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Censuur: voorschrift en praktijk
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Inleiding
Jeroen Salman
De aanleiding voor dit themanummer over boekencensuur ligt voor de hand: vijftig
jaar geleden kwam er een einde aan de Duitse bezetting en daarmee aan een periode
waarin Nederland geconfronteerd werd met grootschalige drukperscensuur door een
vreemde overheerser. Maar boekencensuur in ons land kent uiteraard een veel oudere
geschiedenis. Meer dan vierhonderd jaar geleden werd in de pas tot stand gekomen
Republiek der Verenigde Nederlanden eveneens geprobeerd de drukpers aan banden
te leggen. In dit geval gebeurde dat door de opstandelingen zelf, in de persoon van
de Vader des Vaderlands. Ondanks grote verschillen in tijd en samenleving was het
doel van de boekencensuur in beide gevallen hetzelfde: het verbieden, veranderen
of vernietigen van door de overheid als moreel verwerpelijk en gezagsondermijnend
beschouwd gedachtengoed in gedrukte vorm. Met deze opening is tevens de in dit
jaarboek behandelde periode afgebakend en het thema boekencensuur gedefinieerd.
Censuur is al zo oud als het (geschreven) boek zelf. Reeds de Grieken en Romeinen
organiseerden publieke boekverbrandingen. De uitvinding van de boekdrukkunst
heeft de omvang van de censuur evenwel sterk doen toenemen. Kerkelijke en
wereldlijke overheden vreesden massale verspreiding van subversieve denkbeelden
en trachtten auteurs, drukkers, uitgevers en boekverkopers via wetgeving te
beteugelen. De pauselijke bul Contra Impressores Librorum Prohibitorum uit 1487
bijvoorbeeld, decreteerde dat elk boek vóór publikatie door kerkelijke autoriteiten
moest worden onderzocht op zuiverheid van het geloof. Dit betekende het begin van
de preventieve censuur. Met het Edict van 28 september 1520, waarin Karel V de
vernietiging van alle lutherse boeken in de Nederlanden gelastte, kreeg de kerkelijke
censuur steun van de wereldlijke overheid in de strijd tegen het gedrukte woord.1
De aanstelling in 1570 van Christoffel Plantijn als prototypographus, die daarmee
verantwoordelijk werd voor het toezicht op het hele drukkersbedrijf in de Lage
Landen, was een van de maatregelen die Alva na 1566 nam om de controle van de
drukpers in de opstandige gewesten te verfijnen. Toen in 1588 de Republiek als
onafhankelijke statenbond tot stand kwam, bleek strikte boekencensuur zoals voorheen
onder de Habsburgers, hier niet meer mogelijk. De eenheid van kerk en staat was
opgeheven en daarmee werd de invloed van de geestelijkheid op overheidsmaatregelen
tegen censuur sterk teruggedrongen. De Hervormde Kerk, hoewel bevoorrecht, kon
nog slechts oordelen over haar eigen leden en dan nog uitsluitend over zaken die de
kerk of de leer betroffen. Bovendien stond de parti-
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cularistische bestuursstructuur in de Republiek een centrale controle van de drukpers
en een strikte handhaving van censuur in de weg. Nergens in Europa waren de
voorwaarden voor toepassing van boekencensuur zo ongunstig als hier.
Dat neemt niet weg dat ook in de Republiek maatregelen werden genomen tegen
het drukken en verspreiden van teksten. Vanaf 1581 werden er in het gewest Holland
bijvoorbeeld diverse plakkaten uitgevaardigd waarin steeds werd benadrukt dat het
gewestelijke bestuur vóór publikatie toestemming moest verlenen. Preventieve
censuur bleef het belangrijkste instrument tegen onrust veroorzakend en
gezagsondermijnend drukwerk. In het begin van de zeventiende eeuw gingen ook
de Staten-Generaal zich, als centrale overheid, actiever opstellen bij het reguleren
van de drukpers.2 Enno van Gelder stelt in zijn studie over de vrijheid van
meningsuiting in de zeventiende eeuw, dat vanaf de aanvang van die eeuw de drukpers
in de Republiek volgens de wet volledig aan banden was gelegd. In de praktijk heerste
er volgens hem echter volledige vrijheid.3
Het is deze these die de redactie van dit jaarboek als uitgangspunt heeft genomen
voor de aan de auteurs voorgelegde vraag: hoe werden censuurvoorschriften in de
praktijk uitgevoerd?
Boekencensuur begint bij de voorschriften, uitgevaardigd door kerk of staat. Deze
kunnen van preventieve of van repressieve aard zijn. In het eerste geval is er sprake
van formele wetten die controle vóór de produktie voorschrijven. In het tweede geval
is er sprake van incidentele wetgeving die, na produktie, de verspreiding van een
specifieke uitgave wil verhinderen. Beide vormen van censuur kunnen op centraal,
regionaal of lokaal niveau plaatsvinden.
De bijdrage van Huussen illustreert dat het belang van preventieve censuur in de
zeventiende- en achttiende-eeuwse Republiek gering was. In de periode 1940-1945
is er voor het eerst sinds eeuwen weer sprake van omvangrijke preventieve wetgeving
in Nederland (Groeneveld). Dat we niet alleen rekening moeten houden met
regelgeving die censuur beoogde, maar ook met regelgeving met een andere intentie,
tonen de bijdragen van Grabowsky en Huussen. Ook octrooien, bedoeld voor de
economische bescherming van een uitgave, konden door de octrooiverlenende instantie
worden aangewend voor censuur. Bovendien vinden preventieve voorschriften niet
altijd hun neerslag in formele wetgeving. Dane geeft een voorbeeld van morele
censuur in de protestants-christelijke zuil gedurende de periode 1880-1940: de jeugd
opvoeden tot verantwoord leesgedrag.
Repressieve maatregelen, of boekverboden, vinden we in de bijdragen van Huussen,
Heersink, Jongenelen en Groeneveld. Deze maatregelen zijn bekend in gepubliceerde
vorm, maar ook niet-gepubliceerde besluiten behoren tot deze categorie (Huussen).
Om inzicht te krijgen in het doel van censuur in een bepaalde periode, is het zinvol
de verboden boeken te inventariseren en typeren. In de verschillende bijdragen vinden
we systematische (Huussen, Dane, Groeneveld) of minder systematische (Heersink,
Jongenelen, Grabowsky) pogingen daartoe.
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In dit verband verdienen initiatieven tot gepubliceerde aanvullingen van Knuttels
lijst van verboden boeken in de Republiek zeker navolging (Jongenelen).4
Alle censuur, zowel preventief als repressief, staat of valt met de daadwerkelijke
toepassing van de voorschriften. In de loop van de zeventiende eeuw kwamen
overheden tot het besef dat preventieve censuur zijn uitwerking miste. Heersink en
Jongenelen gaan voor het achttiende-eeuwse Amsterdam na, door een nauwgezette
beschrijving van de uitvoeringspraktijk, in hoeverre de rechtshandhaving bij
repressieve maatregelen effectief was. Uit hun onderzoeken blijkt dat, zelfs als het
kwam tot een proces, er een gerede kans bestond dat bestraffing achterwege bleef.
Persoonlijke belangen, politieke omstandigheden, financiële remmingen en
frauduleuze getuigenverklaringen speelden daarbij een rol. Net als Heersink en
Jongenelen kiest ook Groeneveld voor een relatief korte periode van politieke en
sociale ‘onrust’ om de effectiviteit van censuur te meten. Zijn artikel toont aan dat
dank zij een nationaal geleid controle-apparaat en ondanks een chaotische
bureaucratische uitvoeringspraktijk, de censuur gedurende de Duitse bezetting
effectiever was dan ooit.
Naast handhaving van censuurvoorschriften door middel van de rechtspraak kunnen
er ook andere instanties en instrumenten met dit doel ingezet worden. Huussen wijst
op de maatregelen waarbij geen gerechtelijke procedure plaatsvond: boeken konden
bijvoorbeeld in beslag worden genomen krachtens administratieve maatregelen van
de stedelijke magistraat. Schouwburgregenten vergrootten in het begin van de
achttiende eeuw hun greep op de produktie van toneelteksten en konden eigenmachtig
de inhoud censureren (Grabowsky). De overheid kon proberen het boekverkopersgilde
te betrekken bij de uitoefening van censuur (Heersink, Huussen). Ouders en scholen
van protestants-christelijke signatuur kregen de morele opdracht om toe te zien op
het leesgedrag van hun kinderen. Ten slotte wijst Groeneveld op papiertoewijzing
als een werkzaam middel om de produktie van drukwerk in de periode 1940-1945
te reguleren.
We kunnen een drietal lessen trekken uit de zes bijdragen rond het thema censuur.
De eerste is dat het begrip boekencensuur meer behelst dan op het eerste gezicht
lijkt. Zo moeten we het begrip ‘voorschriften’ ruimer interpreteren dan de door de
overheid opgestelde censuurwetten en de ‘uitvoeringspraktijk’ niet alleen zoeken in
de toepassing van het strafrecht. In de tweede plaats kunnen we naast bestaande
indelingen van censuur nog een nieuwe toevoegen: censuur met een defensief karakter
tegenover censuur met een offensief karakter. In de eerste vorm proberen overheden
beledigingen, gezagsondermijning en zedeloosheid te voorkomen. Er is hier geen
sprake van een eenduidige ideologie die de censuur stuurt. In de tweede vorm, die
we alleen in het artikel van Groeneveld aantreffen, probeert de overheid volgens een
nauw omschreven ideologie actief een culturele eenheid te bewerkstelligen. Censuur
staat hier volledig in dienst van dit doel.5 In de derde plaats kunnen we van dit
themanummer en van eerdere publikaties
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rond het thema6 leren dat onderzoek naar censuur ons ook inzicht kan geven in
aspecten van produktie, handel en verwerving van drukwerk die niet direct met de
controle van de drukpers te maken hebben. Censuur is de grootste vijand van de
drukpers, maar wie boekhistorisch onderzoek doet, kan er niet omheen.

Eindnoten:
1 H.F.K. van Nierop. ‘Censorship, illicit printing and the Revolt of the Netherlands’, in: A.C.
Duke and C.A. Tamse (red.). Too mighty to be free. Censorship and the press in Britain and
the Netherlands. Zutphen 1987, 29-30 (hierna aangehaald als Duke and Tamse, Too mighty to
be free); F. Remy. ‘De boekencensuur. Historisch overzicht’, in: De Gulden Passer 20 (1942)
1-21.
2 S. Groenveld. ‘Het Mekka der schrijvers? Statencolleges en censuur in de zeventiende-eeuwse
Republiek’, in: H. Duits e.a. (red.). Eer is het Lof des Deuchts. Opstellen over renaissance en
classicisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra. Amsterdam 1986, 225-231; P.G. Hoftijzer.
‘Nederlandse boekverkopersprivileges in de achttiende eeuw. Kanttekeningen bij een
inventarisatie’, in: Documentatieblad 18e eeuw 22 (1990) 161-162.
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aanleggen van een nieuwe, herziene lijst van verboden boeken in de periode 1570-1700.
5 Overigens zijn er nog andere nuttige indelingen die in dit themanummer niet ter sprake komen,
bijvoorbeeld naar de drie ‘levensfasen’ van een gedrukte tekst: censuur als controle op het
ontstaan en produktie van de tekst, censuur als controle op de verspreiding van de tekst en
censuur als controle op de receptie van de tekst. Zie M. Knoche. ‘Einführung in das Thema’,
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M. Harris (red.). Censorship and the control of Print in England and France 1600-1910.
Winchester 1992.
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Censuur in stad en ommelanden van Groningen 1594-1795
A.H. Huussen jr.
In de traditioneel sterk hollando-centrische geschiedschrijving speelt het gewest
Groningen doorgaans maar een marginale rol. Dat is tot op zekere hoogte begrijpelijk
gezien de relatief geringe omvang van de bevolking en de beperkte bijdrage aan de
Nederlandse economie van deze overwegend agrarische, amper geürbaniseerde
provincie. Het blijft echter een intrigerende vraag hoe dan die federatiegenoten van
zeven soevereine gewesten, gedomineerd door Holland en Zeeland, het zo lang met
elkaar hebben uitgehouden - ondanks, of dankzij, de beruchte neiging tot
‘particularisme’.1 Hoewel Groningen pas sinds 1594 staatkundig volledig deel
uitmaakte van de opstandige Republiek, hadden de noordelijke provincies ook al
voordien in politiek en cultureel opzicht met elkaar te maken gehad onder de
opperheerschappij van de Habsburgers.2
Na de aansluiting van respectievelijk Ommelanden en Stad bij de ‘Unie’ van
Utrecht werd de calvinistische religie er de heersende. Gedurende de eerste decennia
na 1594 had de hervormde kerk hier, net als elders, de taak zich een bredere aanhang
te verschaffen onder de bevolking. Het protestantiseringsproces had pas in de loop
van de zeventiende eeuw succes. De overheden verleenden hierbij steun, zonder een
theocratische staat na te streven. Tussen kerk en staat bleef een spanningsveld bestaan:
de wereldlijke overheid wenste het laatste woord in seculiere zaken en een behoorlijke
invloed in kerkelijke aangelegenheden. Een strikte scheiding tussen kerk en staat
bestond tijdens het ancien régime niet. Evenmin lag het vast wat precies tot het
seculiere en wat tot het religieuze domein behoorde. Dit kan aardig worden
geïllustreerd aan de hand van de ontwikkeling van de perscensuur. Ging Groningen
hier een geheel eigen weg? En zo nee: in hoeverre paste dit gewest zich aan een
‘republikeins patroon’ aan?
Dit artikel is een eerste verkenning. Meer kan het niet zijn. Immers, nog niet alle
relevante bronnen zijn voldoende toegankelijk. De overheden spelen op drie niveaus
verschillende rollen: ten eerste de Staten-Generaal wier wetgeving inzake de pers
gezag had in de gehele Republiek, maar niet automatisch.3 De provinciale
Statenvergaderingen konden deze wetten desgewenst in het eigen gewest afkondigen
- zij waren immers ‘soeverein’. Ten tweede konden de Staten of hun dagelijks bestuur,
gedeputeerde staten, zelf wetgeving uitvaardigen welke ‘gewestelijke’ belangen
raakte. Wat daaronder in concreto verstaan moest worden, dienden de afgevaardigden
van steden en landelijke districten in de Statenverga-
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deringen uit te maken. In Groningen deed zich de merkwaardige situatie voor, dat
de Statenvergadering uit twee groepen afgevaardigden bestond: die van de Stad en
die van de Ommelanden, van wie elk slechts één stem had. Wilden zij iets besluiten
dan moesten zij tot overeenstemming komen; overstemming bij meerderheid van
stemmen, zoals bijvoorbeeld in de Hollandse Staten mogelijk was, was hier per
definitie uitgesloten. Een lastige manier van besturen.4 Ten derde hadden de stedelijke
overheden en de bestuurders ten plattelande grote bevoegdheden, met name op
strafrechtelijk terrein. Zij konden in hun eigen rechtsgebied strafwetten afkondigen
en de naleving ervan met gerechtelijke sancties afdwingen. Hier was het de machtige
stad Groningen die in haar jurisdictie - Stad en landelijke stadsbezittingen - haar
plakkaten afkondigde en langs strafrechtelijke weg probeerde af te dwingen. Over
de wetgeving in Stad en Ommelanden zijn wij goed ingelicht, maar de criminele
vonnissen van Burgemeesters en Raad en van de landelijke rechters zijn nog niet
systematisch toegankelijk gemaakt.5 Dat laatste geldt helaas ook voor de archieven
van synode-, classis- en kerkeraadsvergaderingen.6 De hervormde kerk oefende
immers de zeden- en leertucht over haar lidmaten uit. Daaronder viel natuurlijk ook
het propageren van heterodoxe opvattingen.

Wetgeving in de eerste helft van de zeventiende eeuw
Net als in Holland7 gingen ook in Groningen de overheden er al spoedig toe over
andere religieuze gezindten het publieke uitoefenen en uitdragen van hun
godsdienstige gevoelens moeilijk te maken. Op aandrang van de provinciale synode
vaardigde de Stad op 7 september 1601 een ordonnantie uit tegen de
godsdienstuitoefening van niet-gereformeerden.8 Hoewel dit plakkaat op het eerste
gezicht niet in een beschouwing over perscensuur lijkt te passen, dachten sommige
tijdgenoten daar anders over. De anonieme auteur van een Tsamenspreeckinghe van
drie persoonen over het regireus Placcaet van Groninghen uit 1602 ziet in het edict
een onaanvaardbare vorm van ‘consciëntiedwang’.9
Hoewel de provinciale synodes hierop al eerder hadden aangedrongen, gingen de
Groningse Staten pas in 1608 over tot meer concrete maatregelen tegen de pers.10 Zij
publiceerden op 24 augustus van dat jaar het terzelfder tijd door de Staten-Generaal
uitgevaardigde plakkaat tegen ‘libellen, refereynen, liedekens ende andere diffamatoire
geschriften’.11 De aanleiding tot dit plakkaat was overigens niet zozeer van religieuze
of binnenlandspolitieke als wel van buitenlandspolitieke aard: men vreesde door al
te openlijke kritiek op vreemde staatshoofden in diplomatieke moeilijkheden te
komen. Het verbod van de geïncrimineerde geschriften richtte zich tegen het maken,
in druk uitgeven, verspreiden, kopen en verkopen ervan. Stadhouder en Staten
gelastten aan de ‘jonkers, hovelingen, redgeren, richteren ende grietmannen der
Ommelanden’ het plakkaat in hun jurisdicties te publiceren: vanaf de preekstoel in
de kerk of van andere gebruikelijke plaatsen.
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Pas in 1629 komt het stadsbestuur in actie tegen de pers. Het gaat dan om een elders
gedrukte Almanach voor het jaar 1630, vervaardigd door Herman de Werve Esensen
uit Oost-Friesland, gedrukt te Bremen en vergezeld van een Practica of
prognosticatie.12 Volgens Burgemeesters en Raad van Groningen bevatte deze laster
en beledigingen van diverse personen, hetgeen ‘niet getolereert mach worden in een
wellgestelde republicque’. Zij verboden daarom aan boekdrukkers, boekverkopers
en boekhandelaren ter stede deze twee boeken na te drukken of te verhandelen op
verbeurte van de eventuele in beslag genomen exemplaren en van een boete van vijf
goudguldens voor elk exemplaar.
In 1646 kwam de Groningse magistraat opnieuw in het geweer tegen een specifiek
boek.13 Op 3 februari van dat jaar gelastte men de stadsbode bij de drukker Johan
Clasen (Claessen) de afgedrukte bladen van een niet met name genoemd boek van
Bernardus Alting mee te nemen en de afgewerkte exemplaren ervan ‘in verzekering
te brengen tot gelegener tijd’.14 In datzelfde jaar besloten de Groninger Staten dat zij
een plakkaat van de Staten-Generaal openbaar zouden afkondigen, gericht tegen
‘allerleije argerlijcke, seditieuse boecxkens ende liedekens’.15 Eigenlijk was dat
plakkaat van 18 oktober 1646 een vernieuwing van het besluit van 1608 en de
omstandigheden waren gelijksoortig: was men toen in Den Haag in onderhandeling
over een bestand in de oorlog met Spanje, nu ging het om het diplomatieke overleg
dat tot de Vrede van Westfalen zou leiden. De conclusie ligt voor de hand: de
schrijflustige auteurs lieten zich niet gemakkelijk van het publiceren van (anonieme)
pamfletten afbrengen.
Vijf jaar later namen de Staten-Generaal opnieuw maatregelen tegen ‘oproerige’
persprodukten. Het waren de onrustige jaren na de onthoofding van de Engelse koning
Karel I en van de binnenlandse politieke strijd tussen voor- en tegenstanders van de
stadhouder Willem II, gehuwd met Mary Stuart. De Staten van Holland namen het
initiatief en vaardigden op 17 januari 1650 een edict uit tegen opruiende publikaties;
de Staten-Generaal volgden op 4 januari 1651.16
Conform dat laatste plakkaat waren het ditmaal Burgemeesters en Raad van
Groningen die een ordonnantie uitvaardigden tegen ‘scandaleuse ende argerlijcke
versen ofte pasquillen’. De magistraat meende eerlijke burgers in hun eer en goede
naam te moeten beschermen. Zij liet het dit keer echter niet bij een algemeen verbod
om zulke paskwillen te schrijven, drukken of verspreiden, maar beloofde zelfs aan
de aanbrenger van de auteursnaam van dergelijke geschriften een beloning van vijftig
guldens, benevens geheimhouding van de naam van de aanbrenger.17 Kort voor de
publikatie hadden Burgemeesters en Raad alle boekdrukkers en -verkopers gelast
zich te onthouden van het drukken en verspreiden van dergelijke ‘argerlicke en
seditieuse boekiens’.18

Boekdrukkers en boekhandelaren
Voorzover thans bekend, was het Alle Pieters die in 1598 het eerste drukwerk in de
stad Groningen verzorgde. Er waren maar enkele boekwinkels. In 1601, het
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jaar waarin het genoemde plakkaat tegen de uitoefening van andere religies dan de
calvinistische werd uitgevaardigd, vestigde zich Gerard Ketel uit Franeker hier als
‘stadsdrukker’.19 De stichting van een provinciale academie te Groningen in 1614
betekende een krachtige impuls voor het intellectuele leven. Het jaar daarop werd
er ook een academiebibliotheek gevestigd. De boekenmarkt werd er sterk door
verbreedt.20 Een halve eeuw later waren er ongeveer twintig boekdrukkers.21 Evenals
in andere steden hadden zij geprobeerd hun ambacht in een geprivilegieerd gilde te
organiseren. Op 5 juni 1647 richtten de ‘gesamentlijcke boeckvercoopers’, zoals zij
zich al in 1619 noemden, zich tot Burgemeesters en Raad met het verzoek hen op
basis van een bijgesloten concept-reglement als gilde te erkennen.22 Hoewel zij niet
door de magistraat werden erkend, traden de boekdrukkers c.s. wel op als waren zij
een gilde: zij leefden volgens het informele reglement, hieven een intreegeld en
noteerden leerjongens. En de magistraat sprak hen in censuurzaken gezamenlijk aan.
Lastig was het voor de boekdrukkers en -verkopers dat zij ingeval van onderkruiperij
zich telkens weer tot Burgemeesters en Raad moesten wenden en beleefd het oordeel
van de magistraat dienden af te wachten, zonder zich op hun autonomie als gilde te
kunnen beroepen.23 De boekproduktie in Groningen nam op den duur indrukwekkende
proporties aan.24

Wetgeving in de tweede helft van de zeventiende eeuw
Het patroon van de perscensuur was geweven: in onrustige tijden moesten
buitenlandse staatshoofden worden ontzien; de gewone strafwet voorzag in het
handhaven van de eer en goede naam der burgers, maar in tijden van binnenlandse
onrust vergde de bescherming der regenten extra-maatregelen. In het algemeen mocht
dan het verbod gelden om drukwerk zonder naam van auteur, drukker en jaartal uit
te geven, de praktijk leerde dat die preventieve maatregelen weinig effect sorteerden.25
Als dus aanstootgevende publikaties eenmaal waren verspreid, werden soms
repressieve maatregelen genomen: inbeslagneming en belofte van een beloning om
achter de namen van auteur en drukker te komen. In de loop van de zeventiende en
de achttiende eeuw zijn enkele perioden aan te wijzen waarin de emoties zo hoog
oplaaiden dat de overheid ingreep.
In 1659 zag de magistraat van Groningen zich genoodzaakt haar plakkaat van
1651 te herhalen en de beloning voor aanbrengers te verhogen tot honderd
rijksdaalders.26 Enkele jaren later kwamen de tegenstellingen tussen gildeleiders en
de heersende oligarchie in Groningen tot een uitbarsting. De strijd werd ook met de,
veelal anonieme, pen uitgevochten. In 1662 verbood de magistraat nog eens
uitdrukkelijk alle lasterlijke pamfletten. Met name richtte men zich tegen het drukken
van ‘propositien, Resolutien, Rapporten en andere verbalen, de saecken van
Regieringhe toucherende’.27 Een concreet voorbeeld van een verboden boek in dit
kader is het verweerschrift van Johan Schulenborch die wegens zijn steun aan de
gildeleiders in 1662 bij verstek ter dood werd veroordeeld. Zijn Prodomus werd in
1663 door de magistraat verboden.28
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Aan de Academie was het in de jaren zestig evenmin pais en vree. De theologische
professor Samuel Maresius (1599-1673) kreeg het aan de stok met zijn Utrechtse
collega Matthias Nethenus (1618-1686). Diens Necessaria defensio werd door de
Groninger Staten wegens beledigingen aan het adres van Maresius verboden.29 De
Statenvergadering drong er toen bij de Utrechtse vroedschap op aan Nethenus wegens
laster en onrechtzinnigheid te ontslaan. Aldus geschiedde in april 1662. Nethenus
verdedigde zich vanuit zijn ballingsoord Emmerik.30
Maresius bleef een lastig man. In 1668 raakte hij in conflict met zijn lokale collega
in de theologie, Jacobus Alting (1618-1679), die hij van heresie betichtte. De Staten
kwamen tussenbeide en beslisten dat Maresius diende te berusten in een verklaring
die Alting had opgesteld. Zij droegen curatoren van de Academie op een verzoening
tussen beide heren te bewerkstelligen.31 De professoren gingen er echter toe over hun
standpunten alsnog te publiceren. Dat lokte een krachtige reactie van de Staten en
de Stad uit, die op 30 april en 1 mei de boekjes van de hoogleraren verboden. Pas in
augustus boekte de verzoeningscommissie van Statenleden en curatoren succes.32
Hoewel het rampjaar 1672 met zijn binnenlandse en buitenlandse onrust daartoe
ruimschoots aanleiding leek te geven, zijn er toen geen nieuwe maatregelen tegen
de drukpers uitgevaardigd.33 In 1689 werd dat anders. Stadhouder Willem III had
zich met een succesvolle militaire expeditie tegen Engeland gericht en de legitieme
vorst daar, ten eigen voordele, helpen verjagen. Zo'n ongehoorde actie bracht
natuurlijk vele pennen in beweging. Kritiek was niet van de lucht. Terwijl de
Staten-Generaal pas in 1691 een algemeen plakkaat tegen opruiende geschriften
publiceerden34, kwamen de Staten van Groningen hiermee al op 6 maart 1689 voor
de dag.35 Verboden werden alle geschriften
waerin de eere en de waerdigheydt van Hoge en Laege slants-persoonen,
op een seer schandaleuse en vilaine wijse wert bespot ende getraduceert,
en veele verfoeylickheden en ergerlicke stellingen geposeert.36
Auteurs, drukkers en boekhandelaren werden met ‘arbitrale correctie’ bedreigd, maar
zoals steeds had dit niet erg veel effect.
De laatste drukpersaffaire in de zeventiende eeuw viel in Groningen in 1690. De
jurist Herman A.F. Deusing (1654-1722), die zich aan theologische studiën wijdde,
publiceerde in dat jaar een sterk allegorische interpretatie van de bijbel. Het was
vooral zijn mystieke duiding van het dogma der drieëenheid die ergernis wekte. Dat
leerstuk werd gedurende de zeventiende en achttiende eeuw door de wereldlijke
overheden tegen Socinianen en andere heterodoxen verdedigd.37 Wij zullen er nog
voorbeelden van tegenkomen. De Groningse kerkeraad stelde Deusing wegens zijn
boek onder censuur. De auteur liet zich daardoor niet afschrikken en publiceerde een
Korte Verantwoordinge.38 Zoals zo vaak greep de Groningse magistraat pas in toen
het theologische twistgeschrijf in de openbaar-
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heid was gekomen - maar daartoe wel gemaand door de kerkeraad.39 Beide publikaties
werden op 20 november 1690 verboden, omdat daarin ‘veele schaedelijcke, dwalende
en oneerbiedige stellingen influeeren (omtrent de H. Drie-Eenigheyt) ende daerom
in een welgestelde Republijcque niet te dulden’.40
Deusing liet zich overigens niet zo gemakkelijk van zijn ongelijk overtuigen. In
1692 publiceerde hij nog een Verdedinge syner rechtsinningheyt, welke verder geen
overheidsingrijpen ten gevolge schijnt te hebben gehad.41
Zoals uit het bovenstaande genoegzaam blijkt, waren de Groningse autoriteiten
doorgaans kennelijk niet in staat om via gepubliceerde wetgeving ongewenst drukwerk
in het algemeen tegen te gaan noch specifieke boeken of pamfletten met een
aanstotelijke politieke of theologische inhoud te onderdrukken. Wanneer de wetgeving
niet wordt nageleefd, kan de naleving ervan in een gerechtelijke procedure worden
afgedwongen. Wij hebben in de inleiding al opgemerkt dat de criminele archieven
in Groningen nog niet systematisch toegankelijk zijn. Enkele incidenteel aan het licht
gekomen vonnissen moeten hier dus volstaan.
Op 21 november 1637 werd ene Mr. Hoekelum tot een zware boete veroordeeld
wegens overtreding van het bovengenoemde plakkaat van 1608. De man had een
niet nader gespecificeerd ‘fameus libel’ niet alleen in herbergen gezongen maar ook
‘genouchsaem gedivulgeert’.42 In 1669 namen Burgemeesters en Raad, op aandrang
van de Hervormde kerkeraad, maatregelen tegen samenkomsten van de quakers in
de stad. Van sommigen van hen werd in het strafvonnis uitdrukkelijk vermeld dat
hun ten laste was gelegd het verspreiden van een ‘pasquilleus ende calumnieus’
pamflet tegen de Groningse magistraat.43

Regulering van de drukpers in de achttiende eeuw
Het patroon dat wij in het midden van de zeventiende eeuw al ontwaarden zien wij
in de achttiende eeuw in versterkte mate voortgezet. Overwegingen om geschriften
te veroordelen waren: het anoniem verschijnen ervan, godslastering, belediging van
staatshoofden, regeringspersonen en van gewone ‘eerlijke’ burgers. Aan de
perscensuur zitten nog meer kanten, zoals met name uit het overheidsoptreden in de
achttiende eeuw blijkt. Allereerst kon de overheid preventief regulerend optreden
door te eisen dat teksten vooraf zouden worden gecensureerd. Wij noemden die
gewoonte al bij het publiceren van theologische werken. De praktische werking van
het systeem ontgaat ons echter doorgaans: pas als er problemen over ontstonden laten
de bronnen iets los. Ten tweede kon de overheid monopolies verlenen. Zo verleende
men regelmatig octrooien aan drukkers om, gedurende een bepaalde periode, een
werk met uitsluiting van anderen op de markt te mogen brengen. Rond de
eeuwwisseling verleenden de Groninger Staten zo'n octrooi voor tien jaar aan Berent
Taitsma om de ‘politijcque Almanacken’ te mogen drukken.44 Ten derde nam de
stedelijke magistraat administratieve maatregelen ter regulering van de pers en ter
bestrijding van persdelicten, dat wil zeggen: zon-
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der gerechtelijke procedure. De genoemde actie in 1646 tegen een boek van Bernardus
Alting was daar een zeldzaam zeventiende-eeuws voorbeeld van. Deze maatregelen
werden niet gepubliceerd (gedrukt en openlijk aangeslagen in de vorm van een
plakkaat) maar slechts in de geschreven resolutieboeken geregistreerd. In de eeuw
van de Verlichting vinden we daarvan een groter aantal gevallen, hetgeen
waarschijnlijk verklaard kan worden uit de sterk toenemende publicistiek.

Gedrukte plakkaten
Evenals in de voorgaande eeuw werden ook nu door de Staten en door de Stad zowel
algemene plakkaten uitgevaardigd als specifieke die zich tegen een bepaalde publikatie
richtten. In 1719 verboden de Staten, op verzoek van deputaten der Hervormde
synode, het boekje van ene Didericus van Batenburg, Ouderlings protest, als ‘een
Goddeloos, leugenachtig en lasterlijk geschrift’.45
Pas in 1742 kwamen de Staten opnieuw in het openbaar in actie. Nu ging het om
een boekje met preken van de doopsgezinde leraar uit Harlingen Johannes Stinstra
(1708-1790), die ook al elders stof had doen opwaaien. Het drukken en verspreiden
van De natuure en gesteldheid van Christus Koningrijk werd op straffe van een boete
van vijftig gulden verboden.46 Vijf jaar later verboden de Staten, op verzoek van de
synode, de herdruk van de Franse bijbelvertaling van Charles le Cêne omdat daarin
‘genoegsaam alle de hooftplaatsen van veele der voornaeme pointen van Onse
Gereformeerde Religie werden verdraeyt en verkeerdelijk vertaalt, duidelijk ingerigt
na het model der Sociniaanse stellingen’. De boete was hier zelfs honderd daalders
per verkocht exemplaar.47
Van geheel andere orde is het Historisch Verhaal dat de Staten in 1761 verboden
wegens ‘verscheiden hatelyke, aanstotelijke, en onbehoorlijke perioden en expressien
de Hoge Regeringe toucherende’. Het ging om een venijnig relaas over de van incest
beschuldigde Onno Zwier van Haren.48
Tijdens de onrustige patriottenperiode vaardigden de Staten in 1781 opnieuw een
algemeen plakkaat uit tegen het drukken en verspreiden van ‘kwaadaardige en
eerrovende schot en lasterschriften’ die geschreven werden ten nadele van de goede
naam van regeringspersonen en die gevaar opleverden voor de orde en rust.49 Dit
plakkaat werd opnieuw gepubliceerd naar aanleiding van het verschijnen van het
pamflet Brief over de waere oorzaak van 's Lands ongeval, waarin scherpe kritiek
op de Engelsgezinde stadhouderlijke politiek werd uitgeoefend.50 In 1784 ten slotte
verboden de Staten openlijk het zogenaamde Rapport van Gecommitteerdens, waarin
ongezouten kritiek werd geleverd op de stadhouder en zijn politieke adviseurs wegens
hun nalatigheid inzake de landsdefensie.51
De stad Groningen vaardigde in 1708 een plakkaat uit tegen allerlei pamfletten die
onder de titel van ‘Samenspraken, Anmerckingen’ en dergelijke werden gedebiteerd
naar aanleiding van de actuele controversen tussen Stad en Ommelanden
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in de Statenvergadering.52 Een jaar later vaardigde de Stad een beloning van honderd
dukatons uit voor het aanbrengen van de namen van diegenen die in de nacht van 4
op 5 maart ‘calumnieuse billetten’ hadden aangeplakt die strekten ‘tot disrespect van
de Regieringe’.53
Tien jaar later, in 1719, was het weer een theologische twist die de vroede vaderen
tot ingrijpen noopte. In de eerste plaats verbood de magistraat twee anoniem
verschenen ‘Brieven’ welke de theoloog professor Antonius Driessen (1684-1741)
belasterden; wederom werden honderd dukatons uitgeloofd voor de aanbrenger van
de auteur.54 Intussen had de hoogleraar zich verzoend met de beide predikanten,
Bieruma en Blom, met wie hij in openlijke twist was geraakt. De Stad meldde bij
plakkaat van 10 juni 1719 dat de heren zich van verder openbaar twistgeschrijf zouden
onthouden.55 Desalniettemin publiceerde een anonieme onverlaat de Copie van een
rekwest dat in het geschil tussen de drie heren had gediend. De magistraat reageerde
furieus en verbood de verspreiding van de Copie op straffe van een boete van honderd
daalders.56
In 1723 was de overheid weer eens te laat. Er was een geschrift verspreid onder
de vreemde titel Voorloper van een Murus Aheneus, dat laster bevatte tegen enige
regeringspersonen, met name tegen E.J. Lewe van Aduard. Auteur schijnt een andere
heer van stand te zijn geweest, J.C. Schatter heer van Ehse. De magistraat beval een
ieder die er een exemplaar van in zijn bezit had, dit binnen drie etmalen ter secretarie
te bezorgen. Dat was een nieuwtje! Het drukken ervan werd beboet, met honderd
zilveren dukatons, maar het kwaad was natuurlijk al geschied.57
Sinds 1730 vonden in vele gewesten van de Republiek vervolgingen van
homoseksuele mannen (‘sodomieten’) plaats. Geen procedure was zo omvangrijk
en heeft zozeer tot de verbeelding gesproken als het strafproces dat Jonker Rudolf
de Mepsche als redger in de rechtstoel Oosterdeel-Langewold in 1731 tegen enkele
tientallen verdachten voerde.58 De Mepsche werd al direct van machtsmisbruik
beschuldigd. De Groningse magistraat zag zich genoopt een plakkaat uit te vaardigen
waarin hij de bevolking aanmaande tot rust en zich ‘sorgvuldig te onthouden van
alle licentieuse en ongeoorloofde discoursen’ en geen pamfletten rond te strooien
met ongefundeerde beschuldigingen.59
Een vergelijkbare ingreep deden Burgemeesters en Raad in 1737 toen zij de
bevolking opriepen te berusten in de omstreden kerkeraadskeuze van een nieuwe
predikant. Zij moesten zelfs een nieuw plakkaat uitvaardigen tegen lieden die 's
nachts heimelijk, aangeplakte ordonnanties afscheurden!60 Tegelijkertijd loofde de
magistraat weer een beloning uit van honderd dukatons voor de aanbrenger van de
auteur van ‘Drie brieven’ waarin Ds. Albertus Alberthoma (1687-1758) werd
belasterd.61
De militaire commandant, kolonel M.H. Appius, was door de Raad van State
veroordeeld op beschuldiging van vlucht, althans retireren zonder daartoe strekkende
order, in de slag bij Fontenay (1745). Matthias Hayko Appius meende zich in druk
te moeten verweren en daarbij hoge regeringspersonen te kunnen beledigen. Het
betreffende geschrift werd door Burgemeesters en Raad verboden,

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 2

21
op een boete van vijftig carolusguldens per exemplaar.62 De Groningse magistraat
voegde hier nog eens aan het adres van de boekdrukkers en -verkopers uitdrukkelijk
de last aan toe om alle geschriften die hun, anoniem of niet, zouden worden
aangeboden, eerst aan de presiderend burgemeester voor te leggen. Van deze
preventieve censuur schijnt niet veel te zijn terechtgekomen.
Hoewel de magistraat in het oproerige jaar 1747 met vooruitziende blik alle
ophitsende gesprekken en samenscholingen had verboden, werd in december toch
een vlugschrift aangeplakt ‘opgevuld met verscheidene Godloose calanges en
vervloekte onwaare betigtingen tegens eenige persoonen van de Hoge Regeeringe
uitgebraakt’. Het niet bij titel genoemde stuk werd verboden en er werd een premie
van honderd dukatons uitgeloofd voor de aanbrenger van de auteur.63
Grote woede en consternatie verzoorzaakte een pamflet dat op kerstmis 1772 in
het collectezakje van de Martinikerk werd gestopt. Het droeg de veelzeggende titel
Op het verkragten der Vryheid en het bekritiseerde de regenten wegens hun optreden
tegen professor Frederik Adolf van der Marck (1719-1800) die uiteindelijk in 1773
wegens onrechtzinnigheid door curatoren werd ontslagen. De Groninger magistraat
loofde een bedrag van duizend carolusguldens uit voor de aanbrenger van de auteur.64
Eenzelfde som hadden Burgemeesters en Raad vier jaar later over voor het
ontdekken van de auteur van een smadelijk gedicht dat op zondagmorgen 22 juni
1777 op bordpapier hangend aan de galg werd gevonden. Het luidde volgens de
gemaakte kopie:
Bij de Gratie des Duivels
de 2de Alba Groninger Nero
Noorder Antichrist
Hier nu mijn verlangen
Triumph mijn Borgerie,
Van 't slaafsche juk nu vrie
De Bloedhond is gehangen.

Blijkens het plakkaat refereerde het gedicht aan een kort tevoren plaatsgevonden
hebbende strafoefening, waarschijnlijk op gezag van het krijgsgerecht.65
In 1790 tenslotte vaardigde de stedelijke magistraat een beloning van honderd
zilveren dukatons uit voor de aanbrenger van auteurs en verspreiders van enige niet
nader gespecificeerde ‘schandelijke en pasquilleuse geschriften’ met kritiek op de
regering, die een paar dagen tevoren bij diverse huizen in de stad waren aangeplakt.66

Niet gepubliceerde besluiten
Zoals wel vanzelf spreekt, was het vooral de stedelijke overheid die zich op dit punt
heeft geroerd: de boekdrukkers en boekverkopers in de stad en in de stads-
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bezittingen vielen immers onder haar jurisdictie.67 Op verzoek van de Hervormde
synode besloot de magistraat te gelasten voortaan geen kluchten meer achter de
almanakken mee te binden. Die teksten waren immers niet anders dan ‘seer onheuse,
ergerlijke, jae blaspheme narrees, tot aanstoot van veelen’.68
In 1721 namen Burgemeesters en Raad op wel heel informele wijze het besluit
dat er voortaan geen boeken gedrukt zouden mogen worden voordat de teksten zouden
zijn gevisiteerd en geapprobeerd.69 Er zijn geen aanwijzingen dat de boekdrukkers
zich hieraan hebben gehouden. Eerder lijkt het besluit als een wettelijke basis te
hebben gediend om te gebruiken indien er onwelgevallige teksten waren - of zelfs
dreigden te worden - gedrukt.
Zo werd, net als in 1646 tegen een boek van Bernardus Alting, in 1727 ingegrepen
toen de magistraat er lucht van had gekregen dat bij boekdrukker Jacobus Sipkes het
derde (en vierde?) deel van de ‘Kerkelijke Historie’ van Godfried Arnold (1666-1714)
ter perse lag. Een raadsdienaar kreeg opdracht de gedrukte vellen en eventuele
volledige boeken op te halen. De Theologische Faculteit en de classis moesten de
teksten eerst beoordelen, want men vreesde dat ze zouden behelzen ‘leerstukken van
schadelijke gevoelens’. Uiteindelijk kwam het derde deel toch uit, volgens het titelblad
gedrukt te Amsterdam en Groningen, en te bekomen bij P. en E. Visser,
boekverkopers.70
Wat erg laat was men met ingrijpen tegen het populaire boek van Ds. Wilhelmus
Schortinghuis (1700-1750). Hoewel diens Innig Christendom al in 1740 was
verschenen, vergezeld van een approbatie van de Groningse professoren in de
theologie Driessen, Van Velzen en Gerdes, en van een octrooi op 7 april door de
magistraat voor vijftien jaar aan boekdrukker Jurgen Spandaw verleend, verboden
Burgemeesters en Raad op 6 juni 1742 de verkoop ervan alsnog. Dit besluit was
ingegeven door het verzet van de Hervormde synode tegen de piëtistische theologie
van Schortinghuis.71
In het begin van de jaren veertig begonnen de kranten zich te roeren. Journalisten
probeerden wat kritischer over de binnenlandse en buitenlandse politieke actualiteit
te schrijven. De regenten maakten zich hierover grote zorgen.72 De Staten van Holland
zonnen op maatregelen en vaardigden enige plakkaten uit. Ook de Staten van
Groningen bogen zich over de ‘grote licentie van courantiers en andere
nieuwsschrijvers’.73
Op 8 maart 1748 verscheen een bericht in de Groninger Courant over de
vredesonderhandelingen (Aken), dat de ergernis van de magistraat opwekte. De kopij
was, zoals bij de krant gebruikelijk, wel ten stadhuize bezorgd maar blijkbaar door
de syndicus-censor niet nauwkeurig gelezen. De magistraat trok het octrooi dat hij
in december 1742 aan de drukker-uitgever Jacobus Sipkes had verleend in. Pas in
juni 1748 kreeg de krant weer toestemming te verschijnen.74 De affaire gaf
Burgemeesters en Raad aanleiding om de ‘gesamentlijke boekverkopers en drukkers’
nog eens op het hart te drukken geen anonieme geschriften ter perse te leggen.75 Dat
besluit werd herhaald in 1772, nadat er in 1763 nog eens op was

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 2

23

(J.G. Faber) Bedenkingen en bezwaren ... (Knuttel nr. 19003), titelblad van een inbeslag genomen
exemplaar, uit het dossier GAG r.a. III kk 4b.
Foto: Gemeentearchief Groningen

In beslag genomen kopij van J.G. Faber ‘Bedenkingen en bezwaren’, uit dossier GAG r.a. III kk 4b.
Foto: Gemeentearchief Groningen
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gewezen dat theologische geschriften eerst behoorden te worden gevisiteerd.76 Achter
de resolutie van 19 december 1772 gaat kennelijk een specifieke aanleiding schuil.
Begin november was, naar later bleek vanuit de winkel van boekhandelaar hopman
Hajo Spandaw, een pamflet verspreid getiteld Bedenkingen en bezwaren door de
Weleerwaarde Classis van Rechtzinnighuizen. Het dreef de spot met de manier
waarop de orthodoxie werd gehandhaafd in de ruzie rond professor Van der Marck,
waarover in de vorige paragraaf al sprake was. Het gerecht liet het er niet bij zitten:
men vond uit dat de proponent J.G. Faber, die gouverneur was van de kinderen van
professor Petrus Camper, er de auteur van was geweest.77
In 1774 werd een pamflet in beslag genomen uit de voorraad van boekverkoper
Huising. Het betrof het anonieme boekje Le partage de Pologne, waaruit ‘disrespect’
voor twee voorname gekroonde hoofden zou blijken.78 Vanzelfsprekend kon men in
Groningen niet achterblijven toen elders in de Republiek, op verzoek van stadhouder
Willem V, het ‘fameuse libel’ Aan het Volk van Nederland werd verboden, dat aan
Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784) wordt toegeschreven.79
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(Wilke Hommes) Register wegens den Raak-al, of; twaalv Oogen. Eerste deel, uit dossier GAG r.a.
III kk 16b.
Foto: Gemeentearchief Groningen
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(Wilke Hommes) Den Raak-al, of twaalv oogen. No. 1, uit dossier GAG r.a. III kk 16b.
Foto: Gemeentearchief Groningen

Nadat op 16 augustus 1786, vlak voor de Pruisische inval die een eind maakte aan
het bewind der Patriotten, de uitgever van de Groninger Courant last had gekregen
zich te onthouden van beledigingen,80 kwam de krant opnieuw in opspraak naar
aanleiding van een in de nacht van 25 op 26 september 1787 aangekondigde ‘Extra
Courant’ of ‘Na-Courant’. De kopij daarvoor werd opgehaald en het bericht - onder
andere via Ds. G.J.G. Bacot te Eenrum en via professor Verschuir aangeleverd - over
aanstaande militaire hulp van Franse zijde afgekeurd. Burgemeesters en Raad besloten
op 26 september de ‘Extra-krant’ te verbieden en te supprimeren; de gedrukte
exemplaren zouden bij de uitgeefster, de weduwe S. Hoitsema, worden opgehaald
en vervolgens verbrand.81
In 1793 trad de Groningse magistraat een paar maal op. In februari verbood hij
een pamflet ‘in de form van een preek’, gepubliceerd naar aanleiding van de executie
van Lodewijk XVI.82
Een advertentie in de Groninger Courant van 26 juni 1793 trok de aandacht van
de stedelijke advocaat-fiscaal:
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In beslag genomen kopij van Wilke Hommes ‘Den Raak-al. of, Twaalv Oogen’ No. 1, pag. 1, uit
dossier GAG r.a. III kk 16g.
Foto: Gemeentearchief Groningen

Op morgen zal bij L.S. Hovingh, (aan de Breede Markt,) en meer
Boekverkopers in Groningen worden uitgegeven: de vier eerste Nos. van
Den Raak-al, of Twaalv Oogen
Een Weekblad in gr. 8vo à 1 1/2 st. Een Register zal hier gratis worden
afgegeven, konnende men zien uit dit Register, waerover de 52 eerste
Nommeren zullen handelen.
Deze officier van justitie vond de titel van het blaadje zo intrigerend dat hij op
professioneel onderzoek uitging. De door hem opgehaalde nummers bevatten ‘vele
afschuwelijke en Godslasterlijke uitdrukkingen’. Hij legde de zaak daarom voor aan
het gerecht. Via de boekhandelaar was de auteur snel opgespoord: de 37-jarige, te
Bellingwolde geboren Wilke Hommes, koopman in tabak en kruidenierswaren. De
kopij werd, met enige andere geschriften in beslag genomen. Uit de ondervraging
van de gearresteerde Hommes blijkt, dat men deze raaskal niet alleen zijn,
waarschijnlijk uit godsdienstwaan voortvloeiende uitspraken kwalijk nam, maar ook
een passage in het tweede nummer:

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 2

26

In beslag genomen katern met twee liederen (van Wilke Hommes?); pag. 1 van het ‘Vrijheid-Lied’,
uit dossier GAG r.a. III kk 166.
Foto: Gemeentearchief Groningen

zij stil, ik zal u helpen; 't is beter dan met de vrouwen; gij loopt geen gevaar
van nakwaalen: eet en drinkt: mijn vlees en bloed, 't is nuttig: zoekt ons
deelgenooten: god wil het: sodomijtisch is verkeert veracht bij de
menschen: want; wat zullen er meer menschen in de wereld doen
Het gerecht besloot op 24 juni dat alle exemplaren moesten worden opgehaald;
verkoop ervan werd verboden.83
Ongetwijfeld biedt dit overzicht nog geen compleet beeld van theorie en praktijk der
perscensuur in Groningen. Zoals gezegd, ontbreekt de dimensie der gerechtelijke
vervolging nog grotendeels. Uit de spaarzame gegevens die ons ter beschikking staan,
blijkt dat in de jaren van restauratie na 1787 enkele processen zijn gevoerd voor de
Hoge Justitiekamer. Enige lieden hadden beledigende rekwesten ondertekend of
verspreid; Ds. B.W. Hoffman had een oproerige preek gehouden.84 Na 1795 barstten
de vervolgingen los wegens het zingen van Oranjeliedjes of het houden van oproerige
gesprekken.85

Besluit
Bij plakkaat of administratieve maatregel hebben Staten en Stad van Groningen
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tijdens de Republiek opgetreden tegen dertig met name genoemde publikaties.
Daarvan kunnen we er twaalf als theologische werken beschouwen, de rest als
seculiere politieke geschriften. De wetgeving die beide overheden uitvaardigden,
biedt weinig eigenaardigs in vergelijking met die van andere gewesten. Men
conformeerde zich hier doorgaans aan de Staten-Generaal, had te lijden onder vrijwel
dezelfde politieke beroeringen als elders plaatsvonden, en koesterde dezelfde
oligarchische opvattingen over de wenselijkheid de arcana van het politieke bedrijf
voor het publiek geheim te houden - met even weinig, of even veel - succes. Wat
voor theologische werken doorgaans nog wel lukte - visitatie der tekst vooraf - slaagde
kennelijk niet voor andere soorten publikaties, met uitzondering van de kopij voor
de Groninger Courant.
De Groningse algemene wetgeving lijkt het patroon van de federatiegenoten te
volgen. Men probeerde buitenlandse staatshoofden te beschermen, de eer en goede
naam van de eigen burgers te vrijwaren van laster en belediging en het verschijnen
van anonieme pamfletten tegen te gaan. Ook in Groningen blijft men tot ver in de
achttiende eeuw gebeten op het socinianisme of wat daarvoor doorging. Obscene
boeken heb ik hier niet vermeld gevonden.
Zoals we eerder ook voor andere gewesten konden constateren, kan men de
perscensuur niet kennen - en dus de relatieve ‘tolerantie’ niet schatten - als men niet
daarin de onderhandse administratieve maatregelen verdisconteert, krachtens welke
bepaalde publikaties bij de boekhandelaren in beslag werden genomen.86 Opmerkelijk
was slechts het de jure ontbreken van een boekdrukkersgilde in Groningen. Overigens
paste de Stad - andere steden van betekenis waren er niet in de ‘ommelanden’ - met
haar academie heel aardig in het intellectuele beeld van de Nederlandse Republiek.87
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‘Op de goede beterschap van ons sieke privilegie’
Over Amsterdamse schouwburgregenten, drukkers en censuur1
E.M. Grabowsky
De Amsterdamse Schouwburg aan de Keizersgracht is vanaf de opening in 1638 het
centrum geweest van de toneelwereld in de Republiek. Hier stroomde het publiek
samen om te genieten van beroemde en beruchte stukken van Vondel, Vos, Bredero,
Hooft en een groot aantal andere auteurs die tegenwoordig vrijwel vergeten zijn.
Tijdens en voor opvoeringen werden in de schouwburg tekstboekjes verkocht door
een door de regenten van de schouwburg aangestelde persoon.2 Deze boekjes werden
geproduceerd door een drukker die een min of meer vaste aanstelling had als
schouwburgdrukker. Tot aan het begin van de negentiende eeuw hebben in totaal
vijf Amsterdamse drukkersbedrijven deze positie bekleed.3 Zij zijn verantwoordelijk
geweest voor het grootste deel van de produktie van gedrukte toneelstukken in de
Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw. De vraag hoe deze kleine groep
drukkers functioneerde is tot nu toe niet gesteld, noch door literatuurhistorici, noch
door boekhistorici.4 Bronnen voor het beantwoorden van deze vraag zijn helaas
schaars: bedrijfsarchieven zijn niet bewaard gebleven en het grootste deel van het
archief van de Amsterdamse Schouwburg is door brand verloren gegaan. Het
familiearchief Huydecoper in het Rijksarchief Utrecht biedt hier uitkomst. Tussen
de nagelaten papieren van de schouwburgregent Balthazar Huydecoper bevindt zich
een groot aantal archivalia, deels afkomstig uit het archief van de Amsterdamse
Schouwburg. Deze verstrekken gegevens over de geschiedenis van de
schouwburgdrukkers.5 De documenten stammen weliswaar uit de periode 1724-1732,
maar ze werpen ook licht op het functioneren van de schouwburgdrukkers in de
zeventiende eeuw.6 De stukken zijn door Huydecoper verzameld in het kader van
een ruzie tussen de schouwburgregenten en de schouwburgdrukker Dirk Rank, die
de gemoederen in de Amsterdamse toneelwereld van 1729 tot 1730 bezighield.7 In
dit conflict speelt censuur van toneelteksten door schouwburgregenten een kleine,
maar niet onbelangrijke, rol. In dit artikel zal worden getoond hoe de
schouwburgregenten en hun huisdrukker in een zenuwslopend conflict verzeild zijn
geraakt, welke rol censuur daarin heeft gespeeld en wat de gevolgen zijn geweest
voor het uitgeven van toneelteksten na 1730.
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Drukken voor de Amsterdamse Schouwburg tot 1684
Het drukken en uitgeven van de toneelteksten die op de planken van de Amsterdamse
Schouwburg werden opgevoerd, was in de zeventiende eeuw in handen van twee
families. Tot 1658 kunnen Thijmen en Dirck Houthaeck aangewezen worden als
vaste schouwburgdrukkers. Vanaf dat jaar tot 1736 werd deze positie bekleed door
leden van de familie Lescailje: achtereenvolgens Jacob en zijn vrouw Aeltje Verwou,
vanaf 1679 hun dochters Katharina en Aletta en vanaf 1714 de kleindochter van
Jacob, Susanna Lescailje de Wreed en haar echtgenoot Dirk Rank. De rechten en
plichten van deze schouwburgdrukkers zijn niet precies te achterhalen, maar kunnen
in grote lijnen wel geschetst worden. De voornaamste activiteit bestond uit het drukken
van de toneelteksten. Daarnaast werd ook regelmatig gelegenheidsdrukwerk
vervaardigd, zoals affiches en nieuwjaarsgedichten en leverde de schouwburgdrukker
pennen en papier aan de schouwburg. Voor zover bekend, betaalden de regenten
alleen voor het gelegenheidsdrukwerk en de geleverde schrijfbenodigdheden. Het
drukken en uitgeven van de toneelstukken werd door de drukker zelf gefinancierd,
bij speciale edities ook wel eens door een auteur, maar nooit door de schouwburg.
De drukker had waarschijnlijk een grote zelfstandigheid bij het bepalen van het
tijdstip van uitgeven van de boekjes, hoewel natuurlijk rekening werd gehouden met
de wens van de regenten

De Amsterdamse Schouwburg aan de Keizersgracht ca. 1760. Ingekleurde gravure van S. Fokke naar
J. de Beyer
Collectie Nederlands Theater Instituut, Amsterdam
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dat de boekjes ten tijde van de voorstellingen in de schouwburg te verkrijgen waren.
Regenten en acteurs kochten soms enkele exemplaren ten behoeve van de instudering
van de rollen. De auteurs ontvingen, evenals de regenten, enkele presentexemplaren.
Het feit dat de schouwburgdrukkers zich vrijwel volledig op één produkt richtten,
had ook zijn nadelen. De sluiting van de schouwburg vanwege verbouwingen of om
politieke redenen, zoals dat van 1672 tot 1678 het geval was, betekende dat de
reguliere opdrachten voor het drukken van de biljetten en ander klein drukwerk
wegvielen en de vraag naar de tekstuitgaven waarschijnlijk dramatisch terugliep: de
verkoop van de boekjes liep immers deels via de schouwburg.8 Een tweede probleem
was het feit dat de drukker wel in een bevoorrechte positie verkeerde, maar dat de
band met de schouwburg tot 1714 geen juridische grondslag had. Tot dat jaar was
er sprake van een soort ‘gentlemen's agreement’ waarbij beide partijen voordeel
hadden. De regenten zorgden voor een vaste stroom werk voor de drukker en deze
droeg door zijn werkzaamheden bij aan het reilen en zeilen van de schouwburg.
Zolang de drukker goed werk leverde, kon hij rekenen op een voorkeursbehandeling
van de regenten. Via de contacten met aan de schouwburg verbonden auteurs, kreeg
de schouwburgdrukker bovendien nog heel wat extra opdrachten, zoals het drukken
van gelegenheidsgedichten.9 De regenten konden dus op ieder moment een einde
maken aan de relatie met hun drukker of het beschikbare werk aan anderen
uitbesteden. In de periode dat de familie Houthaeck actief was, gebeurde dit laatste
regelmatig en ook de familie Lescailje heeft hiermee te maken gehad. Toen de
schouwburg in 1678 werd heropend, kwam het bestuur in handen van een nieuwe
lichting regenten, waaronder drie leden van het genootschap Nil Volentibus Arduum.
Zij namen ook de drukker van dat genootschap mee. Hij en zijn weduwe kregen tot
in de jaren negentig incidenteel opdrachten tot het drukken van gelegenheidsdrukwerk
toebedeeld.10
Een ander probleem voor de schouwburgdrukkers, en niet alleen voor hen, werd
gevormd door de voortdurende concurrentie waarmee zij te maken hadden. Lescailje
heeft gedurende de periode dat hij toneelteksten uitgaf regelmatig te maken gehad
met roofdrukken die te koop werden aangeboden op de bruggen en in de stegen rond
de Schouwburg op dagen dat er voorstellingen waren. Zijn belangrijkste concurrent
vond hij in de familie De Groot, gespecialiseerd in roofdrukken van allerlei boeken,
maar vooral van toneelteksten. Bescherming tegen dergelijke praktijken was er
nauwelijks. Een privilege was de enige juridische vorm van protectie, maar hiervan
werd tot 1684 noch door de schouwburg, noch door de schouwburgdrukkers gebruik
gemaakt. Wel kon men zich beroepen op het zogenaamde kopijrecht. Dit
gewoonterecht, dat op basis van onderlinge afspraken tot stand was gekomen, bepaalde
dat de drukker die in het bezit was van de oorspronkelijke kopij het uitsluitend recht
kreeg die tekst te verveelvoudigen. In feite ging het hierbij om niet meer dan
gedragsregels waar men zich al naar gelang het uitkwam aan hield. Jacob Lescailje
probeerde zich wel op andere manie-
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ren te beschermen, maar die zijn, blijkens de continue stroom van roofdrukken, geen
van alle succesvol geweest. Zijn drukkersmerk is op de titelpagina van bijna iedere
toneeluitgave te vinden. In de loop der tijd lijkt dit merk een soort keurmerk te zijn
geworden van een schouwburguitgave: de roofdrukken vertonen tot eind achttiende
eeuw regelmatig een gebrekkig nagemaakt drukkersmerk van Lescailje. Ook op
andere wijzen probeerde Lescailje de kopers duidelijk te maken dat zijn toneeldrukken
de enige echte waren. Zo werd de betrokkenheid van auteurs regelmatig benadrukt
op de titelpagina of in het voorwerk en is in sommige drukken een uitvoerige
waarschuwing te vinden tegen de snode praktijken van de familie De Groot en andere
notoire nadrukkers.
Een vraag die essentieel zal blijken in het kader van het in 1729 ontstane conflict
is, wie er eigenlijk in het bezit waren van de toneelteksten die opgevoerd werden in
de Amsterdamse Schouwburg. Dit is een kwestie waarbij in de zeventiende eeuw
nauwelijks zal zijn stilgestaan. Dat auteurs geen auteursrechten hadden

Voor de invoering van het privilege op toneelstukken probeerde Jacob Lescailje zich te beschermen
tegen roofdrukkers door middel van zijn uitgeversmerk ‘Perseveranter’. Ook dit werd echter nagemaakt.
Links een afdruk van het originele merk (A.B. de Leeuw. Broershert. Kluchtspel. Amsterdam, Jacob
Lescailje bsr., 1679. Amsterdam, Theaterinstituut Nederland: 13 C 457, A1r) en rechts een imitatie
(F. Groen, De Gestrafte Staatzucht. Treurspel. Amsterdam, gedrukt voor de liefhebbers, 1682.
Amsterdam, UB: 694 E 89, A1r)

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 2

39
den in de moderne zin van het woord is genoegzaam bekend. Voor hen was het vooral
een erezaak om hun spelen opgevoerd en gedrukt te zien worden. Bemoeienissen
met opvoering of uitgave waren minimaal, uitzonderingen als Vondel en Vos
daargelaten. Of de regenten het eigendom of een ander soort van exclusiviteit van
de opgevoerde teksten konden claimen, blijft onduidelijk. Ideeën over zaken als
auteursrechten en opvoeringsrechten speelden geen noemenswaardige rol in deze
tijd. Het lijkt alsof er over de rechten pas werd nagedacht op het moment dat een
tekst gedrukt was en dus een economische produkt was geworden, in dit geval
verhandelbare boeken. Vanaf dat moment is er wel sprake van bescherming en
monopolisering. Zo konden de drukkers van de toneelstukken op basis van het
gangbare kopijrecht wel rechten doen gelden. Voor de meeste toneelstukken die tot
1684 in de Amsterdamse Schouwburg zijn opgevoerd, gold zonder meer dat
Houthaeck en Lescailje daar de kopijrechten op hadden en dat andere drukkers deze
teksten daarom niet mochten drukken.11 Van een aantal teksten hadden zij de rechten
niet in handen. Het toneelwerk van Vondel is op diens wens vooral bij de familie De
Wees uitgegeven, die de kopijrechten tot 1718 behield.12
De schouwburgdrukkers hadden in de zeventiende eeuw dus een vrij grote
zelfstandigheid bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Deze vrijheid zal vanaf
1684 steeds meer worden beperkt.

Privileges op toneelteksten
Privileges op boeken werden in de Republiek vanaf het begin van de zestiende eeuw
verstrekt. Hoftijzer13 onderscheidt vier soorten privileges voor de boekhandel waarvan
het privilege dat een tijdelijk monopolie op één werk geeft het meest gebruikelijke
is. In de zestiende eeuw hebben privileges gefunctioneerd als middel tot censuur,
maar in de zeventiende eeuw en later speelt dit geen rol meer en stellen de
privilege-verlenende instanties nadrukkelijk dat een privilege geen goedkeuring van
de inhoud impliceert. De privileges op boeken hebben dan voornamelijk tot doel het
kopijrecht van de uitgever tegen roofdruk te beschermen. De overheid diende door
middel van het privilegestelsel dus de economische belangen van een beroepsgroep.
Een privilege kon bij diverse overheden worden aangevraagd, maar vanaf de tweede
helft van de zeventiende eeuw is een verzoek bij de Staten van Holland en
West-Friesland de meest gebruikelijke weg. Deze privileges waren in de praktijk in
de hele Republiek rechtsgeldig. Aan auteurs werden slechts bij uitzondering
boekprivileges verleend en dan altijd tegen de wensen van boekverkopers in. De
geldigheidsduur varieerde aanvankelijk, maar was vanaf het midden van de
zeventiende eeuw algemeen vijftien jaar. Op overtreding van een privilege stond een
hoge boete, maar overtreders werden zelden vervolgd.
Het is nog onduidelijk waarom boekverkopers wel of niet een privilege aanvroegen.
Algemeen wordt aangenomen dat de kosten van een privilege hoog wa-
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ren en dat daardoor alleen in geval het te beschermen boek een grote investering
vergde of het te verwachten commerciële succes groot was, tot een privilege werd
overgegaan.14
Tot aan het einde van de zeventiende eeuw werden toneelteksten slechts incidenteel
beschermd door privileges. Waarschijnlijk loonde het de moeite niet om op ieder
toneelstuk een privilege aan te vragen, omdat het in het algemeen teksten betrof die
geen al te grote investering vroegen en die bovendien veelal een kortstondig succes
kenden dat in grote mate afhankelijk was van de voorstellingen in de schouwburg.
De kosten van een privilege wogen niet op tegen de bescherming die geboden werd.
Dat roofdrukken gedurende de hele zeventiende eeuw voor problemen zorgden, is
wel zeker. Aan het einde van de zeventiende eeuw werd een poging ondernomen dit
probleem op te lossen door één privilege aan te vragen voor een grote groep
toneelstukken.

Het privilege van Nil Volentibus Arduum
In 1684 werd voor het eerst door de schouwburgregenten een privilege aangevraagd.
In het verleden hadden zij als leden van het genootschap Nil Volentibus Arduum al
ervaring opgedaan met de voor- en nadelen van het privilege-stelsel. Bij de uitgaven
van dat genootschap, voornamelijk bestaande uit toneelstukken, hadden zij te maken
gehad met roofdrukkers tegen wie zij zich op verschillende manieren hadden
geprobeerd te beschermen, vanaf 1677 door middel van een privilege dat gold voor
alle teksten die door het genootschap werden voortgebracht, ook de toekomstige.
Het doel van het privilege was voor deze auteurs tweeledig. Zij hadden, net als
boekverkopers, een economisch belang te beschermen omdat zij de uitgaven vaak
zelf financierden, maar zij trachtten door middel van het privilege ook de teksten
zelf te beschermen. Dat wil zeggen: te voorkomen dat de teksten in roofdrukken
verminkt zouden worden. In de uiteindelijke tekst van het privilege uit 1677 is de
tweeledige motivatie terug te vinden:
[omdat de aanvragers] noch groote kosten tot den druk, en wat daar meer
toebehoort, soude moeten doen, en vermits ook niet sonder groote reden
gevreest wierd, dat al het gene van eenigh belang zynde, by het selve
Konstgenootschap uytgegeven soude worden, aanstonts door andere soude
mogen werden naargedrukt, en sonder eenigh opmerkingh, veel minder
naauwkeurigheydt der Spelling oft nettigheydt der Tale, aan al de wereldt
gemeen gemaakt, waar door het goede Insigt tot opbouwingh der
Nederduytsche Tale, ende voortsettinge van de welsprekentheydt in de
selve verhindert, en de lust om daar in voort te gaan aan het voorseyde
Kunstgenootschap soude benomen worden.15
Het privilege van Nil was in zekere mate bijzonder. De grootste groep van privi-

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 2

41
lege-aanvragers werd immers gevormd door boekverkopers en drukkers die het
privilege gebruikten om hun economische belangen te beschermen. Het Nil-privilege
werd aangevraagd door auteurs die, blijkens de tekst van het privilege, behalve hun
economische ook hun artistieke belangen trachtten te beschermen. Bij de honorering
van de aanvraag zal dit laatste argument, gezien de door de Staten van Holland en
West-Friesland gevoerde politiek, waarschijnlijk een ondergeschikte rol hebben
gespeeld.
In eerste instantie werd het Nil-privilege geheel doorgegeven aan de huisdrukker
van het genootschap, Albert Magnus. Toen de leden van Nil inzagen dat ze de niet
altijd betrouwbare drukker hierdoor wel erg veel in handen gaven, besloten ze het
privilege eerst slechts voor een aantal werken te verlenen, om het uiteindelijk per
uitgave te ‘vergunnen’.16

Het privilege van de schouwburgregenten
Toen de schouwburgregenten in 1684 hun privilege-aanvraag bij de Staten van
Holland en West-Friesland indienden, wilden zij waarschijnlijk hun zaken op dezelfde
manier regelen als dat bij Nil was gebeurd. Zij vroegen en kregen een privilege op
een grote groep teksten die ze vervolgens door de huisdrukker zouden laten drukken
en waarbij het privilege per druk zou worden uitgeleend. Hun motivatie was echter
verschillend van die van de Nil-leden. Van economische belangen was geen sprake.
De regenten droegen immers niet bij aan de financiering van de toneeluitgaven en
hadden evenmin financieel profijt van de verkoop van de boekjes. Van economische
belangen was alleen sprake in indirecte zin, omdat het goed functioneren van de
schouwburg mede afhankelijk was van het goed functioneren van de
schouwburgdrukker.17 Bij deze aanvraag lijkt de motivatie vooral te liggen in de wens
de teksten te kunnen beschermen tegen verminking door roofdrukkers:
Alsoo Ons vertoont is by de tegenwoordige Regenten van de Schouwburgh
tot Amsterdam, Dat sy Supplianten sedert eenige Jaren herwaarts met
hunne goede vrinden hadden gemaakt en ten tooneele gevoert verscheyden
Werken, soo van Treurspeelen, Blyspeelen als Kluchten, welcke sy lieden
nu geerne met den druk gemeen wilden maken; doch gemerkt dat dese
werken door het nadrukken van anderen, veel van hun luyster, soo in Taal
als Spelkonst souden komen te verliesen, en alsoo sy Supplianten hen
berooft souden sien van hun bysondere ooghwit om de Nederduytsche
Taal en Dichtkonst voor te setten, soo vonden sy hen genoodsaakt, om
daarinne te voorsien, ende hen te keeren tot Ons, onderdanigh versoekende,
dat wy omme redenen voorsz. de Supplianten geliefden te verleenen Octroy
ofte Privilegie, omme al hunne Werken reedts gemaekt, ende noch in 't
licht te brengen, den tijdt van vijftien Jaren alleen te mogen drukken en
verkoopen.18
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De uitzonderlijke situatie deed zich dus voor dat de aanvragers een privilege vroegen
voor een groep teksten waarvan zij noch auteur, noch eigenaar waren, om die te
beschermen tegen ‘ontluistering’. Die bescherming kon juridisch alleen geboden
worden door middel van het economische monopolie dat het privilege gaf. Het is
opmerkelijk dat de Staten dit verzoek hebben gehonoreerd. Het ging op vele punten
in tegen de gevoerde politiek. De aanvragers kwamen niet uit de begroepsgroep die
beschermd diende te worden en hadden geen direct aanwijsbaar economisch belang.
Het privilege beschermde bovendien een grote groep teksten waardoor een
monopolisering van de markt kon ontstaan, een ontwikkeling waar de autoriteiten
volgens Hoftijzer fel op tegen waren.19
De Staten van Holland en West-Friesland lieten zich voor het verlenen van
privileges adviseren door de boekverkopersgilden uit de grote steden. Daar werd dan
gecontroleerd of het gevraagde privilege niet inging tegen de belangen van de leden,
bijvoorbeeld omdat het kopijrecht al bij iemand anders berustte. Toen de Staten in
deze zaak het advies van het Amsterdamse boekverkopersgilde vroegen, werd, voor
zover bekend, geen bezwaar gemeld tegen het verlenen van dit privilege. Het kan
zijn dat het uitblijven van een protest van het Amsterdamse gilde voor de Staten
voldoende reden was om het privilege te verlenen.
Het is onduidelijk welke teksten precies onder het privilege van de
schouwburgregenten vallen. Bij het Nil-privilege was het evident welke teksten het
diende te beschermen: de door leden van Nil geschreven teksten. Het
schouwburg-privilege heeft echter betrekking op een onnauwkeurig beschreven groep
toneelstukken. Genoemd worden de teksten die door ‘Supplianten sedert eenige Jaren
herwaarts met hunne goede vrinden hadden gemaakt en ten tooneele gevoert’. De
supplianten zijn nog wel te benoemen, maar wie zijn die vrienden? Zijn dat alle
auteurs die hun werk opgevoerd zien worden? Worden ook de toneelstukken van
lang geleden overleden auteurs als Bredero en Vos bedoeld? En welke periode wordt
bedoeld met ‘sedert eenige Jaren’? Het in 1684 verleende privilege lijkt dan ook
geen betrekking te hebben op alle toneelstukken die ooit in de schouwburg zijn
opgevoerd, zoals in 1729 door Balthazar Huydecoper zal worden gesteld. Ook het
feit dat er van de kant van boekverkopers en drukkers geen enkel protest is geweest
tegen deze privilege-aanvraag wijst erop, dat het hier om een veel kleinere groep
teksten ging dan Huydecoper pretendeerde. Wanneer het bij deze aanvraag inderdaad
om alle toneelstukken ging, zou een aantal drukkers en boekverkopers ernstig in hun
belangen geschaad worden. Het kopijrecht van een groot aantal toneelstukken was
immers in handen van de Lescailjes en enkele andere boekverkopers, zoals Johannes
de Wees. Het uitblijven van een protest moet dan ook wel betekenen dat deze
boekverkopers zich door dit privilege niet bedreigd voelden. Hierbij moet aangetekend
worden dat de Lescailjes natuurlijk ook belang hadden bij het privilege: hiermee
zouden de regenten eindelijk een juridisch middel in handen krijgen tegen de
nadrukkers, die juist in deze jaren weer erg actief waren.
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Toen het privilege in 1699 werd verlengd, was de omschrijving van de werken die
eronder zouden vallen gewijzigd. Het betrof nu de werken die
doenmaals ten dienste van het Tooneel reets gedrukt waren, ende, van tyt
tot tyt, nog vorder in het ligt gebracht, ende ten Tooneele gevoert soude
werden20
Deze beschrijving blijft onduidelijk. Zolang ‘doenmaals’ niet aan een bepaald jaartal
gekoppeld kan worden, kan niet vastgesteld worden welke groep teksten precies
bedoeld wordt. Tot 1729 heeft deze juridische onnauwkeurigheid geen moeilijkheden
opgeleverd. Het privilege bood in eerste instantie alleen maar voordelen voor de
drukker en de regenten. Zowel de economische belangen van de drukker als de
cultuurpolitieke belangen van de schouwburgregenten werden er door gediend.
Eindelijk kon worden opgetreden tegen de vele nadrukkers die zonder scrupules een
marktaandeel van de schouwburgdrukker veroverden en de teksten verminkten. De
drukker heeft daarvoor echter wel een prijs moeten betalen.

Drukken met een contract op zak
In 1714 werd de relatie tussen de schouwburgdrukker, het echtpaar Rank-Lescailje
de Wreed, en de regenten voor het eerst geformaliseerd door het sluiten van een
vijfjarig onderhands contract. In 1719 en 1724 volgden ongewijzigde verlengingen
van deze overeenkomst. Het contract bepaalde dat de regenten het recht van het
privilege vergunden aan Dirk Rank en zijn echtgenote en dat zij zich verplichtten
noit eenige Tooneelstukken aanneemen of laaten vertoonen, dan die by
de voorn. Dirk Rank en zyne Huisvrouwe gedrukt zullen weezen:
uitgezonderd alleen zo wanneer een Tooneelstuk, buiten de stad gedrukt
zynde, by de Regenten geconsidereerd wierdt, van veel en apparent
voordeel voor de Godshuizen te zullen weezen: in welk geval by de zelve
Regenten eenige afslag van de voorz. recognitie zal worden geaccordeerd.21
Voor het ‘recht van het privilege’ waren de drukkers een bedrag van honderdvijftig
gulden als ‘recognitie’ verschuldigd. Ook de leverantie van pennen en andere
schrijfbenodigdheden werd aan de familie Rank uitbesteed. Punt drie uit het contract
is bijzonder belangrijk. Daarin werd bepaald dat Rank en Lescailje de Wreed
ook zullen mogen herdrukken, met kennis der Regenten, zodanige oude
stukken, die met geene byzondere Privilegie voorzien zyn, ende daar voor
mogen stellen de Privilegie van den Schouwburg.
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Dit roept weer vragen op: welke teksten zijn dit? Als er geen privilege op deze
onbepaalde groep teksten rust, welk recht hadden de regenten dan om de drukkers
toestemming te geven ze te drukken? Hier werd het privilege dus door de regenten
eigenhandig uitgebreid. Onder de bedoelde teksten vielen waarschijnlijk ook teksten
waarvan Rank en anderen het kopijrecht in handen hadden. Dat Rank geen bezwaar
had deze toneelstukken onder de betere bescherming van het privilege te voegen, is
begrijpelijk, maar door het zetten van zijn handtekening onder dit contract heeft hij
rechten opgegeven die hij in 1729 nog beweerde te bezitten. Net als het privilege
laat het contract dus ruimte open voor verschillende interpretaties van de reikwijdte
van het privilege. Ook de praktijk wijst erop dat de interpretatie niet eenduidig was.
Zo werd door J. Oosterwijk in 1718 een privilege op de treurspelen van Vondel,
waarvan hij de kopijrechten had gekocht, aangevraagd. De Wees en Oosterwijk
gingen er dus vanuit dat de stukken waarop voor 1684 al kopijrechten golden, niet
onder het privilege vielen. Indien het privilege inderdaad alle opgevoerde
toneelstukken betrof, zouden de spelen van Vondel onder het schouwburgprivilege
vallen en de belangen van Dirk Rank en de regenten hierdoor geschaad worden. Zij
maakten echter geen bezwaren kenbaar en het Amsterdamse boekverkopersgilde
adviseerde de Staten van Holland en West-Friesland daarom positief in deze zaak.22
In 1698 vroeg en kreeg de weduwe van de drukker Albert Magnus een privilege
op een groot aantal toneelstukken, waaronder titels die eigenlijk onder het privilege
van Nil Volentibus Arduum vielen.23 Zij meende hier recht op te hebben omdat haar
echtgenoot de eerste drukker van deze stukken was geweest. Het gilde sprak haar
niet tegen en ook van de kant van Nil kwam geen bezwaar.
De periode 1684-1729 in de geschiedenis van de schouwburgdrukkers kan worden
gezien als een periode waarin de verhouding tussen de drukker en de regenten steeds
meer geformaliseerd werd. Dit bood aan de ene kant grote voordelen voor de drukker,
hij kreeg zekerheid en bescherming. Aan de andere kant werden zijn rechten danig
beperkt. Eerst door het privilege en vanaf 1714 door het contract. Aan de manier van
werken veranderde niet veel: de drukker had nog steeds een grote mate van
zelfstandigheid. De plaag van roofdrukken duurde ook in deze periode onverminderd
voort. Van de mogelijkheid die het privilege bood om hiertegen op te treden, werd
geen gebruik gemaakt.24 De regenten lijken zich weinig bekommerd te hebben om
de verminking van toneelstukken. Ook de drukkers ondernamen weinig. Dirk Rank
heeft zich wel enkele malen tot de regenten gewend met het verzoek maatregelen te
treffen tegen de roofdrukkers op grond van overtreding van het privilege, maar kreeg
dan altijd nul op het rekest. Eenmaal heeft hij zelf gerechtelijke stappen gezet door
in 1721 de boekverkoper Isaac Stokmans voor de schout te dagen wegens het onder
de toonbank verkopen van komedies van Pieter Langendijk. Omdat Stokmans hier
geen toestemming voor had, ging dit in tegen het privilege waarin immers bepaald
was dat alleen de
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regenten, of een door hen aangewezen persoon, deze teksten mochten verkopen. Een
vonnis in deze zaak is niet bekend.25

De oorzaken van het conflict
In 1729 was het contract aan de derde verlenging toe, maar de schouwburgregenten
besloten hiertoe niet over te gaan ‘om redenen hen daertoe mooverende’. Volgens
Rank was dit besluit het gevolg van zijn weigering om nog langer te betalen voor
het recht om het privilege te gebruiken, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Het bedrag
van honderdvijftig gulden lijkt alleszins schappelijk te zijn geweest. De omzet van
de drukker die hij aan zijn positie te danken had, is wel niet precies te achterhalen,
maar bekend is dat alleen al de leverantie van schrijfbenodigdheden en het
gelegenheidsdrukwerk jaarlijks een veelvoud van dat bedrag opleverde, terwijl het
drukken van de tekstboekjes ongetwijfeld de hoofdmoot van de omzet vormde.26 Het
lijkt waarschijnlijker dat er andere redenen ten grondslag hebben gelegen aan de
beslissing van de regenten. Uit de papieren van Balthazar Huydecoper komt naar
voren, dat de regenten zich steeds meer begonnen te ergeren aan het gedrag van hun
drukker. Zo had Dirk Rank in 1727 een privilege-aanvraag ingediend bij de Staten
van Holland en West-Friesland op het werk van zijn ‘moei’ Katharina Lescailje. Zij
had onder meer enkele toneelstukken vertaald die regelmatig in de schouwburg waren
opgevoerd. Volgens de regenten vielen deze spelen daarom onder het
schouwburgprivilege en kon er dus geen ander privilege op worden afgegeven. De
regenten hoorden echter pas van deze aanvraag toen de Staten hun toestemming al
hadden gegeven en konden er dus niets meer tegen doen. Een andere ergernis kwam
voort uit het feit dat Rank, die in de jaren twintig een behoorlijk fortuin had vergaard
met handel in stoffen en obligaties, zich als een ‘grand seigneur’ begon te gedragen.
Er ontstonden steeds meer botsingen met de regenten, die hij als zijn gelijken
behandelde, een impertinentie die Huydecoper regelmatig het bloed onder de nagels
vandaan haalde. De voornaamste reden voor de groeiende problemen staat
waarschijnlijk in verband met de manier waarop Huydecoper als regent functioneerde.
Hij lijkt zich intensief te hebben bemoeid met alle facetten van de Amsterdamse
Schouwburg. Daaronder vielen ook de werkzaamheden van de drukker, die tot het
aantreden van deze energieke regent vrij ongestoord zijn bedrijf had kunnen uitvoeren.
Huydecoper was niet tevreden over de bedrijfsvoering van de drukker, die niet altijd
gehoor gaf aan de wensen van de regenten. Dat leidde bijvoorbeeld tot late levering
van boeken of tot het niet inspelen van de drukker op de vraag van het publiek,
waardoor tijdens voorstellingen geen boekjes verkocht konden worden. Maar het
ergste was wel, dat Rank weigerde allerlei tekstuele veranderingen over te nemen in
zijn drukken omdat ‘hy die niet oordeelde noodig of nut te zyn’. Huydecoper was
een fervent aanhanger van de Frans-classicistische ideeën over toneel van Nil-lid
Andries Pels. Als regent probeerde hij diens opvattingen over de onwenselijkheid
van zedeloze en godslasterlijke stukken, zoals die te vinden
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Balthazar Huydecoper (1696-1778): regent van de Amsterdamse Schouwburg van 1723 tot 1732.
Collectie Documentatie centrum Nederlandse Letterkunde, Instituut voor Neerlandistiek, Universiteit
van Amsterdam

zijn in Gebruik én Misbruik des Tooneels, in de praktijk te brengen. Dit betekende
dat diverse oude stukken, die nog altijd populair waren, aangepast moesten worden
voordat ze op de planken gebracht konden worden. Zo werd Bredero's Spaansche
Brabander op 23 september 1729 opgevoerd in een door de schouwburgregenten
gecensureerde versie: ‘met uitlaatinge en veranderinge van alles wat daarin
aanstootelyk was’. Een ingreep die volgens Huydecoper noodzakelijk was omdat dit
blijspel
volgens de gewoonte en zeden van dien tyd, vol van uitdrukkingen en
bewoordingen [is], strydig niet alleen tegen de betaamelykheid en
eerbaarheid, maar ook tegen den eerbied dien wy allen schuldig zyn aan
den Goddelyken Naam.27
Onder de politiek die Huydecoper voerde, viel ook het aanpassen van de gedrukte
toneelstukken. Dat Rank hier niet aan meewerkte, leidde tot onacceptabele si-
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tuaties: op het toneel werd een gekuiste versie van een ‘onzedelijk stuk’ vertoond,
terwijl het publiek tijdens de voorstelling in de tekstboekjes alle gecensureerde
passages toch onder ogen kreeg.
De grote stempel die Huydecoper in de jaren 1725-1732 heeft gedrukt op het
schouwburgbeleid lijkt de voornaamste oorzaak van de problemen tussen de regenten
en hun drukker te zijn. Huydecopers streven om de door Pels gestelde normen te
realiseren, botste met de weigering van de drukker om deze politiek uit te voeren.

Het sieke privilegie28
Het niet verlengen van het contract had voor Rank ernstige gevolgen. Hij verloor
dientengevolge zijn lucratieve positie als schouwburgdrukker. De regenten eisten
dat hij alle in zijn bezit zijnde exemplaren van gedrukte toneelstukken, en dat waren
er ruim 144.000, aan hen zou verkopen.29 Verder verboden ze hem alle in de
schouwburg opgevoerde toneelstukken te drukken en/of te verkopen. Volgens Rank
werd hem op twee manieren onrecht aangedaan door de regenten. Allereerst vond
hij het onbillijk om gedwarsboomd te worden in zijn beroepsuitoefening. De firma
‘De erfgenaemen van J. Lescailje en Dirk Rank’ had immers nooit iets anders gedaan
dan het drukken en verkopen van toneelstukken en een verbod daarop zou de
ondergang van het bedrijf kunnen betekenen. In de tweede plaats eisten de regenten
iets waar ze volgens Rank slechts ten dele aanspraak op konden maken. De regenten
meenden alle exemplaren van gedrukte toneelstukken te kunnen opeisen, omdat zij
zich op het standpunt stelden dat het privilege dat zij hadden alle toneelstukken betrof
die ooit in de schouwburg waren opgevoerd. Rank meende daarentegen dat het
privilege alleen gold voor de stukken die na 1684 waren uitgegeven, uitgezonderd
die spelen die al eerder door Jacob Lescailje waren gedrukt of die door Rank zelf
gekocht waren en waar hij het kopijrecht op zou hebben. Alleen de stukken die
volgens zijn mening onder het privilege vielen, wilde hij aan de regenten verkopen.
De vraag welke toneelstukken onder het privilege van de schouwburgregenten vielen,
werd de inzet van een langdurig conflict, dat pas een eind kreeg toen Rank in 1736
overleed. Zoals Huydecoper stelde: het privilege was ziek geworden door de aanvallen
van een baatzuchtige en onbetrouwbare boekverkoper.
In eerste instantie lijkt Rank mee te hebben willen werken aan een snelle oplossing
en stemde hij in met het raadplegen van enkele leden van het boekverkopersgilde.
Deze ‘goede mannen’ werd verzocht een bindende uitspraak te doen in het geschil.
Op 15 juli 1729 besloten zij dat Rank zijn stukken moest verkopen à raison van een
stuiver en drie duiten per stuk. Overigens blijkt later dat dit bedrag niet door de
regenten betaald werd, maar door Ranks opvolger, de drukker en boekverkoper David
Ruarus.30 Na de levering eerst nog wat getraineerd te hebben, liet Rank op 3 augustus
zijn toneelstukken bezorgen bij zijn opvolger. Het conflict leek uit de wereld te zijn.
Korte tijd later bleek echter dat Rank meer
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stukken in zijn bezit had dan hij aan de ‘goede mannen’ had laten weten en dat hij
deze exemplaren weigerde te verkopen omdat hij zich op het standpunt stelde dat
deze niet onder het privilege vielen. Het betrof vooral de spelen die in een ver verleden
door Jacob Lescailje gedrukt waren en waarop Rank het kopijrecht meende te bezitten
en die zijns inziens dan ook niet vielen onder het verbod van de regenten. De verkoop
van deze teksten werd voortgezet, zelfs in de schouwburg, een brutaliteit die de
regenten tot grote woede bracht en die noopte tot maatregelen. In de Haegse Courant
en de Amsterdamsche Courant werden in oktober advertenties geplaatst om het
publiek te waarschuwen: alleen de toneeldrukken die bij David Ruarus te verkrijgen
waren, hadden de goedkeuring van de regenten. Vervolgens werd de notaris van de
schouwburgregenten langs Rank gestuurd om hem te dreigen met gerechtelijke
stappen. Rank besloot hierop het hogerop te zoeken en richtte een rekest aan de
burgemeesters van Amsterdam waarin hij verzocht beschermd te worden tegen de
poging van de schouwburgregenten om hem zijn handel in toneelstukken te ontnemen.
Hij beriep zich op de bewering dat hij ‘nooit heeft gedagt of kunnen vermoeden’ dat
de regenten meenden dat alle toneelstukken onder het privilege vielen. Natuurlijk
was dat niet waar: hij had immers zijn handtekening gezet onder een contract waarin
dit zo gesteld was, maar het was het enige argument dat hij kon gebruiken. De
burgemeesters leken wel enige sympathie te hebben voor het standpunt van Rank en
besloten de stadssecretaris Pieter Elias aan te stellen om tussen Rank en de regenten
te bemiddelen, omdat Rank het niet verdiende om ‘onderdrukt, van zyn kostwinning
beroofd, en harder dan een ander gehandeld te worden’. Uit de aantekeningen van
Huydecoper waarin hij over deze bemiddelingspoging spreekt, blijkt dat de
schouwburgregenten geen waardering hadden voor de bemoeienissen van Elias en
het onbegrijpelijk vonden dat de argumenten van Rank, slechts een boekverkoper,
zwaarder konden wegen dan die van de regenten. De regenten overwogen nog even
om zich als partij terug te trekken en David Ruarus naar voren te schuiven als
belanghebbende en er zo ‘een particulier verschil tusschen twee Boekverkoopers’
van te maken. Dat idee werd echter al snel verworpen, omdat men ervan overtuigd
was dat de burgemeesters uiteindelijk toch het recht van de sterkste, de regenten,
zouden laten gelden.
Een reactie van de regenten kon niet uitblijven en Huydecoper werd door zijn
confraters aangewezen om een ‘remonstrantie’ op te stellen waarin de regenten eisten
‘gemaintineerd te worden in ons Recht’. Elias kwam deze schriftelijke klacht op
maandag 24 oktober persoonlijk afhalen in de schouwburg, waarbij hij tevens
getrakteerd werd op een keur aan versnaperingen, een toneelvoorstelling en een
aantal verhalen waaruit de onbetrouwbaarheid van Rank moest blijken. Het lange
stuk dat door Huydecoper uit naam van de regenten werd opgesteld, bevat twee
argumentatielijnen. In de eerste plaats heeft Huydecoper getracht aan te tonen dat
het privilege alle toneelstukken omvatte. Omdat de tekst van het privilege ruimte
voor andere interpretaties openliet, betoogde hij dat zijn interpre-
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tatie de juiste was omdat de verleners van het Privilege een ander oogmerk gehad
zouden hebben dan de gebruikelijke bescherming van economische belangen
Huydecoper meende dat de Staten van Holland en West-Friesland met dit privilege
de schouwburgregenten een middel in handen hebben willen geven om controle uit
te kunnen oefenen op de inhoud van toneelstukken. De formulering dat het privilege
moest beschermen tegen verlies ‘van luister, zo in taal als spelkonst’ werd door
Huydecoper zo geïnterpreteerd dat hieronder ook de inhoud van de stukken viel. De
Staten van Holland en West-Friesland hebben zich echter altijd nadrukkelijk op het
standpunt gesteld dat het privilegestelsel niets met censuur te maken had, maar ter
bescherming van economische belangen diende. De interpretatie van Huydecoper
lijkt dan ook zeer onwaarschijnlijk. Huydecoper probeerde met dit argument de
burgemeesters aan te spreken op een gevoelig punt. Al sinds de opening van de
Amsterdamse Schouwburg in 1638 zijn er strubbelingen geweest over de
wenselijkheid van toneel. De grote tegenstanders van het toneel werden natuurlijk
gevonden onder de predikanten van de Gereformeerde Kerk. In 1677 werd door de
burgemeesters een ordonnantie afgekondigd waarin bepaald werd dat het toneel
van alle aanstootelykheid zo tegen de Eerbaarheid en Betaamelykheid der
Zeden, als mede van den godsdienst, of 't geene van den zelven is
dependeerende, moest gezuiverd worden.
Hiermee werd zowel tegemoet gekomen aan de eisen van de predikanten als aan het
streven van de burgemeesters om de rust in de stad te bewaren. Huydecoper stelde
dat een ruime interpretatie van het privilege noodzakelijk was omdat de regenten
alleen op die manier uitvoering konden geven aan deze ordonnantie. Huydecoper en
zijn mederegenten konden er wel voor zorgen dat er niets aanstootgevends op het
toneel plaats vond, maar konden, zo stelde Huydecoper althans, zonder een privilege
op alle toneelstukken niet voorkomen dat de toeschouwers iets dergelijks zouden
lezen. De regenten meenden dat ieder toneelstuk voordat het in druk verscheen door
hen gecontroleerd moest worden op zaken die aanstoot konden geven en indien die
werden aangetroffen, gecensureerd.
Zoals de schouwburgregenten al hadden gemerkt door de uitlatingen van
bemiddelaar Elias, waren de burgemeesters wel gevoelig voor het argument van
Rank dat hij op onheuse wijze van zijn broodwinning werd beroofd. De tweede
argumentatielijn van Huydecoper is er dan ook geheel op gericht aan te tonen dat de
regenten te allen tijde keurig hadden gehandeld en dat Rank zijn verlies geheel aan
zichzelf te danken had. Met vele voorbeelden wordt door Huydecoper aangetoond
dat Rank een onbeschaamde, brutale, onbetrouwbare, hypocriete, baatzuchtige,
onredelijke en woeste ‘belhamel’ was, die geen ander lot verdiende.
Ondertussen ging Rank onbeschaamd door met het drukken en verkopen van
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de stukken waarvan hij de rechten meende te bezitten. Toen hij de oude spelen De
Spookende Minnaar en Iemand en Niemand herdrukte en openlijk in en rond de
schouwburg aan de man bracht, was de maat vol voor de regenten. Zij besloten hun
dreigementen uit te voeren en Rank te laten vervolgen wegens overtreding van het
privilege. De schepenen weigerden echter uitspraak te doen zolang er nog
onderhandeld werd. Elias reageerde zeer verbolgen over het feit dat de regenten zijn
onderhandelingen ondermijnden, waardoor de regenten nog meer vermoedden dat
de secretaris de zijde van Rank had gekozen. Op 14 november werd door Elias nog
een schikkingsvoorstel gedaan, dat hij samen met Rank had opgesteld. Rank bood
aan om de spelen die hij in bezit meende te hebben niet meer te drukken, maar wilde
dan wel toestemming krijgen om zijn voorraad te verkopen. Alleen zijn geplande
uitgave van het verzameld werk van Katharina Lescailje onder bescherming van zijn
privilege, zou ongehinderd doorgang moeten vinden. Dit betekende dus dat Rank
zijn aanspraak op het eigendom van kopijrechten niet zou opgeven en alleen zou
nalaten deze in de praktijk te brengen. Het voorstel werd zonder meer verworpen
door Huydecoper en zijn collega's. Besloten werd nu om Elias zijn ‘goede manschap’
te ontnemen en de zaak verder voor het gerecht uit te vechten. Weer probeerden de
regenten de hoofdofficier in te schakelen om Rank voor de schout te dagen. Met
hetzelfde resultaat: geen vervolging zolang er onderhandeld werd. Noodgedwongen
nam men daarom weer plaats aan de onderhandelingstafel om op 16 december tot
een uitspraak van de ‘goede mannen’ te komen over het geschil dat was ontstaan na
hun eerste uitspraak over de reikwijdte van het privilege en de problemen rond de
verkoop van een aantal stukken. De uitspraak was voor Rank ronduit vernietigend.
Hij diende alle nog in zijn bezit zijnde exemplaren, ongeveer dertigduizend stuks,
te verkopen aan de regenten. Het kopijrecht op deze toneelstukken en de toneelstukken
waar hij geen exemplaren meer van had moest worden overdragen aan de regenten
zonder dat daar een vergoeding tegenover stond.
De regenten hebben alles gekregen wat zij vroegen: een zeer ruime interpretatie
van het privilege en de mogelijkheid om in de toekomst een groot deel van de markt
voor gedrukte toneelstukken te besturen naar eigen goeddunken en de mogelijkheid
om, indien zij dat noodzakelijk achtten, censuur uit te oefenen. Rank heeft op alle
punten het onderspit moeten delven, hoewel hij op sommige juridische punten het
gelijk aan zijn kant had en de pretenties van de regenten op zijn minst discutabel
waren. Alleen het privilege op het werk van Katharina Lescailje heeft hij kunnen
behouden. Beide partijen kwamen de besluiten door de ‘goede mannen’ gedaan
keurig na en daarmee leek een einde te zijn gekomen aan deze affaire. De resterende
jaren van zijn leven heeft Rank geleefd met een grote wrok jegens de regenten, waar
hij regelmatig uiting aan gaf. Zo berichtte hij regelmatig aan regenten hoe het
drukproces van het werk van zijn ‘moei’ vorderde en bood hij de regenten, overigens
geheel volgens de regels die dienaangaande golden bij de schouwburg, enkele
presentexemplaren aan. Toen nog geen half jaar
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na de beëindiging van het conflict de ‘affaire Feitama’ losbrandde, vermoedden de
regenten, waarschijnlijk niet ten onrechte, dat Rank de drijvende kracht was achter
deze opstandige auteur, die de onbeschaamdheid had een privilege aan te vragen op
zijn eigen (toneel)werk. De regenten, bij wie de kwestie Rank nog vers in het
geheugen lag, verzetten zich hevig tegen deze nieuwe poging hun rechten te
ondermijnen en de aanvraag werd niet gehonoreerd.31
Zelfs op zijn sterfbed heeft Rank zich nog druk gemaakt om zijn nederlaag. In zijn
testament nam hij bepalingen op die als sneren aan het adres van de regenten zijn op
te vatten. Zo bepaalde hij onder meer dat het grote restant van de verzamelde werken
van Katharina Lescailje na zijn dood vernietigd moest worden om te voorkomen dat
de regenten deze werken in handen zouden krijgen.32
Het blijft onduidelijk in hoeverre Huydecopers argumenten inzake de
mogelijkheden die het privilege gaf om de ordonnantie van de burgemeesters uit te
voeren, een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van deze uitspraak. Vreemd
is het wel, dat de boekverkopers die de rol van ‘goede mannen’ op zich hebben
genomen zo zeer de zijde van de regenten hebben gekozen en daardoor de belangen
van diverse boekverkopers en drukkers hebben geschaad. Hebben de burgemeesters
misschien achter de schermen hierop aangedrongen?

De gevolgen
Hoewel de regenten alles hadden bereikt wat zij wilden, waren zij er niet gerust op
dat zich in de toekomst geen incidenten zouden voordoen met boekverkopers en
drukkers die rechten meenden te kunnen doen gelden op toneelstukken. Daar hadden
zij groot gelijk in. Hoe was het bijvoorbeeld gesteld met de rechten op stukken die
door genootschappen als Nil Volentibus Arduum waren geschreven en waarop een
privilege was afgegeven? Zulke stukken waren soms ook in de schouwburg opgevoerd
en vielen daardoor ook onder het schouwburgprivilege. Wie had dan de meeste
rechten? Dergelijke gevallen tonen weer aan hoe weinig gedacht werd over de
juridische gevolgen bij het verlenen van privileges.
Deze situatie ging ook niet onopgemerkt aan andere rechthebbenden voorbij. Zo
begrepen de gebroeders Ysbrand en Livinius Vincent, die het privilege van Nil
Volentibus Arduum in handen hadden, al snel dat zij uit deze toestand munt konden
slaan. Op 13 april 1730 berichtten ze de regenten
dat zy uit hunne privilegie magtig waaren, om Ruarus het verkoopen en
herdrukken van die werken van het kunstgenootschap, die hy met onze
kennis, ja op onze orden, en dus onder onze guarantie, gekocht hadt [van
Dirk Rank], te beletten, waardoor de reputatie der Regenten veel zou
hebben kunnen lyden: Dat zy zowel recht hadden tot het mainteneeren
van hunne privilegie, als wy van de onze: In 't kort, dat 'er ons ten hoogste
aan gelegen lag, dat we met deeze Heeren niet in verschil raakten.33
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Om dit te voorkomen werden de regenten in de gelegenheid gesteld ‘om hunne
Privilegie zelf, benevens alle de gedrukte werken van Nil. Vol. Ard. tot een billy-ken
prys te verkoopen aan de Regenten’. Dat deze ‘billyken prys’ aanzienlijk hoger lag
dan die Rank uiteindelijk gekregen heeft, zal niet verbazen.34
Om te vermijden dat er nog meer van dergelijke chantagepogingen door
baatzuchtige boekverkopers zouden worden ondernomen, besloten de regenten eens
en voor altijd greep te krijgen op de toneelmarkt. Ruarus werd erop uitgestuurd om
onder de Amsterdamse boekverkopers alle toneelstukken en de daarbij behorende
rechten op te kopen. Ook deze boekverkopers: Gerrit Bouman, J. van der Wenden,
J. van Leeuwen, J. Wybrants, J. Graal, P. Visscher, J. Karstens, G. Bosch en J.
Verheyden hebben een meer dan ‘billyken prys’ gekregen voor anders misschien
onverkoopbare stukken. In totaal gaf Ruarus een bedrag van ruim twaalfduizend
gulden uit om de in Amsterdam verkrijgbare toneelstukken op te kopen.
Na de affaire Rank zijn ook de contracten met de schouwburgdrukkers
gespecificeerder geworden. Hun rechten en plichten werden voortaan tot in detail
beschreven. Ook de positie van de auteurs werd duidelijker. Voortaan bracht de
opvoering van een stuk automatisch met zich mee, dat de auteur akkoord ging met
een overdracht van de rechten op de schouwburgregenten. Voor een uitgave van
dergelijke werken moest expliciet toestemming gevraagd worden aan de regenten
en die werd niet altijd verleend. De voorwaarden waaronder toestemming werd
gegeven, waren strikt. Het werk mocht dan niet in octavo-formaat gedrukt worden,
want dat zou concurrentie voor de schouwburg betekenen, en de schouwburgdrukker
diende een aantal exemplaren ‘ten compensatie’ te ontvangen.35 Pas aan het einde
van de achttiende eeuw veranderde deze situatie: steeds meer auteurs wilden de
schouwburg geen stukken meer leveren vanwege het feit dat ze daardoor hun rechten
uit handen gaven.

Conclusie
Ten gevolge van het conflict tussen de regenten en Rank is er heel wat veranderd in
de markt voor gedrukte toneelstukken. Vanaf 1730 was de produktie en de
verspreiding voor het grootste deel in handen van een kleine groep
schouwburgregenten. Uit de (deels verbrande) notulen van de schouwburg uit de
verdere achttiende eeuw blijkt dat het drukken en uitgeven steeds meer onder directe
controle van de regenten kwam te staan. Uiteindelijk kwam de drukker zelfs in
loondienst van de schouwburg. De regenten bepaalden wat er gedrukt werd en
wanneer dat gedaan werd. Omdat het privilege de facto in de hele Republiek gold,
betekende dit dat ook buiten Amsterdam niet zonder toestemming van de
schouwburgregenten toneelstukken geproduceerd konden worden. Boekverkopers
en auteurs hadden daar niets meer over te zeggen. Indien de regenten dat nodig
achtten konden zij bovendien ook de inhoud van toneelstukken censureren. Dat is
in ieder geval in 1729 gebeurd met oude spelen van Bredero en Vondel. Zo hebben
de regenten van de Amsterdamse Schouwburg het privilegestelsel, dat
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eigenlijk de economische belangen van een beroepsgroep diende te behartigen,
gebruikt om artistieke en morele doelen te verwezenlijken. In hoeverre zij na 1730
van hun macht gebruik hebben gemaakt, is nog geen uitgemaakte zaak.

Eindnoten:
1 Dit onderzoek werd gesteund door de Stichting voor Literatuur-, Muziek- en Theaterwetenschap
(LMT), die wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO).
2 De schouwburg werd bestuurd door zes regenten (eerst ‘hoofden’ genoemd). Zij werden
voorgedragen door de regenten van het Weeshuis en het Oudemannenhuis en benoemd door
de burgemeesters. Deze twee instellingen hadden direct belang bij het functioneren van de
schouwburg omdat een deel van de opbrengsten werd afgestaan aan deze instituten.
3 Familie Houthaeck: 1638-1658; familie Lescailje: 1658-1729; David Ruarus (samenwerking
met Isaac Duim): 1729-1732; Isaac Duim: 1732-1780; Jan Helders: 1780-1798 (vanaf 1782
met zijn schoonzoon Abraham Mars).
4 Momenteel wordt aan het Instituut voor Neerlandistiek (Universiteit van Amsterdam)
promotieonderzoek gedaan naar de bedrijven van de families Houthaeck (J.F.A.M. van den
Berg) en Lescailje (E.M. Grabowsky).
5 Balthazar Huydecoper (1695-1778) was regent van de Amsterdamse Schouwburg in de periode
1723-1732. Zie over hem: C.J.J. van Schaik. Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig
en geschiedkundig initiator. Assen 1962.
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drukken van zijn wetenschappelijk werk, 1725-1769.’
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gegevens gevonden. De achttiende-eeuwse schouwburgnotulen bevatten wel namen. In 1780
was H. Westerhof als verkoper van de boekjes in dienst van de schouwburgregenten. In 1781
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30 Ook in 1732 en 1784 werden de boeken overgenomen door de drukker en niet door de regenten.
31 Zie voor deze kwestie: H.A. Ett. ‘Balthazar Huydecoper. Journaal van het gepasseerde tusschen
de regenten van den schouwburg; raakende de Fransche comedianten, Ao. 1727 en Memorie
van het gepasseerde tusschen de regenten van den schouwburg en den dichter Sybrand Feytema,
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33 Rijksarchief Utrecht, archief 67, 354: Afschrift door Huydecoper van de schouwburgnotulen
d.d. 13 april 1730.
34 Ook in dit geval was het zo dat de drukker Ruarus in feite de koper was. De regenten van de
schouwburg hebben hem een lening verstrekt om de koop te kunnen financieren. Dongelmans'
(Nil Volentibus Arduum, 12) vermelding dat de regenten de stukken hebben gekocht is dus
onjuist.
35 Uit de spaarzaam overgeleverde schouwburgnotulen uit de achttiende eeuw zijn enkele
voorbeelden bekend van auteurs die toestemming vroegen en kregen om hun toneelwerk elders
uit te geven. In 1782 vraagt en krijgt J.H. de Lannoy toestemming om de toneelstukken van
Juliana Cornelia de Lannoy uit te geven. In 1785 wordt toestemming verleend aan N.S. van
Winter om de toneelwerken van zijn vrouw, Lucretia van Merkeren, elders te publiceren
(Gemeentearchief Amsterdam, notulen schouwburg 1769-1785 (film 6627).

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 2

57

Onder druk van de censuur
Boekverboden te Amsterdam, 1746-17501
W. Heersink
Inleiding
De tijd van de Doelistenbeweging was een politiek onrustige periode. Er heerste een
oproerige stemming die niet alleen in woord en daad, maar ook in pamfletten zijn
uitweg vond. In Amsterdam voer de stadsregering een harde koers tegen de
protesterende burgers. Over censuur in deze periode, de omstandigheden en aanleiding
om tot vervolging over te gaan, zijn we onvoldoende geïnformeerd. Deze bijdrage
is een verkenning, waar in het kort op de gevallen van censuur in de periode
1746-1750 wordt ingegaan. We zullen zien hoe de censuur werd toegepast, wie er
bij de uitoefening betrokken waren, en wie er werden vervolgd.2 Voor een goed
begrip wordt eerst in enkele zinnen de historische context beschreven. Vervolgens
komen de uitvoerders van de censuur aan de orde en de procedures die zij daarbij
hanteerden. Dit leidt ons tot rechterlijke en notariële bronnen, waarin de neerslag
van de procedures met name te vinden is. Ten slotte worden enkele voor
verduidelijking van de censuur exemplarische gevallen behandeld.

Amsterdam in oorlogstijd
Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) stond de Republiek samen met
Oostenrijk, Engeland, Spanje tegenover Frankrijk. In april 1747 raakte Zeeland door
het naderend strijdgewoel in paniek. Prins Willem IV werd als redder in nood
geroepen, de Oranjebeweging kreeg de wind in de zeilen. Door de Staten van Zeeland
werd de prins nog dezelfde maand tot stadhouder uitgeroepen. De Oranje-vonk sprong
over naar Holland en de andere provincies. In mei was Willem IV in alle gewesten
uitgeroepen tot stadhouder.3
De val in Franse handen van Bergen op Zoom was een schok voor hen die het
vertrouwen in de prins gesteld hadden. Onder de bevolking had tot dan een grenzeloos
geloof bestaan in betere tijden. De schok uitte zich onder meer in pamfletten, waarin
de schuld nog werd gelegd bij de zittende bestuurders, die het herstelbeleid van
Oranje zouden hebben gefrustreerd.4
De oorlogslasten drukten zwaar op de staatshuishouding. De grotere staatsuitgaven
konden alleen worden opgebracht door de burgers zwaarder te belasten. De eerste
levensbehoeften waren schaars en gestegen in prijs. Op de belastingver-
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hoging, de schaarste en duurte van de goederen kwam veel kritiek. In november 1747
leidde de onrust tot tumult in Amsterdam. Een jaar later was het weer raak. In juni
1748 ontstonden er in steden als Haarlem, Leiden, Den Haag en Amsterdam (24 juni)
protestbewegingen; in Amsterdam werd een harde lijn gevolgd tegen de
oproerkraaiers.5
Refererend aan een geidealiseerd verleden, werd er regeringsinvloed geëist voor
burgergroeperingen die tot dan toe buiten de regering waren gehouden. De eisen
werden samengevat in een elf artikelen tellend program. De burgers konden op steun
van het prinselijk hof rekenen: door uitvoering van het program kon met de dwarse
Amsterdamse regering worden afgerekend. Alleen moesten dan wel de scherpe
kantjes van de protestbeweging afgeslepen worden. Daarvoor werd de Rotterdamse
koekenbakker Laurens van der Meer ingezet, die soortgelijke diensten had bewezen
in Rotterdam. Door zijn bemoeienis werd het program herschreven in drie artikelen:
1) de posterijen moeten in handen van de staat komen, zodat ook de posterij-inkomsten
aan de staat ten goede zouden komen; 2) misbruik van ambtsbegeving moet
voorkomen worden; 3) de rechten van de gilden moeten worden hersteld. Het waren
gematigde verlangens.6
Binnen de nieuwe beweging werd er stevig gediscussieerd over de uitvoering van
het program. Er ontstonden twee kampen: een gematigd kamp - met mensen als
Laurens van der Meer en Daniël Raap - en een meer radicale groepering, waarvan
Hendrik van Gimnig de bekendste woordvoerder werd. De debatten werden gevoerd
in de Kloveniersdoelen. Deze locatie zou aan de beweging de naam van ‘Doelisten’
geven.7
Het was Raap die het program, na overleg met het hof, aan de burgemeesters
aanbood. Het stadsbestuur toonde zich weinig toeschietelijk. Dit kwam de radicale
Van Gimnig goed uit: hij slaagde erin het doel van de beweging richting vervanging
van het stadsbestuur te verschuiven. Uiteindelijk vroeg het stadsbestuur aan de prins
om de rust te herstellen. De prins kreeg van de Staten toestemming om in te grijpen.
Op 2 september arriveerde hij te Amsterdam en onthief vier burgemeesters van hun
functie, verving 17 van de 36 leden tellende vroedschap en zuiverde de oud-raad,
het college dat de burgemeesters koos en bestond uit oud-burgemeesters en
oud-schepenen. Deze wetsverzetting ging velen niet ver genoeg, want het
bestuurssysteem zelf was overeind gebleven.8 De ontevreden burgers reageerden
zich af op de Doelisten, die steun zochten en vonden bij de prins.9

Censuur in uitvoering
De hoofdofficier
De aanbrenger van een delict blijft dikwijls een onbekende: soms is hij partij,
bijvoorbeeld de beledigde; een andere keer is hij drukker of lezer, maar in de meeste
van de hierna volgende gevallen zullen we hem niet zien. De aanbrenger bracht het
schrijven, drukken, uitgeven of verkopen van verboden geschriften onder de
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aandacht van de hoofdofficier. De hoofdofficier, of ‘schout’, was in de eerste plaats
officier van justitie. Als zodanig was hij belast met opsporing, vervolging en
bestraffing van verdachten; daarnaast was de hoofdofficier hoofd van politie en had
hij vijf substituut-schouten en enige dienaren van justitie tot zijn beschikking.10 Begin
1749 werd hoofdofficier Daniël de Dieu, die vanaf 1744 in functie was geweest,
vanwege de wetsverzetting afgezet en opgevolgd door Willem Huyghens. We kunnen
derhalve hier een vergelijking trekken tussen het beleid van deze twee hoofdofficieren.
De hoofdofficier had in het voorstadium van censuuruitoefening en eventuele
procesgang een beslissende rol. Hij liet in de regel van de aangebrachte informatie
een schriftelijke verklaring maken met behulp van de notaris. Deze verklaring wordt
‘attestatie’ genoemd. Een attestatie bevat de neerslag van gebeurtenissen en
handelingen die aanleiding hebben gegeven tot het afleggen van de attestatie. De
attestatie had tot doel in rechte als bewijsmiddel te dienen, zij het dat er geen bindend
bewijs aan ontleend kon worden. Het was niet meer dan een ten gunste van de
verzoeker afgelegde verklaring. De waarde van een attestatie stond gelijk aan het
geloof dat een rechter eraan hechtte. Pitlo acht het mogelijk dat een rechter zijn
waardering liet afhangen van het moment en de wijze waarop getuigen een attestatie
aflegden: kort of lang na de feitelijke toedracht, vrijwillig of onder wettelijke dwang.11
Tijdens een eventuele terechtzitting kon het bij wijze van spreken nog alle kanten
opgaan; in de attestatie werd daarop geanticipeerd door de informatie zowel uitvoerig
als gedetailleerd weer te geven. Een proces kon met deze kant en klare verklaring
aan snelheid winnen.12 Daarnaast functioneerde de attestatie als waarschuwing en
kon zij partijen onder dreiging van een proces van verdere euveldaden afhouden.
De bewijskracht van een attestatie werd door enkele vaste elementen gesteund,
zoals de aanwezigheid van instrumentaire getuigen ter controle van de notaris,
voorlezing van de akte, ondertekening van concept (de minuut) en origineel (de
grosse). Door deze elementen leek de attestatie authentiek, zolang er niet op valsheid
gewezen kon worden. Van alle mogelijke defecten die zich bij een attestatie konden
voordoen, was meineed het meest gevreesd. Er kwamen zoveel valse verklaringen
voor dat de wetgever zich midden zestiende eeuw genoodzaakt zag in te grijpen:
attestaties dienden voortaan op het stadhuis, tegenover de rechtbank en in het bijzijn
van de getuigen, door de notaris te worden voorgelezen. Wanneer er geen bezwaren
waren tegen de voorgelezen inhoud kon de attestatie door de getuigen ten overstaan
van rechters worden beëdigd.13 Deze procedure heet het ‘recollement’.

Notaris en secretaris
Aan de notaris werden eveneens eisen gesteld om de inhoudelijke kwaliteit van zijn
akten te waarborgen. In de eerste plaats moeten we de scholing bij een
leermeester-notaris noemen. De in deze leerschool verworven kennis en kunde werd
getoetst door het provinciale hof van justitie. Na het behalen van het examen
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werd de examinandus beëdigd en toegelaten tot het notarisschap. In de standplaats
van zijn keuze moest de notaris eerst aan het stadsbestuur om toestemming tot de
uitoefening van het notarisschap verzoeken. Eenmaal aan het werk, stond de notaris
onder controle van een ‘eerste notaris’ of ‘protonotaris’; deze lette onder meer op de
juiste protocollering van de akten en op de overdracht van de protocollen aan het
stadsbestuur zodra er een notaris was gestopt of overleden.
De hoofdofficier liet veel verklaringen opmaken en maakte daarbij frequent gebruik
van notarissen; hij recruteerde zelfs zijn klerk uit het bestand van notarissen. De
hoofdofficier had sedert 1559 recht op een klerk van de stadssecretarie. Hij had
daarnaast een of meerdere klerken die naar goed gebruik van die dagen uit eigen
middelen werden betaald; vanaf 1671 werd ook deze klerk door de stad bezoldigd.
In 1719 was dit klerk-ambt uitgegroeid tot een volwaardige functie en heette de klerk
van de hoofdofficier voortaan ‘secretaris’.14 In onze periode van onderzoek waren
achtereenvolgens Salomon de Fremeri15 en Cornelis Stael16 secretaris van de
hoofdofficier.17
Natuurlijk ging er wel eens wat mis en werd een notaris uit zijn functie ontheven.
Maar grosso modo kunnen we stellen met een betrouwbare bron van doen te hebben.
Verschillende instanties (stadsbestuur, justitie, notaris en partijen) hadden een groot
belang bij het notarisschap en bij notariële akten en trachtten de betrouwbaarheid
met kwaliteitseisen en controle te waarborgen.
Een secretaris-protocol bestaat vrijwel volledig uit attestaties gemaakt op verzoek
van de hoofdofficier. Een protocol van een ‘gewone’ notaris bevat gemiddeld tien
procent aan attestaties, zij het dat deze attestaties veelal op verzoek van particulieren
zijn gemaakt en een keur aan onderwerpen kunnen bevatten. In attestaties treffen we
een overvloed aan informatie aan, zodat we met Pitlo kunnen instemmen: ‘Het
gansche ruige leven der voorvaderen stroomt ons dan ook uit deze akten tegemoet’.18
De attestaties van zowel secretarissen als notarissen die op verzoek van de
hoofdofficier gemaakt zijn, bevinden zich niet in het rechterlijk archief19, maar zijn
in het notariële archief bewaard gebleven.20

Procedures
De hoofdofficier kon met de (al dan niet op schrift gezette) informatie van de
aanbrenger een aantal dingen doen. Hij kon partijen bij zich roepen en het verder
buiten vorm van proces afwikkelen, het is dan voor onderzoekers moeilijk verdere
sporen te vinden. Hij kon de verdachte ook dagvaarden om ter terechtzitting op de
Schoutsrol te verschijnen. De aanduiding ‘Schoutsrol’ wordt gebruikt om zowel de
procedure, als het boek waarin de zaken ter Schoutsrol werden aangetekend, aan te
duiden. De verdachte bleef in deze procedure op vrije voeten. In het algemeen werden
te Amsterdam veel zaken afgehandeld op de Schoutsrol: 1) ‘lichte’ zaken, 2)
procedures tegen voortvluchtigen, 3) zaken wegens mishandeling. Het waren de
schepenen, de negen rechters van Amsterdam, die in deze zaken uitspraak deden.21
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De hoofdofficier kon verdachten ook aanhouden en in voorarrest nemen. Zij werden
in de ‘Boeien’, de gevangenis onderin het stadhuis, opgesloten.22 Verhoor van deze
verdachten vond plaats in de ‘verhoorkamer’. Na verhoor deden de schepenen
uitspraak. Het verhoor werd opgetekend in het Confessieboek.23 In het onderzoek
zijn zowel Schoutsrollen als Confessieboeken betrokken.24 In deze bronnen is de
informatie teruggebracht tot de kern van de zaak; in vergelijking met notariële
attestaties heeft er in de loop van de procedure een sterke informatiereductie
plaatsgevonden.

Bemoeienis van buitenaf
De hoofdofficier had behalve met de schepenen van Amsterdam met de Staten van
Holland te maken. De Staten van Holland waren het bestuur van de provincie Holland
en een hoger bestuursorgaan dan het stadsbestuur van Amsterdam. De Staten
vergaderden te Den Haag; omdat zij maar enkele keren per jaar bijeenkwamen was
het dagelijks bestuur in Holland gedelegeerd aan de Gecommitteerde Raden.25 Het
Hof van Holland te Den Haag was de hoogste gewestelijke instantie betreffende
criminele en civiele zaken.26 De procureur-generaal van het Hof was degene die het
recht vorderde. Hij had ervoor te zorgen dat de plaatselijke hoofdofficieren de
gewestelijke wetten naleefden en uitvoerden. De correspondentie welke de
hoofdofficier voerde met de Gecommitteerde Raden en met de procureur-generaal
is voor wat betreft het Amsterdamse aandeel deels in afschrift bewaard gebleven en
vormt een belangrijke aanvullende bron op de rechterlijke stukken.27 Onderzoek in
de Haagse archieven van de Staten of van het Hof van Holland is hier achterwege
gebleven.

Bemoeienis van binnenuit
Behalve onderzoek naar het toezicht van verre is ook het toezicht van dichtbij, naar
het gilde van de boekverkopers, goeddeels buiten deze beschouwing gebleven. Enige
sporen van gildetoezicht zijn we wel tegen gekomen. In het rechterlijke archief zijn
rekeningen van de gildeknecht bewaard gebleven voor het ‘omleggen’ van
boekverboden: het aan de gildeleden berichten wat niet verkocht mocht worden.
Rond 1748 was Jan Roman (what's in a name?) gildeknecht;28 hij rekende voor het
omzeggen 2 gulden en 10 stuivers en was in de regel drie dagen doende met het
omzeggen van één verbod. In zes jaar tijd tellen we zeker zestien omzeggingen. Deze
zijn in bijlage I opgenomen. Het omzeggen gebeurde in opdracht van de overlieden
en de hoofdofficier.29 Nader onderzoek in het gildearchief kan wellicht antwoord
geven op de vraag of het gilde ten aanzien van boekencensuur een regulerende
werking in eigen kring heeft gehad.
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Gevallen van censuur
In de periode van onderzoek zijn acht gevallen van censuurovertreding aan het licht
gekomen.30 De overtreders van de censuur zijn te onderscheiden in schrij-
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vers, drukkers, uitgevers en boekverkopers van verboden werken. De gevonden
gevallen zijn in Tabel I geordend.

Tabel I: Gevallen van censuur
jaar
1746

naam
schrijver
Van Ditmar -

drukker
-

uitgever
-

verkoper
+

Dorewaard

-

-

+

+

Rampen

-

+

-

-

Vos

+

-

-

-

Rousset

+

-

+

-

Van den
Bogaard

+

-

-

-

Van Hattum -

-

-

+

Martini

-

-

-

1747
1748

1749

1750

+

De hoofdofficier heeft slechts in twee gevallen geen correspondentie gevoerd met
‘Den Haag’; twee gevallen die beide op de Schoutsrol zijn vervolgd. In vijf zaken
heeft de hoofdofficier attestaties laten maken, waarbij bijna alle verdachten in
voorlopige hechtenis zijn genomen. In het vervolg van mijn betoog zijn de casussen
geordend naar de produktiefasen van manuscript naar verkoop van het verboden
werk. We beginnen met de schrijvers.

De eerste schrijver, Jan Vos
Op 14 november 1748 verscheen drukker Willem Bergman met zijn knechten voor
de notaris, om een getuigenis af te leggen tegen de 65-jarige uit Nijmegen afkomstige
kleermaker Jan Vos.31 De drukkers verklaarden dat Vos, die zij toen nog niet bij naam
kenden, veertien dagen geleden bij de drukkerij gekomen was om een manuscript te
laten drukken. Bergman was ermee naar hoofdofficier de Dieu gegaan. Deze gaf
opdracht één exemplaar te drukken, zodat tenminste gelezen kon worden wat er
geschreven stond.32 Vos keerde enige keren terug om drukproeven te corrigeren.33
Zo ook de avond voorafgaand aan de verklaring. Bergman gaf na dit bezoek zijn
knechten opdracht Vos te volgen. Zij zagen toen dat Vos werd gearresteerd en op
een gesloten slede werd afgevoerd.34

Verhoor
Tussen 14 november, daags na de arrestatie, en 19 december, de ‘dag des oor-deels’,
zou Vos vijf keer worden verhoord.35 De verdachte, geconfronteerd met zijn
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geschriften, ontkende eerst dat ze van hem waren. Het gerecht riep de hulp in van
drie schrijfmeesters, die het manuscript aan Vos toeschreven.36 Hij erkende toen de
schrijver te zijn van het manuscript getiteld Discours van de wandelaar en de patriot,
met een voor stadhouder en stadsbestuur beledigende inhoud. Vos
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verklaarde dat hij het manuscript alleen maar gekopieerd had, maar de inhoud niet
zelf had bedacht. De rechters lieten zich niet in de luren leggen en bleven doorvragen.
Uiteindelijk gaf Vos toe ook de geestelijke vader te zijn van het Discours. De
rechtbank veroordeelde hem daarop tot de zware straf van twintig jaar gevangenisstraf
op de sekrete plaats37 van het tuchthuis en eeuwige ban uit Holland en West-Friesland.

Abolitie
De toekomst zag er voor Vos somber uit. Er was één lichtpuntje: het plakkaat van
abolitie. De stadhouder had namelijk op 1 oktober 1748 voor bepaalde gevallen
ontslag van strafvervolging geregeld. De vrouw van Vos wendde zich tot de
stadhouder met het verzoek aan haar man abolitie te verlenen.38 De stadhouder vroeg
per brief van 25 april 1749 advies aan Huyghens, de nieuwe hoofdofficier. Huyghens
vond Vos' geschrift zeer bedreigend voor de stabiliteit en sloot zich daarmee aan bij
de strenge opstelling van zijn voorganger: ‘(...) quam dit nu onder de gemeente,
dewelke nog niet ten vollen bedaart was, kon sulcxs niet anders dan de grootste
rampen en totalen ondergang van de stad nae sig sleepen’.39 Er paste maar een
antwoord op: Vos moest ‘buiten acces’ opgesloten blijven zitten.40
Op 23 december 1749 correspondeerde Huyghens opnieuw met de prins over de
zaak.41 De stadhouder had nota bene al op 27 juni schriftelijk meegedeeld het rekest
af te wijzen. Huyghens reageerde haaks op zijn eerdere advies. Het delict zou toch
onder de bepalingen van de abolitie kunnen vallen. Wat de reactie van de stadhouder
op deze opmerkelijk brief van Huyghens is geweest, zullen Haagse archieven
misschien verraden. Wij kunnen hier vaststellen dat Jan Vos op 5 februari 1750 uit
het Rasphuis werd ontslagen.42
Hoofdofficier De Dieu had tot vervolging besloten, nadat de zaak door de drukker
onder zijn aandacht was gebracht. In het verhoor was de attestatie van de drukker
ingebracht om de relatie tussen Vos en de drukker te verhelderen: hij was degene
die met manuscripten bij de drukker aan de deur was geweest. Enkele specialisten
toonden aan dat de manuscripten bovendien door hem geschreven waren. Met zijn
kritiek op prins en stadsregering (we zitten enkele maanden na de wetsverzetting)
plaatste Vos zich zonder meer in de anti-doelistische hoek.
Vos werd tot een zware straf veroordeeld, hoofdofficier Huyghens volgde daarin
aanvankelijk zijn voorganger. Er was geen reden daarvan af te zien: er was zorgvuldig
bewijslast opgebouwd en de verdachte had volledig bekend. Uitvoering van de straf
droeg echter niet bij aan de politieke stabiliteit van het nieuwe stadsregime. De
burgers waren toch al ontevreden over de wetsverzetting van de prins, die naar hun
mening niet ver genoeg doorgevoerd was. Huyghens gaf aan zeer gevoelig te zijn
voor verdere verontrusting van het volk; een gevoeligheid die we nog vaker zullen
tegenkomen.
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De tweede schrijver, Joan Adriaan van den Bogaard
De volgende schrijver die met de Amsterdamse justitie te maken kreeg, was de
30-jarige Joan Adriaan van den Bogaard. Hij werd op 23 juni 1749 naar de Boeien
gebracht.43 In tegenstelling tot Vos had hij niet geprobeerd een manuscript gedrukt
te krijgen, sterker nog: het gedicht van zijn hand, waarvan in de verhoren sprake
was, kwam slechts terloops aan de orde. Het was zijn scherpe tong die hem voor de
rechters had gebracht. Onze informant Jan de Boer kon zich dat ‘bij eyge
oorgetuijgenisse’ wel voorstellen.44 In zijn dagboek schreef hij dat Van den Bogaard
‘(...) een onverzoenbaren haat tegen alle die luyden [de Doelisten-WH] scheen te
hebben; en dewijl hem zyn spraaklidt als een Lazarusklap in de mond hing, zo quame
er dikwijls geheele golven van smaadreeden tegen die luydjes zyne mond
uijtvliegen’.45
Ook anderen hadden de anti-orangistische en anti-doelistische ‘Lazarusklap’ horen
klepperen. Bijvoorbeeld Laurens Hoen, Jan van der Horst en ene Hendriks, die op
maandag 16 juni 1749 bij de haard van herberg De Papegaaijtjes hadden gezeten,
toen Van den Bogaard binnen was gekomen. Van den Bogaard, die wist dat de
anderen Doelisten waren, stoorde zich aan Hendriks, toen die tot voorzichtigheid
manend met zijn pijp tegen de mond klopte:
Gy behoeft op een ander tyd niet met uw pyp op de mond te kloppen gelyk
gy daar zoo eeven gedaan hebt, ik weet wel waar ik spreeken moet, ik
weet ook wel dat hier een doelist is en dat Hoen myn party is, maar daarom
zal ik niet nalaaten te spreeken zoo als ik het meen.
Van den Bogaard raakte met Hoen in discussie. Hoen en Van der Horst legden op
verzoek van de hoofdofficier een notariële verklaring over het voorval af.46 Huyghens
bereidde op deze wijze de aanhouding voor, die hij twee dagen later ten uitvoer liet
brengen.

Verhoor
Op woensdag 25 juni 1749 vond in de Boeien het eerste verhoor plaats. De
ver-hoorvragen leidden naar de circuits waarin Van den Bogaard zich bewoog en de
politieke discussies die hij voerde.47 Van den Bogaard probeerde natuurlijk alles te
ontkennen of af te zwakken. In het tweede verhoor kwam het politieke gedicht aan
de orde.48 De inhoud van het gedicht kwam ter sprake, waarbij twee getuigen werden
opgeroepen (niet met name genoemd, naar zich laat raden Hoen en Van der Horst).
Bij het derde verhoor, op 10 juli, gebeurde er iets opmerkelijks.49 De hoofdofficier
vroeg aan de rechtbank om een ‘ordinaris proces’ (een civielrechtelijke procedure),
mits de verdachte in hechtenis zou blijven. Schepenen gingen daarmee akkoord.
Volgens de Amsterdamse strafrechtshistoricus Faber wijst deze toelating tot het
ordinaire proces op grote juridische complicaties die men bij de ge-
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bruikelijke rechtsgang had ontmoet. De gewone (strafrechtelijke) rechtsgang bood
dan geen uitweg meer.50 Het betekende praktisch gezien ook een vertraging van de
zaak. Vier maanden later, op 4 november, volgde ontslag van rechtsvervolging. Wat
was er gebeurd?

Abolitie
Net als in de zaak-Vos was ook hier door de vrouw van de verdachte een rekest om
abolitie bij de stadhouder ingediend. De stadhouder handelde hetzelfde als in het
geval Vos en vroeg aan de hoofdofficier om informatie en advies.51 Huyghens zette
scherp aan. Hij achtte de verdachte schuldig aan ‘seditieuse discoursen’ tegen de
regering en wees op de ‘tegenwoordige turbuleuse tijdsomstandigheden’ die om een
doortastend handelen vroegen. Het plakkaat van abolitie leverde daarentegen
onduidelijkheden op: wie konden er op abolitie rekenen? De hoofdofficier vreesde
dat voortzetting van de hechtenis ‘wederom eenige nieuwe occasie tot murmureering
onder de gemeente geeven mogte’.52
Ook De Boer wijst ons op de bijzondere aandacht die het Amsterdamse publiek
voor de zaak had. De stad was in rep en roer. Er circuleerden de wildste geruchten.53
Op 16 september dachten velen dat Van den Bogaard vrijgelaten zou worden. 's
Middags kwamen schepenen met andere berichten. Zij konden op grond van de
stukken niet tot vrijlating beslissen en hadden tot nader onderzoek besloten. Het
leverde een vreselijk gemor onder de burgers op en veroorzaakte nog meer haat
jegens de Doelisten. De contra-Doelisten verspreidden onderhands een pamflet, dat
- had De Boer horen zeggen - ook onder de deur van de hoofdofficier was geschoven.54
De gevoerde procedure tegen Van den Bogaard lijkt op die tegen Vos. Er werden
notariële verklaringen gemaakt; in het verhoor werd de verdachte met het bewijs
geconfronteerd. Verder werden er getuigen à charge opgevoerd en zijn er vragen
gesteld naar aanleiding van de inhoud van het verboden gedicht. De eerste
ver-hoorvragen concentreerden zich ook hier op het blootleggen van het netwerk,
waarin de verdachte zich bewoog.
Aan de stadhouder vroeg Huyghens om duidelijkheid. De eerste keer was het nog
de duidelijkheid van het afschrikwekkende voorbeeld; later wilde hij verheldering
van de bepalingen van de abolitie, om te bezien of de verdachte eronder te plaatsen
viel. Eerst scheen het turbulente tijdsgewricht om hard optreden te vragen, toen was
het de angst voor verdere onlusten die Van den Bogaards vrijlating vergde. De
verandering van strafrechtelijke vervolging naar een civiele procedure bracht geen
oplossing. Alleen gratie stelde het volk tevreden en we hebben al bij Vos kunnen
zien dat Huyghens zeer nauw naar de mening van het volk luisterde.

Een derde schrijver? Jan Martini
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Voor de Amsterdamse burgerij bleef het onduidelijk van welk strafbaar feit Jan
Martini, een van de hoofdrolspelers van de Doelistenbeweging, werd beticht.
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Zelfs De Boer wist niet meer, dan dat het om een groot delict ging. Een gerucht,
overigens ‘uit goede hand’, luidde dat Martini de auteur was van paskwillen waarin
werd opgeroepen tot anti-orangistische samenkomsten op de Dam; op deze
bijeenkomsten werd geroepen om de koning van Pruisen tot opperheer van de
Nederlanden te maken. In een andere roddel heette het dat Martini het gedaan zou
hebben uit ‘wrevelige misnoegentheijt’, omdat hij zag dat zijn complicen van ‘1748’
de een na de ander een goede betrekking hadden gekregen en hij niet.55 Waarschijnlijk
school in beide geruchten een kern van waarheid en ijverde Martini uit onvrede over
de Doelistenbeweging voor de komst van de Pruissische koning56.
Martini werd door Gecommitteerde Raden vervolgd wegens majesteitsschennis
naar aanleiding van een schimpdicht.57 Op verzoek van de Raden werd Martini
gearresteerd en werden zijn papieren in beslag genomen.58 De arrestatie leidde tot
beroering onder het volk, zodanig dat Huyghens liet weten voorlopig niet van zins
te zijn een nieuwe arrestatie of gijzelname op verzoek van de Gecommitteerde Raden
uit te voeren.59 Gelet op de ernst van de zaak was Huyghens wel bereid zowel Martini
als diens papieren aan de Gecommitteerde Raden over te dragen. Volgens Jan de
Boer werd Martini op 16 juni aan Den Haag uitgeleverd.60 Op 17 juli schreef hij in
zijn dagboek dat Martini in Den Haag zou zijn onthoofd, of voor altoos gevangen
gezet.61 Begin 1751 echter werd Martini voor eeuwig verbannen en vestigde hij zich
als koopman te Embden.62

Boekdrukker: Rampen
Drukkers die zich aan het drukpersdelict hebben bezondigd, zijn voor justitie moeilijk
te traceren. Weliswaar zijn ze bij wet gehouden hun naam en plaats van uitgifte in
het drukwerk op te nemen, maar daar valt natuurlijk met voorwendselen en
vervalsingen aan te ontkomen. Ook zonder deze camouflage-trucs kan het lastig zijn
om de drukker te achterhalen.
De Dieu en de procureur-generaal van het Hof van Holland correspondeerden over
een pakket geschriften dat in september 1748 vanuit Den Haag naar Amsterdam zou
zijn gezonden. De Dieu schreef alles te zullen doen om geschriften, auteur en drukker
te achterhalen. Hij deed inderdaad diverse naspeuringen, beginnend bij de transporteur
en eindigend bij de producent van lettertype en vignet. Het leverde hem geen
eenduidig bewijs op, maar wel een verdachte: boekdrukker Rampen. De man werd
verhoord maar moest onder ‘handtasting’ worden vrijgelaten, dat wil zeggen vrijlating
bij handslag, op belofte zich te allen tijde desgevraagd bij het gerecht te zullen
vervoegen.63

Uitgever en schrijver: Jean Rousset de Missy
In het voorjaar van 1749 was gildeknecht Jan Roman bij de gildeleden langs gegaan
met de mededeling dat het februarinummer van de Mercure Historique & Politique
ingeleverd moest worden.64 In deze aflevering zou een buitenlandse mi-
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nister beledigd zijn. Uitgever Rousset werd door de Gecommitteerde Raden verhoord.
Hij bekende de auteur te zijn van de gewraakte passage. Voor een tweede verhoor
kwam hij echter niet opdagen.65
Rousset zou zich in Amsterdam ophouden en Huyghens kreeg het verzoek van
Gecommitteerde Raden om hem te arresteren. De uitgever was echter al uit
Amsterdam gevlucht. Huyghens liet beslag leggen op de papieren van de verlaten
boedel. Hij was daarbij met ‘exactitude’ te werk gegaan en had ook de woning van
de vermoedelijke bijzit van Rousset laten onderzoeken.66 Den Haag bleef op opsporing
aandringen, waarop Huyghens nogmaals op zijn inspanningen wees, in de hoop dat
de bemoeienis zou aflaten.67

Uitgever en boekverkoper: Philippus Dorewaard
Op oudejaarsdag van het jaar 1748 stonden de neven Jacobus de Vries en Gysbert
Diepersloot voor notaris Klinkhamer.68 Zij gaven een gedetailleerd getuigenis van
hun koopbezoek aan boekverkoper Philippus Dorewaard. De Vries had bij Dorewaard
naar een prent gevraagd, voorstellend een galg met opgehangen Doelisten. Na enige
aarzeling had Dorewaard deze prent verkocht, maar de koop was nog niet gesloten,
of hij riep ‘wagt gij hebt de regte niet, ik zal uw een andere geeven die mooyer en
grooter is’. Dorewaard was klaarblijkelijk bevreesd dat hij door de verkoop in de
problemen zou komen. De Vries wilde wel ruilen en trok had de prent iets uit zijn
borstzak Dorewaard deed er een snaakse greep naar, maar De Vries was vlugger en
kon de prent net op tijd weer terug stoppen: Dorewaards nagelafdrukken stonden er
wel in. De Vries verliet de winkel en deed verslag aan zijn neef. Deze probeerde ook
om de prent te kopen, echter zonder succes. Dorewaard was op zijn hoede, zijn vrouw
was eveneens alert. Zij zei tegen de neven: ‘nouw jongentjes geeft de print wederom,
mijn man mag die niet vry verkoopen’. Dat Dorewaard de prent in zijn assortiment
voerde, maakt het voor ons mogelijk hem in het anti-doelistenkamp te plaatsen.
Dit staaltje van uitlokking was voor hoofdofficier De Dieu de inleiding om Dorewaard
op 8 januari van het nieuwe jaar op de Schoutsrol te dagvaarden.69 Dorewaard
verscheen echter niet.70 De Dieu liet daarop een arrestatiebevel uitvaardigen, maar
Dorewaard kon niet worden aangehouden.71 Dit werd door Den Haag kwalijk
gevonden, weet Geyl te melden. Het zou de reden zijn geweest, waarom De Dieu
later door de prins tot aftreden gedwongen werd.72 Vergelijking van het beleid van
De Dieu met dat van zijn opvolger Huyghens brengt echter geen opmerkelijke
verschillen aan het licht, eerder valt een grote mate van overeenkomst en continuïteit
op.
De Dieu's opvolger, Huyghens, wachtte de indaging van Dorewaard niet stilzittend
af, maar voerde overleg met advocaat Van Son. De rekening die Van Son naderhand
zou indienen, levert voor ons een prachtig beeld op van de stofwolk die de affaire
deed opdwarrelen.73 Op 9 januari bespraken de heren een brief over
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deze zaak, die kennelijk van het Hof van Holland was ontvangen. Van Son sprak
erover met Huyghens, daarna met de bekende advocaat Noordkerk. Hij maakte een
zeer breedvoerige concept-brief op en formuleerde 27 vragen voor het verhoor van
de verdachte; hij schreef niet alleen de dagvaarding, maar ook (alvast) de conclusie
van eis. De volgende dag (10 januari) was er weer overleg met Huyghens. Nadat
Dorewaard was gedagvaard en niet ter zitting was verschenen, sprak Van Son met
Huyghens over het ‘default’: het niet voor de rechtbank verschijnen. De daarop
volgende dag spraken zij over een ‘edictale citatie’ van Dorewaard, dat wil zeggen
het dagvaarden bij afkondiging. Daartoe werd een uitgebreid rekest opgesteld, dat
door Van Son besproken werd met procureur Bogaard. De bemoeienis van Van Son
met de zaak leverde de hoofdofficier een pittige rekening op van 33 gulden en 15
stuivers. Ondanks deze investering in tijd en middelen was Dorewaard vooralsnog
op vrije voeten.74

Verhoor
Na enige maanden kwam er van buiten Amsterdam belangstelling voor de
zaakDorewaard. Op 16 juli 1749 ontving Huyghens een brief van de Gecommitteerde
Raden, waarin werd aangedrongen op opsporing en aanhouding. De naam van
Dorewaard was gevallen in het verhoor dat Gecommitteerde Raden hadden afgenomen
van de schrijver Claus van Laar. Dorewaard zou het werk van Van Laar hebben
uitgegeven. De brief uit Den Haag ging vergezeld van een authentieke kopie van het
verhoor van Claus van Laar en twaalf brieven van Dorewaard aan Van Laar. Huyghens
antwoordde de ‘uijtterste devoiren’ aan te zullen wenden om Dorewaard te pakken
te krijgen.75
Met of zonder moeite, Dorewaard werd op 23 september gearresteerd.76 Ruim een
week later stelde Huyghens de Gecommitteerde Raden van de geslaagde arrestatie
op de hoogte. Om de arrestant te kunnen ‘overtuygen’ van zijn schuld wilde hij graag
het originele verhoor van Van I aar ontvangen, alsmede informatie over de
aangehouden schrijver Olofsen, die eveneens met Dorewaard in verband werd
gebracht.77
Dorewaard had de Historische beschryving of onsydig relaes van het algemeen
misnoegen der burgeren van Amsterdam van Claus van Laar uitgegeven en verkocht.78
Hij werd verder beschuldigd van 1) de verkoop van de Weergaloose Amsterdamse
kiek-kas, vertoonende de Prince van Oranje en Nassauw, en al wat hy gedaan heeft
omtrend de oude regeering, 2) enige prenten en 3) het versturen van een pakket van
200 prenten naar boekverkoper Jacobus Stamhoffius (deze boekverkoper had ze
overigens teruggestuurd). Dorewaard bekende het, ‘dog dat het die tijd so
meenigvuldige pasquillen by de meeste boekverkoopers zyn verkogt dat hy (...)
meende dat zulks hem zowel als de anderen vry stond, en dat so hy (...) strafbaar is,
dat zy dan alle strafbaar zyn’. In de marge van het Confessieboek staat bij het derde
verhoor (7 oktober) geschreven, dat Dorewaard 7 december 1749 was ontslagen,
vanwege abolitie van de stadhouder.79
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Abolitie
Dorewaards vrouw had een verzoek om abolitie ingediend in Den Haag. Op 29
oktober had de stadhouder Huyghens om advies gevraagd. Deze concludeerde dat
de verdachte schuldig was, maar dat er verzachtende omstandigheden waren aan te
voeren: aan het delict lag eerder gewinzucht, dan boze opzet ten grondslag; bovendien
had Dorewaard verscheidene andere paskwillenverkopers tot voorbeeld gehad.80
Huyghens hechtte dus geloof aan de antwoorden van Dorewaard en wilde hem abolitie
verlenen. De stadhouder dacht er hetzelfde over. Opmerkelijk is dat Huyghens zijn
advies pas 16 december in een brief aan de stadhouder op schrift stelde.81
Eind 1748 begon de hoofdofficier door uitlokking bewijslast te vergaren in de zaak
Dorewaard. Deze boekverkoper is de tweede uit ons onderzoek die op de Schoutsrol
werd gedagvaard. Zoals we hebben opgemerkt kon de gedaagde op vrije voeten
blijven, wat bij Dorewaard vermoedelijk de indruk wekte in een minder bedreigende
situatie te zijn aanbeland. Huyghens was alert en liet de verdachte op een slinkse
wijze arresteren. Opvallend is, dat Huyghens bij het abolitie-advies geloof hecht aan
de -in mijn ogen doorzichtige- verklaring van de verdachte: speelde hier mee dat
Dorewaard was gearresteerd op verzoek van die bemoeizuchtige Gecommitteerde
Raden?

Boekverkoper: Gerardus van Hattum
De zaak-Van Hattum, de laatste van deze bijdrage82, begon eveneens met uitlokking.
Op vrijdag 29 mei 1750 ging Joost van Dijk bij Van Hattum naar binnen. Hij vroeg
om het gedicht op het overlijden van burgemeester Sautijn.83 Na de geslaagde koop
stuurde Van Dijk zijn dienstmaagd naar binnen om hetzelfde te doen.84 Daarna werd
de gildeknecht van het boekverkopersgilde door het Amsterdamse gerecht naar Van
Hattum gestuurd, om alle exemplaren van het grafgedicht op te eisen. Hij kreeg er
25, meer zouden er niet zijn.85
De Amsterdamse justitie hield Van Hattum al langer in de gaten. In februari 1749
was een arrestatiepoging mislukt. Van Hattum had de dienders toen zien aankomen,
snel de kaarsen uitgeblazen en was via het dakvenster gevlucht.86 Bijna een jaar later,
op 6 september 1750 werd hij op de Schoutsrol gedagvaard. Van Hattum vluchtte
dit keer niet en verscheen ter zitting. Huyghens wilde hem gevangen zetten, maar
kreeg daarvoor geen toestemming van schepenen. Hij formuleerde toen een eis van
f 1000,- boete en voor 25 jaar verbanning uit de jurisdictie van Amsterdam. Van
Hattum werd daarop veroordeeld tot een boete van f 1000,- en 10 jaar verbanning
(met het betalen van de proceskosten).87

Nogmaals: censuur in uitvoering
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In de periode 1746 tot en met 1750 zijn acht gevallen van boekcensuur geconstateerd,
waartegen door justitie actie is ondernomen. In het jaar 1747 zijn geen
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gevallen door justitie vervolgd. Twee overtreders kregen een boete (van f 300,- en f
1000,-), waarbij aan een van de boetes een straf van tien jaar verbanning werd
verbonden. In vier gevallen werd van (gehele of gedeeltelijke) straftenuitvoerlegging
afgezien, omdat de zaak werd geseponeerd (één geval), of onder abolitie gebracht
(drie gevallen). Jan Martini werd aan Den Haag uitgeleverd, en Rousset onttrok zich
door de vlucht aan vervolging.
Deze uitkomst van ons onderzoek naar gevallen van censuuruitoefening in de
periode 1746 tot en met 1750 wijst erop dat het weliswaar een periode is geweest
van heftige politieke en sociale woelingen waarbij veel is gezegd en geschreven dat
zonder meer verboden had kunnen worden, maar dat in de praktijk een pragmatischer
en toleranter lijn werd gevolgd.
Enkele gevallen zijn vervolgd door hoofdofficier De Dieu; zijn benadering verschilt
nauwelijks van die van Huyghens. Beiden gingen bij de voorbereiding van opsporing,
aanhouding en vervolging nauwkeurig te werk, maar schroomden daarbij uitlokking
niet. De Dieu kunnen we slechts op enkele zaken beoordelen: wijst dit lage aantal
zaken erop dat hij het een en ander heeft geseponeerd?
De tolerantie van het beleid wordt in deze zaken verbeeld door het plakkaat van
abolitie. Huyghens had er geen moeite mee zijn zaken onder abolitie te scharen, in
feite ook een vorm van sepot. Ik ga ervan uit dat Huyghens daadwerkelijk beducht
was voor verdere onrust onder het volk en dat hij het gemurmureer liet doorklinken
in zijn adviezen aan de prins. In feite had hij zo de kans aan het volk te laten zien
een rationele bestuurder te zijn, die niet aarzelde op te treden (een houding die vooral
aan Den Haag getoond werd), doch aan de andere kant ruimte liet voor emotionele
pleidooien van de nabestaanden van zijn slachtoffers. Daarmee schaarde hij zich aan
de ‘zachte’ zijde van prins Willem IV.
De harde lijn van Gecommitteerde Raden, die in drie gevallen tot uiting kwam, is
opmerkelijk. Beide hoofdofficieren lieten aan de Raden zien alles in het werk te
stellen om de verdachten te vervolgen. Aan de ene kant was ‘Den Haag’ zowel de
druk op de ketel voor Amsterdam (Gecommitteerde Raden), aan de andere kant was
het plakkaat van abolitie het ventiel bij teveel druk van de censuur.
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Bijlage I: omzeggingen88
1748
- 17 februari: L'Homme machine van Elias Lusach
- 5 juni: Het gedrag der regenten en bestierders van de Republijk vande
Vereenigde Nederlanden etc.
- 25 juli: vijf dagen omzeggen met gebod van 1) niets te drukken, uithangen of
verkopen van alle schadelijke nieuwigheden; 2) niets te drukken of verkopen
zonder naam van de boekverkoper.

1750
-

20 januari: rekening van H. de Wit en een brief van een vriend aan een vriend.
20 februari: brief over 'tgene dat in het Harrelinger Veerschip is voorgevallen.
2 juni: grafgedicht op Jan Sautijn.
6 juli: Opening van het voorgevallen in de corresponderende sijnodens omtrent
het overijsselsche versoek, betrekkelijk tot de saak van dominee Schortinghuijs
boek genaamt het innig christendom. Aan haar edelmogende de heeren staten
van Overijssel den 17 maart 1750. Gedaan door deputatie sijnodi Transijsolanie.
- 12 september: sententie van Harmen Coops Fledderus, binnen Steenwijk.
- 19 september: gedichten gemaakt op de dood van H.C. Fledderus.

1751
- 6 februari: twee gedichten op burgemeester H. ter Smitten. Gedrukt bij R. en
Josua Otens k. Tongerlo.
- 15 maart: Zuivere gedagten etc. over den dominee Schligting.
- 16 december: Van 't Praalbedt van sijn w. doorlugtige hoogheijd ervstadhouder.
Gedrukt te Den Haag.

1753
- 7 februari: Het request gepresenteert aende staaten van Utrecht ten nadeelen
van de burgemeester Jan van Wieringen door enige inwoonderen der stad Wijk.89
- 1 mei: gedicht op burgemeester Daniël de Dieu.90
- 21 augustus: La voix des persecutez, cantate precedee d'un discours aux
protecteurs de l'innocence. Gedrukt bij Jacques la Caze.91
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- 30 augustus: La vois des persecutéz cantate precedée d'un discours aux
protecteurs de l'inocence. Uitgegeven te Amsterdam. Gedrukt bij Jacques la
Caze.
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gebruykelyk. Ingeleid door J.E. Ennik en P. Brood. Dordrecht (Blussé en zoon) 1785. Fotomech.
herdr. Groningen 1988.
22 De Boeien stonden onder toezicht van de ‘cipier’.
23 Faber, De nieuwe menslievendheid 29, 30.
24 Voor het artikel zijn de volgende rechterlijke archieven van de Gemeentelijke Archiefdienst
van Amsterdam (verder geciteerd als GAA RA) geraadpleegd:
1. de Schoutsrollen inv.nr. 5061-174 t/m 177, over de periode juli 1744 tot oktober 1753;
2. de Confessieboeken inv.nr. 5061-407 t/m 411, over de periode november 1746 tot april
1752.
25 Zie J.Ph. de Monté Ver Loren. Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in
de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling. 6e dr. Deventer 1982, 223; in Holland
waren er aanvankelijk twee Raden, in 1751 samengevoegd tot één. Zie ook P. Gerbenzon, N.E.
Algra. Voortgangh des rechtes. De ontwikkeling van het Nederlandse recht tegen de achtergrond
van de Westeuropese cultuur. 6e dr. Alphen aan den Rijn 1987, 126. Verder geciteerd als
Gerbenzon/Algra, Voortgangh.
26 Gerbenzon/Algra, Voortgangh, 135-139.
27 Met name GAA RA 5061-15, het kopieboek van missiven van de schout over de periode
5-05-1745 t/m 17-03-1752.
28 Hij woonde in de Nes, zie GAA NA 13131-120 (05-06-1750). Aan het einde van 1751 kwam
hij te overlijden; hij zou worden opgevolgd door Johan Smit.
29 Ook particulieren konden laten omzeggen, op 7 februari 1753 gebeurde dat bijvoorbeeld op
verzoek van de heer Van Nieuwenhuijze, vanwege Het request gepresenteert aende staaten
van Utrecht ten nadeelen van de burgemeester Jan van Wieringen door enige inwoonderen der
stad Wijk. Zie GAA PA 366-192.
30 Daarnaast zijn er enige zaken die net buiten de periode van onderzoek vallen:
1. de zaak tegen Johannes Philippus Kellenbagh, Hubertus Tafijn en diens vrouw Geertruijd
Febremond, vanwege de verkoop van 1) Kort, beknopt Hollands vraegeboekje off
catechismus, 2) Copije van een annexe brief geschreeven aan Daniel Raap door Pieter
Reyers, 3) Een merkwaardige missive geschreeven door den vlugtende collecteur Pieter
Reyers uyt het land van ontrust aan syn respective mama Mie Panaal. Het echtpaar werd
op 16 september 1751 voor twaalf jaar verbannen uit Amsterdam; Kellenbagh was gevlucht
naar Maastricht en werd bij verstek veroordeeld tot eeuwige verbanning uit Holland en
West-Friesland. Zie GAA RA 5061-15 folio 141 (10.09.1751); 5061-124, 1751: rekening
van Jan de Rijke, rekening van de substituut-schout; 5061-177; 5061-411 folio 71, 72,
75vo, 76, 83vo; 5061-751, 93 en 94.
2. Jacob Baroen en Laurens Thomasz, veroordeeld in 1751 wegens een spotgedicht op het
overlijden van Willem IV tot de opvallend lichte straf van acht dagen gevangenis op water
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en brood en het betalen van de kosten van proces en hechtenis; zie GAA RA 5061-411
folio 121vo c.v., 129vo; NA 13132-174 (27 oktober 1751); zie over Baroen de bijdrage
van Ton Jongenelen in dit jaarboek.
3. Jacques la Caze, vanwege verkoop in 1753 van La voix des persecutez, cantate precedee
d'un dis cours aux protecteurs de l'innocence, zie GAA NA 13134-83 (21.08.1753); PA
366-192 (21.08.1753).
31 GAA RA 5061-408 folio 73vo NA 11741-103 (14-11-1748): op de omslag van de akte staat
dat de verklaring is opgesteld tegen ‘seeker manspersoon zijnde een gedetineerde in de Boeien.
NB. naderhand bevonden dezelve genaamt te zijn Jan Vos’. De verklaring is 16 november onder
ede gebracht.
32 Er zouden zes pagina's gedrukt worden; bij het passeren van de verklaring zijn deze pagina's
aan de notaris getoond, onder diens cachet gesteld en aan de akte geannexeerd. Helaas is de
annex niet bewaard gebleven.
33 De drukproeven werden gecacheteerd, maar zijn niet bewaard gebleven.
34 Later hoorde een van de knechten dat bij de arrestant geen drukproeven waren aangetroffen.
Hij was vervolgens naar de plek van aanhouding gegaan, zag de vellen papier op straat liggen
en heeft ze meegenomen. De rechtbankgriffier zou later bij het verhoor aantekenen dat de
blaadjes zijn afgegeven aan de cipier van de Boeien. De cipier heeft ze verzegeld.
35 GAA RA 5061-408 folio 73vo e.v. (14-11-1748).
36 In de bijlagen van de rekeningen van de hoofdofficier zijn ook declaraties van
handschriftdeskundigen bewaard gebleven; de rekening van 27 november 1748 van Jacobus
Mulder, Gerred de Broen en Teunis Eggen voor examinatie en rapportage ten bedrage van
vijftien gulden en vijftien stuivers (en tien stuivers voor de zegels) heeft vermoedelijk betrekking
op de zaak-Vos. Zie GAA RA 5061-123 (1748); Later schreef Huyghens aan de stadhouder
‘Edog overwonnen, soo het schijnt door de beëdigde verklaring van den drucker en zijne knegts,
off wel voornamentlijk overtuijgt daardoor, dat drie kundige schrijfmeesters declareerde, de
(...) correctien (...) absolutelijk van dezelve hand te wezen, als de insgelijcx (...) aan hem eerst
vertoonde schriften (...) heeft hij, sonder dat eenige eysch tot scherper examen is gedaan en dus
buyten alle pijn off dwang, vrywillig bekend de schryver en aucteur van de voornoemde
geschriften te zijn’. Zie GAA RA 5061-15 folio 70 e.v.
37 Dat wil zeggen een afgezonderde plaats. Dit is te beschouwen als strafverzwarend element.
38 GAA RA 5061-15 folio 95 (16-12-1749): rekest in afschrift.
39 GAA RA 5061-15 folio 70 e.v. (12-07-1749).
40 Huyghens schreef dat de vrouw van Vos bij hem gekomen was. Hij had haar toegestaan haar
man te spreken ‘koopende dat de meerdere kalmte de welke de tijd geeft, dit acces thans minder
gevaarlyk zoude maken’. De vrouw had klaarblijkelijk gezien dat haar man mishandeld was,
of er jammerlijk bij gezeten had en daarvan later in het rekest melding gemaakt. Huyghens
verzekerde dat de toestand van de verdachte goed was en dat hij niet mishandeld was. Vos had
geen juridische bijstand gekregen, omdat dit in extraordinaire (strafrechtelijke) procedures nooit
werd toegestaan.
41 GAA 5061-15 folio 96vo (23-12-1749).
GAA Film 1048 De Boer, Chronologische Historie, dl. 2 (05-02-1750).
GAA RA 5061-749 53 (23-06-1749).
GAA Film 1048 De Boer, Chronologische Historie, dl. 2 (05-02-1750).
GAA Film 1048 De Boer, Chronologische Historie, dl. 2 (23-06-1749).
GAA NA 11705-296, blz. 1361 e.v. (21-06-1749). Recollement 24 juni 1749; NA 11706-350,
blz. 1579 (18-07-1749); Ampliatie op de verklaring van 21-06-1749. Recollement 21-07-1749.
De baas van Laurens Hoen, advocaat Mr. Joannes Bernardus Commelin, liet ook een verklaring
maken, zij het medio juli, toen Van den Bogaard inmiddels civielrechtelijk vervolgd werd.
Commelin was eveneens met Van den Bogaard in discussie geraakt en had daarover bericht
aan de procureur-generaal in Den Haag. Zie NA 11706-348, blz. 1572 e.v. (17-07-1749).
47 GAA 5061-409 folio 5 e.v. (25-06-1749).
48 GAA RA 5061-409 folio 14vo (30-06-1749).
42
43
44
45
46

49
50
51
52

GAA RA 5061-409 folio 26 (10-07-1749).
Faber, De nieuwe menslievendheid, 33.
GAA 5061-15 folio 85 (1-10-1749).
GAA 5061-15 folio los voorin (16-10-1749).
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53 GAA Film 1048 De Boer, Chronologische Historie, dl. 2 (27-06-1749).
54 GAA Film 1048 De Boer, Chronologische Historie, dl. 2 (16-09-1749).
55 GAA Film 1048 De Boer, Chronologische Historie, dl. 2 (17-07-1750). Zie ook R. Dekker.
Holland in beroering. Oproeren in de 17de en 18de eeuw. Baarn 1982, 47.
56 H. Hardenberg. ‘De organisatie van de secrete diensten tijdens de republiek’ in: Nederlands
Archievenblad 70 (1966) 132-147, in het bijzonder 143. Met dank aan Ton Jongenelen.
57 GAA RA 5061-15 folio 107.
58 GAA RA 5061-750 44/2 (10-06-1750); Martini werd op de avond van 10 juni 1750 in zijn huis
gearresteerd en naar de Boeien gebracht; de cipier van de Boeien noteerde bij Martini dat deze
65 jaar was, koopman van beroep en van oorsprong uit Dortmund afkomstig.
59 GAA RA 5061-15 folio 108 (07-07-1750).
60 GAA Film 1048 De Boer, Chronologische Historie, dl. 2 (16-06-1750).
61 GAA Film 1048 De Boer, Chronologische Historie, dl. 2 (17-07-1750). Nadat Martini uit zijn
huis was gehaald werd er door de rechtbank op verzoek van Martini's vrouw een sekwester van
de boedel aangewezen, dat wil zeggen iemand die de in beslag genomen goederen bewaart.
Hoewel aanvankelijk aangesteld voor een periode van twaalf weken, zou hij sekwester blijven
tot 18 maart 1751, toen de benoeming ongedaan werd gemaakt op verzoek van drie door Martini
daartoe gemachtigde heren. De drie namen de boedel echter niet onder zich, waardoor de
sekwester met de goederen opgescheept bleef. Zie GAA NA 13134-119 (17-11-1753) en
13134-120 (17-11-1753).
62 H. Hardenberg. ‘De organisatie van de secrete diensten tijdens de republiek’, in: Nederlands
Archievenblad 70 (1966) 132-147, in het bijzonder 145.
63 GAA RA 5061-15 folio 52vo-55vo (3-10-1748 t/m 25-10-1748); Faber betwijfelt, of deze belofte
in de achttiende eeuw werkelijk nog op deze wijze aan het Amsterdamse gerecht werd
bekrachtigd. Zie Faber, De nieuwe menslievendheid, 30.
64 GAA RA 5061-123 (1749). Het blad was in duodecimo gedrukt bij Fredric Henric Scheurleer.
65 Tegen de publikatie van de Mercure Historique werd een plakkaat uitgevaardigd. Zie Groot
Placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten vande doorluchtige, Hoogh.
Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, etc.. 's-Gravenhage (Weduwe
Hillebrandt Iacobsz van Wouw) 1658. dl. 7, 's-Gravenhage (Isaac Scheltus) 1770. (Folio 839
(02-07-1749)). Rousset was geen onbekende. Als publicist had hij bijgedragen aan een
perscampagne voor de stadhouder. Bovendien was hij diens geschiedschrijver geweest. Zie De
Jongste, Erfstadhouderschap, 77. A.J. van der Aa. Biographisch woordenboek der Nederlanden
bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons
land hebben vermaard gemaakt. Voortgezet door K.J.R. van Hardewyk en G.D.J. Schotel.
Haarlem 1867. dl. 14, 510, 511.
66 GAA RA 5061-15 folio 67vo e.v. (28-06-1749). Zelfs een brief van Rousset aan vrouw en
vrienden vanuit zijn verbanningsoord Den Haag was onderschept. De brief is ondertekend op
26 juni.
67 GAA RA 5061-15 folio 66 e.v. (03-07-1749).
68 GAA NA 11073-435 blz. 1971 (31-12-1748). Recollement op 12 januari 1749. Zie ook RA
5061-123 (1748; rekening notaris Klinkhamer).
69 GAA Film 1048 De Boer, Chronologische Historie, dl. 2 (08-01-1749); volgens De Boer luidde
de dagvaarding: ‘Om verslag te doen, wegens deze prent, verbeeldende de galg, der
Doelenhoofden’. De Boer vermeldde dat Dorewaard was gevlucht. Bij de Chronologische
Historie is een exemplaar van de prent gevoegd.
70 GAA RA 5061-408 folio 79vo (06-10-1749); Dorewaard zou later verklaren dat hij het advies
had gekregen af te wachten of er een tweede dagvaarding zou komen, en pas naar aanleiding
daarvan te verschijnen.
71 GAA RA 5061-175 (14-01-1749): ‘eerste default voor profijt van dien apprehentie op des geds.
persoon’.
72 Geyl, Revolutiedagen, 147; GAA Film 1048 De Boer, Chronologische Historie, dl. 2
(26-03-1749). De Boer had kritiek op de autoriteiten: ‘Als men voorgaande jaar, dus met alle
de pasquilleverkopers in Amsterdam, hadde te werk gegaan; zouden er al veel boekwormen,
niet meêr te vinden zijn, die nu nogh in hunne boekwinkels gerust (naar 't uyterlyke) te voorschijn
komen’.
73 GAA RA 5061-123 (1749), rekening advocaat Van Son folio 174.
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74 Van Son diende voor 1749 twee rekeningen in voor in totaal f 893,-, vanwege zijn bemoeienis
met 13 zaken. Een gemiddelde zaak kostte bijna het dubbele van de zaak-Dorewaard.
75 GAA 5061-15 folio 76 (19-07-1749).
76 GAA Film 1048 De Boer, Chronologische Historie, dl. 2 (23-09-1749). De Boer geeft er een
mooie beschrijving van. Dorewaard had ‘vrijpostig’ voor de deur van zijn winkel gestaan, toen
de substituut-schout met enkele dienaren de straat in kwam. De substituut-schout had zich
onherkenbaar gemaakt met een kapoetsmuts op (met een geheel om het hoofd sluitende kap);
de gerechtsdienaren waren naar verluidt als matrozen verkleed. Zo namen zij de niets
vermoedende Dorewaard gevangen. Dorewaard verklaarde naar aanleiding van de eerste indaging
zich niet geabsenteerd (afwezig,), maar schuil gehouden (niet openlijk aanwezig) te hebben.
De reden daarvoor was dat justitie een inval had gedaan in het huis van Van Hattum. Zie GAA
RA 5061-408 folio 79vo (06-10-1749).
77 GAA 5061-15 folio 84 (29 juli 1749), folio 83 vo (29-09-1749), folio 87 (5-10-1749).
78 GAA RA 5061-409 folio 67, 79vo, 82vo (30-09-1749); GAA Film 1048 De Boer, Chronologische
Historie, dl. 2 (05-06-1749). Volgens De Boer was het boekje een ‘wederopkrabbing’ van de
gebeurtenissen op de Doelen. De Boer vond beide heren geen personen ‘alwaar wat goeds van
te verhopen is’.
79 GAA RA 5061-408 folio 82vo (07-10-1749).
80 GAA RA 5061-15 folio 93 (16-12-1749).
81 GAA RA 5061-749 074: 24-09-1749 in de Boeien, 7 december 1749 ontslagen; De Boer,
Chronologische Historie, dl. 2; in 1765 komen we Dorewaard nog een keer in de notariële
archieven tegen. Er is een belastende verklaring tegen hem opgemaakt, omdat hij het Reederijkers
Zanglied had verkocht. Zie GAA NA 14263-48 (10-09-1765).
82 De zaak tegen boekverkoper Reijnier van Ditmar blijft vanwege het gebrek aan informatie
buiten beschouwing. Hij werd op de Schoutsrol gedagvaard, vanwege de verkoop van De
onkuijsche grijsaard. De hoofdofficier eiste f 1000,- boete en twee jaar verbanning uit de stad
en jurisdictie. De schepenen velden een aanmerkelijk milder vonnis van f 300,- en het betalen
van de proceskosten. Zie RA 5061-174 (25-01-1746).
83 Bedoeld wordt Jan Sautijn, die enige dagen daarvoor, op 21 mei was overleden. Het gedicht
begint met de regel ‘Dees zerk dekt 't koudt gebeent' eens trouwen burgerheer’. Het gedicht is
naderhand aan de grosse van de verklaring geannexeerd en gequoteerd als ‘Litt. A’.
84 Het gedicht is naderhand aan de grosse van de verklaring geannexeerd en gequoteerd als ‘Litt.
B’. Aardig detail is dat de dienstmaagd de minuut van de akte ondertekende met een merkteken
en dus vermoedelijk schrijven noch lezen kon.
85 Van Dijk, zijn dienstmaagd en de gildeknecht legden samen een verklaring af op verzoek van
de hoofdofficier. Zie GAA NA 13131-120 (05-06-1750). Het gedicht is naderhand aan de grosse
van de verklaring geannexeerd en gequoteerd als ‘Litt. C’.
86 GAA Film 1048 De Boer, Chronologische Historie, dl. 2 (05-02-1749). De Boer had geen idee
van de reden voor de arrestatiepoging, maar wist dat Van Hattum veel paskwillen had verkocht,
zowel pro als contra de Doelisten. Voor de arrestatiepoging zijn wel onkosten gemaakt:
substituut-schout Laurens Jolles diende een rekening in van 18 gulden en 8 stuivers, wegens
gedane voorschotten. Zie GAA RA 5061-123 (1749). Medio oktober werd Van Hattum weer
op straat gezien.
87 5061-176 (6-09-1750). Zie over de verdere lotgevallen van Van Hattum de bijdrage van Ton
Jongenelen in dit jaarboek.
88 Bron: bijlagen bij de rekeningen van de hoofdofficier, tenzij anders vermeld.
89 GAA PA 366-192.
90 GAA PA 366-192.
91 PA 366-192 (21-08-1753); GAA NA 13134-83.
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Vuile boeken maken vuile handen
De vervolging van persdelicten omstreeks 1760
Ton Jongenelen
Gewoonlijk wordt aangenomen dat de Republiek een betrekkelijk grote vrijheid van
drukpers kende. Dit beeld heeft opgang gemaakt naar aanleiding van het Nederlandse
aandeel in de internationale boekhandel Hier werden tal van titels gedrukt die buiten
de landsgrenzen aan vervolging onderhevig waren. Deze vrijheid betrof echter vooral
boeken in vreemde talen die geacht werden het staatsbestel van een vijandige
mogendheid, met name Frankrijk, te ondermijnen. Zodra daarentegen de interne
stabiliteit in het geding was, gaven de regenten wel degelijk uiting aan hun voornemen
om toezicht uit te oefenen. Het is dan ook opgemerkt dat de veelbezongen persvrijheid
niet zozeer voortkwam uit een principiële stellingname, gecodificeerd in beschermende
wetgeving, maar grotendeels samenhing met de onmacht van de overheid. In een zo
versnipperd staatkundig bestel, met talloze elkaar tegenwerkende overheden, bleek
het onmogelijk om het beoogde toezicht op een doelmatige manier in de praktijk te
brengen.1
Ook biedt dit beeld geen aanzet tot een kritisch onderzoek naar het hoe en waarom
van de speelruimte die langzamerhand aan schrijvers en uitgevers geboden werd.
Waarom zou men? De impliciete redenering die aan de meeste beschouwingen over
godsdienst, wetenschap, kunst en literatuur in de achttiende eeuw ten grondslag ligt,
is dat onder invloed van de Verlichting de van oudsher toch al aanzienlijke vrijheid
en verdraagzaamheid gestaag toenamen. Als bewijs hiervan geldt dat in 1743 de stad
Amsterdam brak met de traditie om de verkondiging van afwijkende religieuze
denkbeelden te bestraffen met verbanning, celstraf of boete. Twee jaar daarvoor had
schout Ferdinand van Collen nog ingegrepen toen enkele volgelingen van wijlen
Willem Deurhoff aanstalten maakten om diens in handschrift bewaard gebleven
uitspraken te doen drukken.2 In eerste instantie werden de opdrachtgever en zijn
drukker ter Schoutsrolle veroordeeld tot respectievelijk verbanning en drieduizend
gulden boete. Beiden appelleerden op de volle schepenbank. Daar werd aan de officier
zijn eis ontzegd.3 Weliswaar ging Van Collen in beroep, maar hij werd spoedig daarna
vervangen en zijn opvolger stelde een schikking voor. Jan van de Velde, die de
opdracht tot het drukken had gegeven, ging hierop in en betaalde een tegemoetkoming
in de kosten van 262 gulden en 10 stuivers.4 De drukker sloeg het aanbod af, maar
de zaak tegen hem schijnt in het slop te zijn geraakt.
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In het algemeen is er dan ook weinig aandacht voor de mogelijke invloed van censuur
op het maatschappelijke leven, zeker niet met betrekking tot de achttiende eeuw.
Nemen we de Algemene Geschiedenis der Nederlanden als maatstaf, dan blijkt dat
in de editie van 1955 dit onderwerp geheel en al onbesproken bleef.5 De editie van
1980 bevat weliswaar een opsomming van notoire inbreuken op de zo veelgeprezen
verdraagzaamheid, maar al deze causes célèbres, van de gebroeders Koerbagh, via
Balthasar Bekker en Anthonie van der Os tot professor F.A. van der Marck, worden
uiteindelijk geïnterpreteerd als incidenten die nauwelijks afbreuk deden aan de in
wezen tolerante praktijk.6
De bedoeling van dit artikel is om te suggereren dat bij het onderzoek naar het
culturele leven in de achttiende-eeuwse Republiek meer dan tot dusverre het geval
is geweest, rekening moet worden gehouden met overheidstoezicht als een schrijvers
en uitgevers in hun vrijheid beperkende factor. Het gebrek aan voorstudies noopt
echter tot een bescheiden opzet. Voor een algemene uitspraak over de censuur in de
achttiende eeuw behoren in beginsel drie verschillende historische bronnen met elkaar
in verband te worden gebracht, te weten de formele wetgeving, de door de overheid
ad hoc uitgevaardigde boekverboden en de juridische dossiers inzake de vervolging
van wetsovertreders. Helaas is dit heterogene materiaal nogal ongelijk belicht. Hoewel
de relevante wetten reeds lang geleden beschreven zijn door J.T. Bodel Nijenhuis,
moet men zich voor de boekverboden nog steeds behelpen met Knuttels schrijnend
onvolledige ‘beredeneerde catalogus’, terwijl wat de strafzaken betreft elk overzicht
ontbreekt.7 Tevens zouden de resultaten in verband moeten worden gebracht met
veranderingen in het buitenlandse beleid en in de sociaal-economische en politieke
structuur van de Republiek. Dit is vooralsnog te hoog gegrepen. In beginsel zal ik
me beperken tot twee strafzaken die omstreeks 1760 de nodige commotie
veroorzaakten. Het betreft de aanklachten tegen de schrijver Jacob Baroen en tegen
de boekverkoper Gerrit Bom. Ondanks deze beperking is het mogelijk om aan de
hand van deze zeer goed gedocumenteerde zaken meer algemene conclusies te
trekken. De minutieuze reconstructie van de procesgang verraadt welke krachten er
op de procesgang inwerkten. Tevens komt duidelijk naar voren wat de mogelijkheden
en onmogelijkheden waren van een doelmatig en standvastig vervolgingsbeleid. Om
praktische redenen zal ik eerst het verloop van beide zaken weergeven om vervolgens
daaraan enige conclusies te verbinden.

Het komplot tegen Jacob Baroen
Jacob Baroen, afkomstig uit Goes, verbleef sinds circa 1743 in Amsterdam, waar hij
op de Prinsengracht een kruidenierswinkel dreef. Hij was echter ook werkzaam als
corrector, vertaler, schrijver en dichter. In 1751 kwam hij voor de eerste maal in
aanraking met justitie en wel naar aanleiding van een gedicht waarin de stervende
Willem IV afscheid nam van zijn echtgenote. De overheid was vooral verstoord over
de suggestie dat men meer moest betrouwen op God dan op de

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 2

79
Oranjes en dat het land beter af was indien de weduwe van Willem IV, prinses Anna,
zo spoedig mogelijk haar echtgenoot zaliger zou volgen.8 Jacob Baroen en de drukker
Laurens Thomasz werden beiden door de schepenbank veroordeeld tot acht dagen
in de Boeien op water en brood.9 Van Laurens Thomasz is mij verder niets bekend,
maar op Baroen had dit vonnis een geringe afschrikkende werking, want hij dichtte
lustig verder. Zijn literaire werkzaamheid bereikte een hoogtepunt omstreeks de
jaarwisseling van 1753-1754, toen de ziekte en begrafenis van Daniël Raap (de man
die in 1748 de Doelistenbeweging stevig had verankerd aan het herstel van het
stadhouderschap), hem inspireerden tot een stortvloed van spotdichten.
In september 1754 overschreed hij wederom de grenzen van het aanvaardbare. De
traditie schreef voor dat ter gelegenheid van de kermis de vuilnisophalers hun clientèle
vereerden met een Karmans Kermis-wensch - een prent met daaronder een
nietszeggend gedicht en de hartelijke gelukwensen. Maar in dit geval had de drukker
Johan Erasmus Hynitzsch aan Jacob Baroen gevraagd om eens iets nieuws te
vervaardigen, ‘also men zeijde dat 't altoos het zelfde was’.10 Kort daarop verscheen
de gebruikelijke prent met een hoogst ongebruikelijk onderschrift waarin de orangisten
werden aangeduid als ‘laffe vleiers’. De identiteit van de dichter bleef niet lang
geheim, aangezien Baroen werd aangeklaagd door twee werknemers van Hynitzsch,
de dienstmaagd Aaltje Assing en de boekdrukkers-knecht Philips de Louwer.11 Baroen
gaf echter geen gehoor aan de dagvaardingen en diende uiteindelijk bij prinses Anna
een verzoek in om de procedure nietig te verklaren.12 Zoals gebruikelijk verzocht
Hare Koninklijke Hoogheid de schout om haar van advies te dienen. Deze antwoordde
dat clementie in dit geval ongepast zou zijn, omdat de dichter nu juist het Hof en
daarmee de prinses had ‘getoucheerd’.13 Toch werd er verder niets ondernomen.
Afgaande op de bewoordingen van het gratieverzoek vermoed ik dat vader Pieter
Baroen, die kennelijk in Goes bekend stond als een warm voorstander van het
Oranjehuis, zijn zoon van verdere moeilijkheden heeft gevrijwaard.
Pas in 1758 werd deze zaak weer uit de kast gehaald. De achterliggende reden
hiervan was dat na enkele jaren van betrekkelijke rust de politieke spanningen opnieuw
hoog opliepen. Van oudsher bestond er in de Republiek een onverzoenlijke
tegenstelling tussen de voor- en tegenstanders van een sterk stadhouderlijk gezag.
In de roerige jaren rondom het herstel van het stadhouderschap hadden de
‘loevesteiners’ er wijselijk het zwijgen toegedaan, maar tien jaar later waren ze weer
vol zelfvertrouwen. Dat zelfvertrouwen dankten ze mede aan het omstreden
buitenlands beleid van prinses Anna. Tijdens de Zevenjarige oorlog (1756-1763,
tussen enerzijds Engeland en Pruisen en anderzijds Frankrijk, Oostenrijk, Saksen en
Rusland) ontstond er een heftig debat over de vraag of met de beperkte geldmiddelen
de voorkeur moest worden gegeven aan versterking van de landmacht (augmentatie)
of versterking van de vloot (equipage). Dit was niet alleen een militaire, maar ook
een diplomatieke keuze. Nieuwe troepen zouden in beginsel
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worden ingezet tegen de continentale grootmacht Frankrijk, terwijl schepen vooral
van nut waren tegen het maritieme overwicht van Engeland. Anna koos voor de
versterking van de landmacht. Niet iedereen was daar gelukkig mee, want Engeland
inspecteerde Nederlandse schepen op het vervoer van strategische goederen naar
Frankrijk en honderden koopvaarders werden opgebracht. Met tal van anonieme
pamfletten speelden de loevesteiners in op het in de havenstad Amsterdam wijd
verbreide ongenoegen.
De directe aanleiding lag meer in de persoonlijke sfeer. In 1757 had de orangistische
publicist Floris Zeegers bij de Amsterdamse boekhandelaar Anthony Salombien het
pamflet De welgegronde, regtvaardige, en wettige Klachte der zegepralende
Leeuwendaalsche maagd laten verschijnen.14 Tot zijn grote ergernis bracht Salombien
vervolgens een zogenaamde tweede druk op de markt waaraan een hatelijk,
anti-stadhouderlijk tegendicht was toegevoegd.15 Samen met de catechiseermeester
Gerrit Bosschaert diende Zeegers hierover een klacht in.16 Aangezien Salombien in
die jaren min of meer fungeerde als de vaste uitgever van Baroen, konden Zeegers
en Bosschaert wel raden wie de auteur van het tegendicht was en zij zonnen op wraak.
Weliswaar weigerde Salombien om tegen Baroen te getuigen, maar ongelukkigerwijs
liet hij zich ontvallen dat deze de schrijver was geweest van een aantal
geruchtmakende, politiek omstreden uitgaven. Prompt werd ook Baroen aangeklaagd.17
Dit alles leidde ertoe dat men besloot om hem alsnog te horen over de Karmans
Kermis-wensch. Aansluitend op dit verhoor werd Baroen, formeel wegens de Karmans
Kermis-wensch, maar in feite vanwege vermoedens omtrent zijn moeilijk bewijsbare
meer recente publikaties, voor eeuwig uit de stad gebannen.18
Echt dramatisch was de situatie nog niet. Baroen vestigde zich in Ouderkerk aan
de Amstel en bleef werkzaam voor diverse Amsterdamse uitgevers. Hij kon niet
vermoeden dat Floris Zeegers en Gerrit Bosschaert inmiddels in verbinding stonden
met zijn voormalige compagnon, de gewezen boekverkoper Gerardus van Hattum
en dat men de mogelijkheid onderzocht om hem nader te laten vervolgen. Begin
november werd bij de Amsterdamse notaris Lucas Willem Kramp een aantal voor
hem bijzonder belastende getuigenverklaringen gedeponeerd. Naast Van Hattum
getuigden diens voormalige huisgenoten Jacobus Eenwout Munter en Anna Huiting,
zijn moeder Anna van Vliesem en verder de zilversmid Johannes Hikke.19 Aangezien
Ouderkerk aan de Amstel onder de jurisdictie van de gewestelijke rechtbank viel,
wendden Zeegers en Bosschaert zich vervolgens tot het Hof van Holland. Op 18
november berichtte de procureur-generaal Jan Wijbo aan het Hof dat twee burgers
van Amsterdam allerlei paskwillen aan hem hadden overgegeven die geschreven
zouden zijn door ene Jacobus Baroen.20 De drost van Den Haag en diens
gerechtsdienaars reisden af naar Ouderkerk, waar Baroen op aanwijzing van Floris
Zeegers en Gerrit Bosschaert op zondagochtend uit de kerkbanken werd gelicht.21
Enige tijd daarna werd de aanklacht aangevuld met de verklaringen van twee
Amsterdamse drukkers, vader en zoon Zweerts, dat
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zij allerlei omstreden politieke geschriften hadden gedrukt naar kopij die was
aangeleverd in het handschrift van Baroen.22
Terwijl de verdachte op de Voorpoort in Den Haag in voorlopige hechtenis werd
gehouden, ontspon zich een opmerkelijke rechtszaak die zich al spoedig toespitste
op een reeds in 1752 verschenen theologisch traktaatje, De Godsdienst zonder
Bygeloof, bevattende het geloof der Deïsten.23 Deze toespitsing laat zich gedeeltelijk
verklaren uit het feit dat men voor Baroens betrokkenheid bij deze titel over een
tastbaar bewijs beschikte. Destijds had de uitgever, Van Hattum, bezwaar gemaakt
tegen de vermelding van zijn naam op het titelblad. Daarom had Baroen op een stukje
papier een fictief colofon geschreven en dit aan hem ter goedkeuring voorgelegd.
Vervolgens liet men het titelblad vervangen.24 Na al die jaren was Van Hattum nog
steeds in het bezit van deze instructie voor het nieuwe titelblad en dit papiertje vormde
een welkome aanvulling op de getuigenverklaringen. De vraag was alleen of Baroen
ertoe kon worden gebracht om dit bewijsstuk voor echt te erkennen. Dat deze, na
een aanvankelijke ontkenning, besloot om alsnog aan het onderzoek mee te werken,
houdt naar mijn mening verband met een curieus voorval.
Procureur-generaal Jan Wijbo, zelf een loevesteiner, koesterde weinig sympathie
voor Gerrit Bosschaert en Floris Zeegers. Na afloop van het proces zou hij zelfs
schrijven ‘dat hy met dat volk, die allerleije kwaad van hem agter zyn rug spraken,
niet wilde te doen hebben’.25 Het was hem opgevallen dat de geschreven tekst afweek
van het gedrukte titelblad. Volgens het colofon van het door de aanklagers ingediende
gedrukte exemplaar was het boekje in 1752 verschenen bij ‘Jacobus de Vries’ in
Deventer. Het papiertje in Baroens handschrift vermeldde echter ‘Megiel de Vries’.
Op grond hiervan deelde hij de aanklagers mede dat het materieel bewijs tekort
schoot. Deze kritische kanttekening, zou hij zich later herinneren, werd hem niet in
dank afgenomen.26 Het bezwaar werd echter spoedig ondervangen, want na enig
speurwerk vond notaris Kramp een (naar men zei) authentiek exemplaar uit 1752
dat op het titelblad ‘Te Deventer by Megiel de Vries’ vermeldde.27 Wijbo kwam
onmiddellijk tot de conclusie die hij in zijn eindadvies zo scherp onder woorden zou
brengen, namelijk dat men om hem tevreden te stellen een nieuw titelblad had laten
drukken.28 Het wantrouwen van de procureur-generaal jegens dit nieuwe bewijsstuk
verklaart dat Baroen, die tot dan toe steevast alles ontkende, plots bereid was om de
handgeschreven instructie voor echt te erkennen. Nu dit bewijsstuk zijn beschuldigers
compromitteerde, was dit een voor de hand liggende tactische zet. Maar hij voegde
daaraan toe, dat de tekst van De Godsdienst zonder bygeloofvervaardigd was door
Pieter Huisinga Bakker, een man die bekend stond om zijn deïstische opvattingen.
Die had hem slechts ingehuurd om het manuscript te laten drukken.29 Baroen bekende
tevens dat hij had bijgedragen aan het Dichtkundig Praal-tooneel van Neerlands
wonderen, een verzameling politieke spotdichten waarvan in de jaren 1748-1754
zeven delen waren verschenen.30
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Het is niet ondenkbaar dat Baroen met zijn gedeeltelijke bekentenis inging op een
schikkingsvoorstel, want al met al leidde zijn confessie ertoe dat de overige
aanklachten werden geseponeerd. De procureur-generaal rapporteerde aan het Hof
dat van acht politiek gevoelige paskwillen slechts kon worden vastgesteld dat Baroen
ze had laten drukken, hetgeen echter niet bewees dat hij daarvan de schrijver was.
Hij adviseerde om het onderzoek te beperken tot die zaken die de verdachte reeds
had bekend. Daarnaast was wellicht nog bewijsbaar dat Baroen in 1751 een verboden
pamflet, het Vervolg der Samenspraak, had verkocht.31 Het Hof ging hiermee
akkoord.32
In de maanden daarna zou de procureur-generaal Baroen stelselmatig verder
ontlasten. Zo werd Van Hattum gedwongen om de aanklacht met betrekking tot het
in het Dichtkundig Praal-toneel opgenomen ‘Lied der Liefde’ op de overspelige
dominee Jacobus Tijken af te zwakken. Van dit spotdicht waren namelijk twee versies
verschenen, de originele in het Dichtkundig Praal-toneel en een met profanerende
noten gelardeerde, bijzonder aanstotelijke separate editie. Hierover ondervraagd
erkende Van Hattum dat Baroen slechts verantwoordelijk was voor het gedicht en
dat Pieter Huisinga Bakker later op eigen initiatief de gewraakte noten had
toegevoegd.33 Daarnaast werd de schout van Amsterdam gelast om onderzoek te doen
naar de bewering van Van Hattum dat Baroen in 1751 exemplaren van het Vervolg
der Samenspraak aan enkele met name genoemde Amsterdammers had verkocht.
Spoedig kwam het antwoord: de door Van Hattum genoemde burgers konden zich
daarvan niets herinneren.34
Maar het belangrijkste was dat Jan Wijbo de verborgen financiële motieven van
de getuigen aan het licht bracht. Eerst werd Johannes Hikke, die Baroen beschuldigd
had van de verkoop van het Vervolg der Samenspraak, gevraagd of hij voor zijn
verklaring beloond werd. Hikke erkende dat hem het een en ander was beloofd. Van
Hattum en Kramp hadden hem te kennen gegeven dat Hare Koninklijke Hoogheid
hem gelukkig zou maken.35 Vervolgens verklaarde Jacobus Eenwout Munter, de man
die naar eigen zeggen een sinds 1752 bij hem berustend exemplaar van De Godsdienst
zonder bijgeloof aan notaris Kramp had verkocht, dat Van Hattum, diens moeder
Anna van Vliesem en notaris Kramp hem vijfhonderd gulden ineens en een jaarlijkse
toelage vanwege de prinses hadden toegezegd.36 En tenslotte bleek uit het verhoor
van vader en zoon Zweerts dat Van Hattum aan zoon Dirk een broodwinning van
twaalf gulden per week had beloofd en dat Lucas Willem Kramp aan vader Harmen
een plaats als bode in het vooruitzicht had gesteld, waarbij de notaris openlijk had
gezegd ‘dat Haar Kon. Hoogh. wel begreep dat sij haar kost winning daar door souden
verliesen, maar dat Hoogst deselve met het slaan op haar Borst had verseekerd, dat
sij voor haar soude Sorge dragen’.37
Uiteindelijk kwamen de sympathieën van de procureur-generaal tot uiting in diens
eis. Hij achtte slechts bewezen dat Baroen de opdracht had gegeven tot het drukken
van De Godsdienst zonder bygeloof en dat hij had bijgedragen aan het

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 2

83
Dichtkundig Praal-tooneel. Wat dit laatste betrof, onderstreepte hij dat dit een
compilatiebundel was en dat de verantwoordelijkheid van Baroen voor enkele
aanstootgevende stukken niet met zekerheid kon worden bepaald. Onder verwijzing
naar de bestaande jurisprudentie betreffende non-conformistische godsdienstige
geschriften eiste de procureur-generaal een verbanning ten eeuwigen dage uit Holland,
Zeeland, Friesland en Utrecht én een veroordeling in de kosten van het proces.38 De
raadsheren van het Hof waren echter een andere mening toegedaan en op 31 juli
1760 werd Jacobus Baroen veroordeeld tot zes jaar tuchthuis en levenslange
verbanning uit Holland, Zeeland en Utrecht.
Merkwaardig genoeg kreeg Baroen toestemming om op de Voorpoort te blijven.
Daar kon hij zijn literaire arbeid voortzetten. Zo moest hij nog tijdens zijn
gevangenschap op de vingers worden getikt omdat hij in het door hem geredigeerde
maandblad de Nederlandse Postryder een ‘licentieuze’ brief had opgenomen.39 In
1766 kwam hij vrij. Ter gelegenheid van dit heuglijk feit verscheen van hem nog
een dichterlijk Afscheid en Vaarwel aan de Voorpoorte, met dank aan de drost voor
al diens goede zorgen, maar dan verdwijnt hij uit het zicht.40 Waar en wanneer hij is
overleden, en of hij nog ooit iets heeft geschreven, is mij onbekend.

Een boekhandelaar in het beklaagdenbankje
De tweede zaak betreft het proces tegen Gerrit Bom, een Amsterdamse boekhandelaar
die zich aan het einde van de jaren vijftig allengs ontwikkelde tot een verkoper en
uitgever van anti-stadhouderlijke politieke pamfletten. Naar het schijnt nam niet
iedereen hem dit in dank af. Op woensdag 18 mei 1759 vroeg Hiëronymus de la
Tour, een buurtbewoner, hem om de zo'n tachtig jaar tevoren verboden Opera
posthuma van Spinoza. De boekhandelaar had deze titel niet op voorraad, maar hij
zou zijn best doen. Twee dagen later vond de transactie plaats, maar niet dan nadat
De la Tour zijn vrouw en twee schoonzusters als getuigen bij de ingang van de winkel
had geposteerd.41 De la Tour had dus op dat moment reeds kwaad in de zin. Enige
weken later kwam de kans waarop hij zat te wachten. Op zaterdag 9 juni, nadat hij,
om zijn eigen woorden te gebruiken, vernomen had dat er in de stad een verfoeilijk,
enorm oproerig, scandaleus en eerrovend paskwil werd verspreid, vroeg Hiëronymus
de la Tour aan Bom of deze de Bemoediging aan den vryen Nederlander over het
afsterven van H.K.H. verkocht. De dag daarna kreeg hij de tekst ter inzage. De
Bemoediging bevatte een dichterlijke parodie op de Neerlands Israel-gedachte. In
dit genre werden gewoonlijk de Oranjes geportretteerd als de vrome regeerders van
Gods geliefkoosde Republiek. ‘Bato Filius’ dichtte echter dat God dit land beschermde
door steeds weer de heerszuchtige Oranjes bijtijds het leven te benemen.42 Naar eigen
zeggen las hij het infame vers met de grootst mogelijke verontwaardiging, maar
blijkbaar hield de geërgerde lezer zijn gezicht in de plooi, want op donderdagochtend,
nadat wederom zijn familie in stelling was gebracht, verkocht Bom hem een
exemplaar. De la Tour bleef de winkel bezoeken, verwierf nog enkele controversiële
titels en
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sneed herhaaldelijk een gesprek aan over de Bemoediging met het doel om de
boekhandelaar uit te horen. Naar aanleiding van zijn bevindingen schreef hij ten
slotte een brief aan President en Raden van het Hof van Holland.43 Het antwoord liet
even op zich wachten, maar uiteindelijk vond hij gehoor. Op 11 september wendden
de hertog van Brunswijk en de raadpensionaris Steyn zich tot Jan Wijbo met het
verzoek om op te treden.44 Het Hof besloot om dit verzoek in te willigen en gelastte
de procureur-generaal om contact op te nemen met de hoofdofficier van Amsterdam.45
Kort daarop begon de familie De la Tour met het afleggen van een indrukwekkende
reeks verklaringen.46
Ook in dit geval moest de aanklacht worden versmald. We blijven in het ongewisse
over de ware reden met betrekking tot de voornaamste aanklacht, de verkoop van de
Bemoediging. In ieder geval was het van cruciaal belang dat Bom zich gesteund wist
door mr. Nicolaus Bondt. Deze jonge advocaat werkte mee aan het spectatoriale
tijdschrift De Philanthrope, gold als een graag geziene gast bij de verlichte leden
van het regentenpatriciaat en, ook dit was voor een behoedzaam bestuurder de moeite
van het overwegen waard, als strafpleiter dwong hij het nodige respect af. Recentelijk
had het Hof van Holland hem twee keer verhoord over de inhoud van een loevesteins
pamflet. Bondt erkende daarvan de auteur te zijn geweest, maar sloeg de heren om
de oren met soortgelijke orangistische pamfletten - die nooit vervolgd waren - en na
enig wikken en wegen werd de zaak geseponeerd.47 Een nieuwe aanklacht, wegens
de vermeende belediging van de Oranjegezinde Haagse dominee Petrus Nieuwland,
mocht evenmin baten.48 Ook in het proces tegen Bom gaf mr. Bondt blijk van zijn
sprankelend talent. Met veel oog voor detail merkte hij op dat de getuige à charge
zichzelf in diskrediet bracht. Volgens De la Tour had Bom zich laten ontvallen dat
het pamflet geschreven was door een genootschap waartoe ook de roemruchte
schrijver Jan Willem Claus van Laar behoorde.49 De verdediging bracht de schepenen
in herinnering dat Hiëronymus de la Tour ooit eens door deze Claus van Laar gehekeld
was en opperde de mogelijkheid van een persoonlijke wrok.50 Wellicht was dit reeds
voldoende om de aanklacht te ondergraven. Het kan echter ook zijn dat de schepenen
niet alleen het argument, maar ook de spreker in hun overwegingen betrokken. De
Bemoediging wordt namelijk toegeschreven aan Nicolaus Bondt.51 Ik sluit daarom
niet uit dat de schepenen simpelweg uit ontzag voor de vermoedelijke auteur
terugschrokken voor een al te nauwkeurig onderzoek naar deze titel.
De overige aanklachten verloren veel van hun betekenis door een manco waaraan
ook de aanklacht wegens de Bemoediging leed, namelijk dat ze niet konden worden
bevestigd door getuigen buiten de familiekring. Zo had Hiëronymus de la Tour de
namen genoemd van klanten van Bom die bij transacties of bij gesprekken daarover
aanwezig waren geweest. Begin november weigerde hij echter om de adressen van
deze klanten te overhandigen.52 Wellicht namen zij het Hiëronymus de la Tour kwalijk
dat die hen had genoemd als kopers van verboden boeken, maar het is opvallend dat
Gerrit Bom wél in staat was om een aanzien-
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lijk getal van medestanders te mobiliseren, onder wie tenminste één van de door De
la Tour genoemde klanten.53 Op 22 november 1759 hoorden de schepenen acht
getuigen. Een van hen beweerde dat Hiëronymus de la Tour hem ooit had willen
aanzetten tot het ontduiken van de belasting op de turf, de anderen gaven de schepenen
een indruk van diens gebrek aan respect voor de Amsterdamse rechtbank. Zo konden
zij zich herinneren dat hij ooit de toenmalige president-schepen Van Hoesem had
uitgescholden voor ‘hobbezak’.54 Op 28 november traden wederom zes getuigen naar
voren. Een wijnkopersknecht verhaalde hoe Hiëronymus de la Tour hem een ambt
ter waarde van achthonderd gulden per jaar bij de ‘gemene middelen’ had geboden,
indien hij wilde getuigen dat zijn werkgever, met wie De la Tour een juridisch geschil
had, de impost had ontdoken.55 Johannes Coeymans, Dirk Colling en Hendrik
Meisenheim junior, drie klanten van Bom, gaven levendige beschrijvingen van de
manier waarop bij Bom was aangedrongen op de levering van verboden boeken. De
eerzame boekverkoper was zelfs uitgescholden voor ‘een bange schytert’ toen hij in
eerste instantie niet had willen voldoen aan het verzoek van de agent-provocateur
om hem de verboden Bemoediging te bezorgen. Ook deze getuigen maten breed uit
dat Hiëronymus de la Tour weinig ontzag had voor de wettige overheid. Zo had hij
bij gelegenheid dat het Hof van Holland een Amsterdams vonnis ongeldig verklaarde,
opgemerkt: ‘Nauw heeft de regtbank door het Hof een verdomde snee door haar
bakhuis gekreegen, en de hoofdofficier is verdomt in zyn gat geneepen’.56 Vervolgens
verwittigden twee boekdrukkers, vader en zoon Bakker, de rechtbank ervan, dat de
getuige à charge een verdacht paskwil had willen laten drukken - hetgeen zij natuurlijk
hadden geweigerd.57 Tenslotte beweerden op 6 december Gerrit Bom en zijn vrouw
Willemina Keetel dat volgens Hiëronymus de la Tour de hoofdofficier ooit een meisje
had verkracht. Hij zou hun zelfs hebben toevertrouwd dat door zijn kennis van dit
geval hoofdofficier Huyghens met hem terdege rekening moest houden.58
Wie deze verklaringen leest, ontkomt niet aan de indruk dat de getuigen à decharge
bevooroordeeld waren. Desondanks mag men vermoeden dat Hiëronymus de la Tour
inderdaad wat ruw in de mond was, op de heren schepenen niet echt een goede indruk
maakte, en, het belangrijkste van al, in Amsterdam weinig sympathie genoot. Zeker
is, dat hij geen verweer had tegen al deze aantijgingen, want in zijn functie als
secretaris van de schout kreeg notaris Wijthoff de opdracht om hem hierover te
onderhouden, maar dit resulteerde niet in een tegenverklaring.59 De rechtszaak eindigde
dan ook met een compromis tussen de formele eisen van het recht en het ongenoegen
van de publieke opinie. Op 15 januari 1760 werd aan de hoofdofficier zijn eis wegens
de Bemoediging ontzegd. De schepenen veroordeelden Gerrit Bom slechts tot een
boete van driehonderd gulden wegens de verkoop van de nagelaten werken van
Baruch de Spinoza.60 In Den Haag nam men daar schoorvoetend genoegen mee. Na
de uitspraak vroeg het Hof van Holland aan de procureur-generaal of het mogelijk
was om tegen dit
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vonnis te appelleren. Jan Wijbo antwoordde dat een direct appel van de Schoutsrol
op het Hof van Holland niet mogelijk was en dat men het aan de verantwoordelijkheid
van de hoofdofficier moest overlaten om eventueel in beroep te gaan bij de volle
schepenbank.61 Men besloot om de hoofdofficier te polsen over deze mogelijkheid.
Willem Huyghens berichtte echter dat de getuigen à charge reprochabel waren
gebleken. Mocht het Hof hem daartoe verzoeken, dan zou hij in beroep gaan, maar
eigenlijk tegen beter weten in.62 Het Hof was nog steeds niet overtuigd, en daarom
suggereerde de procureur-generaal dat toezending van alle relevante documenten
wellicht uitsluitsel bood. Zo gezegd zo gedaan. Daarna werd het stil. Blijkbaar kwam
men tot de conclusie dat een appel inderdaad zinloos was.63

Geld maakt recht
De twee onderzochte zaken ontlenen hun belang hieraan, dat zij in al hun complicaties
demonstreren waarom dit type strafzaak zo weinig gebruikelijk was. De voornaamste
drempel was van financiële aard. Zoals de procureur-generaal reeds had opgemerkt,
werden verscheidene getuigen, met name Johannes Hikke, Jacobus Eenwout Munter
en Harmen en Dirk Zweerts, gemotiveerd door het vooruitzicht op een beloning,
hetzij in de vorm van geld, hetzij in de vorm van een ambt. De bereidwilligheid om
te getuigen vergde enige geldelijke aanmoediging, zeker voor degenen die zelfde
kost verdienden met het drukken of uitgeven van boeken. Vader en zoon Zweerts
beseften dat hun drukkerij ernstige schade zou lijden en zij hadden juist daarom een
aantrekkelijke financiële compensatie bedongen.64 De boekdrukkersknecht Philips
de Louwer, voor wie eveneens een alternatief inkomen moest worden gezocht, trad
na het afleggen van zijn verklaring in dienst bij Lucas Willem Kramp.65 Vervolgens
werd hij in januari 1755 door de Gecommitteerde Raden aangesteld tot ‘toesiender’
bij een van de poorten of bomen te Amsterdam. Ook Van Hattum rekende op een
‘nieuwe identiteit’. Na de dood van prinses Anna herinnerde hij de nieuwe
machthebber, hertog Louis van Brunswijk, aan de door wijlen Hare Koninklijke
Hoogheid gedane beloften om hem uit Amsterdam weg te halen, ‘om hier door alle
Onheylen te ontgaen die myn Suppl. stonden te wagten, waer van ik op heeden de
droevige Gevolgen kom te ondervinde’.66
Niet alleen de noodzaak om voor een vervangend inkomen te zorgen, maar ook
de opeenstapeling van allerlei kleine uitgaven maakten de vervolging van
drukpersdelicten tot een kostbare zaak. In het Koninklijk Huis Archief zijn diverse
onkostendeclaraties bewaard gebleven, die de conclusie wettigen dat Baroen het
stadhouderlijke hof zodanig voor het hoofd had gestoten, dat men in die kringen
bereid was om flink in de buidel te tasten teneinde hem veroordeeld te krijgen. Op
bevel van Lodewijk van Brunswijk werd aan Van Hattum in totaal 337 gulden en 13
stuivers uitgekeerd, terwijl Zeegers en Bosschaert 420 gulden ontvingen.67 Tevens
wordt uit deze papieren duidelijk hoe het spel gespeeld
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werd. In zijn rekest aan Brunswijk maakte Van Hattum gewag van een door hem
destijds ingediend voorstel,
waarin ik Suppl. Aentoonde het gemelte Quaed, en hoe ik Suppl. in Staed
was door het vermoogen van Haer Koningl. Hoogheid een Eynd dier
Lasteringe te maeken, zonder dat zig Partyschappen zoude opdoen tegens
het uytvoeren der zaeken: ja zelfs een Ider onzer Ingezeetenen het
volvoeren van gemelte zaek zoude Pryzen dewyl het de Godheid meede
betreffende was.68
Indien dit juist is, dan was De Godsdienst zonder bijgeloof niet meer dan een stok
om de hond te slaan. Notaris Kramp blijkt de spin in het web te zijn geweest. De
door hem ingediende gespecificeerde nota vermeldt dat hij al op 28 oktober 1758
meer dan drie uur beraadslaagde met een vertegenwoordiger van het stadhouderlijke
hof. Dezelfde nota doet vermoeden dat hij kort daarna Van Hattum in contact bracht
met Gerrit Bosschaert.69
Ook van het Hof van Holland werd een aanzienlijke financiële investering gevergd.
Zo dienden Floris Zeegers en Gerrit Bosschaert achteraf een rekening in voor de
door hen gemaakte onkosten. Deze rekening, groot 833 gulden, waarop trouwens
ook uitgaven voorkomen die reeds door het stadhouderlijke hof vergoed waren, toont
dat zij van 12 november 1758 tot 11 maart 1758, afgezien van enkele reizen naar
Amsterdam, permanent in Den Haag verbleven om zich te verzekeren van de goede
afloop van het proces. Bij de onkostendeclaratie bevindt zich een commentaar van
Jan Wijbo, dat er niet om liegt. De procureur-generaal herinnerde het Hof eraan dat
hij beide heren herhaaldelijk had laten weten dat alle kosten voor hun eigen rekening
zouden zijn en dat het antwoord daarop steevast luidde ‘dat al haar yver voorquam
uit een zugt voor God en Godsdienst, en voor d'eer van het Doorlugtig Huis’.
Bovendien hadden de rekestranten zich zijns inziens onnodig lang in Den Haag
opgehouden en waren bepaalde kosten al afzonderlijk vergoed.70 Desalniettemin
besloot het Hof vijfhonderd gulden uit te keren.71
Daarmee was het leed nog niet geleden, want onmiddellijk hierna maakten Floris
Zeegers en Gerrit Bosschaert daarenboven aanspraak op een beloning van drieduizend
gulden wegens het aanbrengen van een vervaardiger van paskwillen. Zij beriepen
zich op het plakkaat van 7 maart 1754 dat destijds was uitgevaardigd naar aanleiding
van de ongeregeldheden rondom de begrafenis van Daniël Raap. Ook in dit geval is
het commentaar van Jan Wijbo bewaard gebleven. Hij adviseerde het Hof om dit
verzoek niet ontvankelijk te verklaren. Naar zijn mening was de onkostendeclaratie
al schromelijk overtrokken en het stoorde hem dat de requestranten bij het indienen
van hun ‘importante rekening van pretense kosten’ zorgvuldig hadden verzwegen
dat ze na uitbetaling ook nog aanspraak wilden maken op de beloning.72 Wederom
negeerde het Hof zijn advies. Men kende Zeegers en Bosschaert alsnog drieduizend
gulden beloning toe, onder aftrek overigens van de reeds uitbetaalde vijfhonderd
gulden.73
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Ook Hiëronymus de la Tour stond op de loonlijst van het stadhouderlijke hof. Hij
legde zijn verklaringen af nadat hem op bevel van Brunswijk twaalf dukaten (68
gulden) waren uitbetaald.74 Maar het proces tegen Gerrit Bom toont dat de bestrijding
van drukpersdelicten niet alleen stuitte op bezwaren van financiële aard. Hoewel ik
onder de bij deze processen betrokken magistraten geen principiële voorstanders van
een grotere persvrijheid heb mogen ontdekken, ging het, naar ik hoop, niet alleen
om de centen. Hiëronymus de la Tour handelde op eigen initiatief. In ieder geval
ontbrak de regie. Notaris Kramp klaagde dat men zijn expertise pas had ingeroepen
toen de zaak al hopeloos verloren was.75 Toch waren er ook in het proces tegen Bom
allerlei verborgen belangen in het geding. Bij Hiëronymus de la Tour laten die
belangen zich raden: sinds de doelisten een hervorming van het belastingsysteem
hadden bewerkstelligd, werden de gewestelijke belastingen geïnd door ambtenaren
die, zoals Philips de Louwer, benoemd waren door de Gecommitteerde Raden. Dit
college maakte veel werk van het toezicht op de inning en instrueerde daartoe de
stedelijke overheden, die verantwoordelijk gebleven waren voor de berechting van
‘sluikers’, althans in eerste aanleg. Op 30 april 1756 was Hiëronymus de la Tour bij
het transporteren van een voorraad wijn betrapt op het ontduiken van de impost.76 In
1759 waren de rechters nog niet tot een uitspraak gekomen. Ligt het niet voor de
hand om zijn bereidheid tot het verlenen van hand- en spandiensten te verklaren uit
een stille hoop dat bij een succesvolle afronding van het proces tegen Gerrit Bom de
aanklacht wegens belastingfraude door de Gecommitteerde Raden zou worden
geseponeerd?
Dat deze aanklacht hem hoog zat, blijkt uit een fraai stukje petite histoire. Kort
na de veroordeling van Gerrit Bom stelde de Nassause domeinraad, de instelling die
de privébezittingen van de Oranjes bestuurde, Hiëronymus de la Tour aan tot
oppervorster van de vrijheid Etten, Leur en Sprundel. Vanuit het Brabantse bestookte
hij het Amsterdamse stadsbestuur met een continue stroom brieven over de
impostzaak, die nog altijd sub judice was. Schout, schepenen en burgemeesters
oordeelden zijn brieven echter zo ‘lescief’ dat aan de president en raden van de
Nassause Domeinen werd verzocht om hun werknemer te beletten om in zijn
‘boosaardigheden’ voort te gaan.77 Het antwoord is niet bewaard gebleven, maar kort
daarop werden de president en raden van de Domeinen vriendelijk bedankt voor hun
bereidwilligheid.78
De verborgen beweegredenen van Hiëronymus de la Tour illustreren een meer
algemeen probleem. Vanuit juridisch oogpunt bezien was de vervolging van
persdelicten een delicate aangelegenheid, want bij het ontbreken van technisch bewijs
waren de rechters volledig afhankelijk van vrijwillig afgelegde getuigenverklaringen.
Wie leende zich daartoe? En waarom? De Amsterdamse schepenen die de verklaringen
pro en contra Gerrit Bom tegen elkaar moesten afwegen, werden geacht te
veronderstellen dat hun getuigen eerzame en betrouwbare burgers waren, maar was
die veronderstelling juist? De voelbare aanwezigheid van motieven van
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persoonlijke aard, niet alleen bij Hiëronymus de la Tour, maar ook bij de getuigen
à decharge, moet hen daaraan hebben doen twijfelen.
De rechters van het Hof van Holland beschikten weliswaar over een minuscuul
stukje materieel bewijs, maar in wezen gold voor hen hetzelfde. Met name de
kroongetuige, Van Hattum, was omstreden. Na afloop van het proces zouden enkele
raadsheren zelfs aandringen op diens veroordeling, maar dit bleek onmogelijk omdat
aan hem in ruil voor zijn getuigenverklaring impuniteit was toegezegd. Het is in
wezen een tijdloos dilemma: kun je getuigen vertrouwen die zelf betrokken zijn
geweest bij het te bestrijden delict? Daarbij leidde de achttiende-eeuwse procedure
tot een complicatie. De getuigen legden hun verklaringen in eerste instantie af voor
een notaris, waarna eerst tijdens het proces deze verklaringen onder ede werden
bevestigd. Dit trok een zware wissel op de betrouwbaarheid van de notaris.79 Lucas
Willem Kramp was echter een echte partijman. Voor hem was het notariaat slechts
bijzaak. Hij fungeerde jarenlang als verbindingsman tussen het stadhouderlijk hof
en het prinsgezinde deel van de Amsterdamse bevolking en had naar eigen zeggen
zijn praktijk slechts aangehouden omdat zijn opdrachtgevers behoefte hadden aan
een politiek betrouwbare notaris.80 Ten gevolge van zijn geprononceerd orangisme
bleef hij nog jarenlang het mikpunt van boosaardige spot, bijvoorbeeld in het naar
hem vernoemde, door de Amsterdamse satirycus Willem Ockers geredigeerde
compilatiewerk De Krampiana uit 1765.81 Daarnaast mag het een veeg teken heten,
dat hij in 1778 wegens valsheid in geschrifte bij verstek uit Holland verbannen werd.82
Deze constructie, met een particulier notaris als verlengstuk van politie en justitie,
was intrinsiek zwak. Dat blijkt uit het feit dat tal van getuigen afstand namen van
hun bij notaris Kramp afgelegde verklaringen, en vooral uit diens gefoezel met de
zogenaamde authentieke druk van ‘Megiel de Vries’. Niet alleen het financiële risico,
maar ook de fraudegevoeligheid van de gebruikelijke procedures deed de overheid
meestentijds afzien van de uitgaven, de moeite, de ergernis en zelfs de juridische
vrijbuiterij die verbonden waren aan de opsporing van een persdelict.

Incidenten of symptomen van een historische ontwikkeling?
Wanneer we terugblikken, werpt zich de vraag op of het hier slechts incidenten betrof
of dat beide zaken kunnen worden geplaatst in een breder historisch perspectief. Het
is reeds opgemerkt dat de Amsterdamse regenten zich niet meer met de geschriften
van deurhovianen en andere in hun ogen wonderlijke, maar tamelijk onschuldige
‘zelfkazende theologen’ wensten te bemoeien. En tijdens en vlak na de
Doelistenbeweging, toen het maatschappelijk draagvlak voor de bestrijding van
dissidente politieke opvattingen beangstigend smal was gebleken, konden ook de
politieke pamflettisten en hun uitgevers betrekkelijk ongestoord hun geschriften aan
de man brengen.83 Maar opvallend genoeg werden juist vanaf het einde van de jaren
vijftig de teugels strak aangehaald. Het eerste slachtoffer was Jacobus Baroen die,
zoals we hierboven beschreven, in 1758 verbannen werd.
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Maar nog twee andere auteurs ondervonden aan den lijve dat schrijven een gevaarlijke
bezigheid was.
In 1765 arresteerde de hoofdofficier Jean Henri Maubert de Gouvest, een journalist
met een illustere reputatie, die op verzoek van de boekhandelaar Constapel reeds in
civiele gijzeling genomen was. Schout Isaac Sweers verdacht hem van het auteurschap
van het in juli 1765 te Amsterdam verboden geschrift La pure vérité.84 Dit kon
uiteindelijk niet worden bewezen, maar toen na een lange procedure voor de Hoge
Raad de eiser in het civiele geding, Constapel, in het gelijk was gesteld en beide
partijen tot een schikking waren gekomen, werd de verdachte door de Gecommitteerde
Raden naar de Moerdijk getransporteerd. De formele reden hiervoor was, dat Maubert
de Gouvest al eens eerder door Gecommitteerde Raden voor het leven verbannen
was.85 Inmiddels had de Amsterdamse schepenbank zijn collega-schrijver Vincenzio
Gaudio veroordeeld tot dertig jaar rasphuis. Gaudio was ingedaagd wegens zijn
provocerende uitlatingen ten gunste van Rousseau, van wie recentelijk diverse titels
verboden waren. Weliswaar hield de zwaarte van de straf verband met het feit dat
de verdachte gedurende het proces onophoudelijk de overheid beledigde, maar het
doortastend optreden van de Amsterdamse ambtsdragers toont dat zij weinig
waardering konden opbrengen voor openlijke kritiek op hun beleid.86
Ook de Amsterdamse boekhandelaren moesten bemerken dat men op hun doen
en laten een verscherpt toezicht hield. In 1757 werd J. van Hoogstraten veroordeeld
tot een boete van tweehonderd zilveren dukatons en drie jaar bannissement uit de
stad wegens zijn berichtgeving over de Zevenjarige Oorlog. Door voorspraak werd
de zaak afgedaan met vijftig gulden.87 Spoedig toonde men zich minder coulant. In
1761 werd S.J. Baalde veroordeeld tot drieduizend gulden boete en veertien dagen
op water en brood omdat hij had gesuggereerd dat Onno Zwier van Haren, een Friese
regent die terecht stond op beschuldiging van incest, het slachtoffer was van een
door Louis van Brunswijk geregisseerde politieke samenzwering.88 In 1765 moest
Marc Michel Rey het debiteren van twee godslasterlijke boeken bekopen met
zeshonderd gulden boete.89 Ten slotte werd in 1769 een mij onbekend gebleven
boekverkoper veroordeeld tot 250 gulden boete wegens het uitgeven van een wekelijks
papier zonder aangeving.90
Niet altijd kwam het tot een veroordeling. Er waren minder openlijke manieren
om een eigenzinnige boekhandelaar aan te pakken. In oktober 1758 werden twee
colporteurs van de drukker Barend Koene aangehouden.91 Een half jaar leidde een
andere uitgave tot het opmaken van een getuigenverklaring tegen de drukker zelf.92
Ook entameerde de schout een gerechtelijk vooronderzoek tegen de uitgevers van
De Hollandsche Tooneel-beschouwer. Blijkbaar liep dit vooronderzoek op niets uit,
maar het is wel opvallend dat het blad kort daarvoor was doorverkocht en dat de
nieuwe uitgever veiligheidshalve de verkoop had uitbesteed aan een stroman.93
Blijkbaar was er op de een of andere manier informele pressie uitgeoefend.
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Ook kon de hoofdofficier boeken en tijdschriften in beslag nemen. Er is echter geen
archief bewaard gebleven waarin deze confiscaties werden opgetekend, zodat de
omvang van dit verschijnsel mij niet geheel duidelijk is. In ieder geval verloor de
boekhandelaar G.T. van Paddenburg uit Utrecht in 1759 de naar Amsterdam
verzonden exemplaren van een door hem uitgegeven tijdschrift.94 Ook zijn collega
Kanneman uit Zaltbommel, een uitgever van wie in deze jaren meerdere titels
verboden werden, leed financiële schade toen in 1761 de Beëdigde Instructie voor
den Heer Prinse Louis van Brunswyk onderschept werd.95 Hun Amsterdamse collega
Everhard Smit had meer geluk. Nadat hij de stad met een proces had gedreigd, besloot
men om de in beslag genomen partij aan hem terug te geven. Vermoedelijk had de
confiscatie ook in regentenkringen tot enig ongenoegen geleid, want de teruggave
van deze door zijn voorganger Huyghens in beslag genomen lutherse stichtelijke
traktaatjes was de eerste daad van de nieuw aangetreden schout Isaac Sweers.96
Ook op gewestelijk niveau was er sprake van een strenger overheidstoezicht. Het
Hof van Holland had weinig ervaring met de bestraffing van schrijvers als Baroen.
Van oudsher was het toezicht op de politieke geschriften toevertrouwd aan de
Gecommitteerde Raden, die van het Noorderkwartier in Hoorn en die van het
Zuiderkwartier in Den Haag. Deze twee instanties vormden het dagelijks bestuur
van de Staten van Holland en stonden in het centrum van de politieke macht. Het
Hof, bestaande uit professionele juristen, werd geacht zich te beperken tot de
bescherming van de ware godsdienst en de goede zeden. De zaken die binnen deze
beperkte taakstelling vielen, eindigden gewoonlijk met een verbanning. Qua strafmaat
is alleen het vonnis tegen Jacob Campo Weyerman enigszins vergelijkbaar. Deze in
1739 tot levenslang veroordeelde ‘broodschrijver’ had echter de onhebbelijke
gewoonte om zijn voor publikatie van hun handel en wandel bevreesde medeburgers
geld af te persen. Bij Baroen was dit criminele aspect manifest afwezig. Ook
handelaren kwamen er gewoonlijk genadig van af. Een illustere uitzondering op deze
regel vormt het vonnis tegen Matthijs van Mordechay Cohen, die in 1768 veroordeeld
werd tot geseling, twaalf jaar tuchthuis en eeuwige verbanning uit Holland, Zeeland
en Utrecht.97 Hem werd verweten dat hij ‘zeer obscoene en libidineuse boeken en
prenten, mitsgaders schandaleuse machines tot vuiligheeden strekkende’ aan
onvolwassenen had verkocht. Deze formulering doet echter vermoeden, en dit wordt
bevestigd door de bewaard gebleven verhoren, dat dit vonnis niet in de eerste plaats
betrekking had op een persdelict. De verdachte vervaardigde condooms en dildo's
en het was vooral de zedenondermijnende verkoop van ‘blasen’ aan een jeugdig
publiek die hem zo zwaar werd aangerekend.98
Het uitzonderlijke karakter van het vonnis over Jacob Baroen moet worden
geïnterpreteerd als een koerswijziging. Voortaan zou het Hof van Holland een hogere
prioriteit toekennen aan het haar toebedeelde toezicht op de drukpers. Dit kwam niet
alleen tot uiting in de bestraffing van Baroen, maar ook in een
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aanzienlijk aantal boekverboden. Zo werden er in korte tijd verscheidene titels van
Voltaire en Rousseau verboden.99 Tevens deed men in 1765 een, overigens vergeefs,
voorstel tot invoering van preventieve censuur. Wellicht manoeuvreerde het Hof van
Holland zich met deze koerswijziging in het kielzog van de machtigste gewestelijke
instantie, de Gecommitteerde Raden. Dit zou verklaren waarom de in deze jaren
nieuw aangetreden rechters zulke conservatieve fatsoensrakkers waren. Een steekproef
in de resolutieboeken van de Gecommitteerde Raden leerde mij, dat ook dit college
het toezicht op de drukpers serieus nam. Zo verbood men een Essai sur l'Etat
politicque des Provinces Unies uit angst voor nieuwe pamflettenstrijd zoals op het
eind van de jaren vijftig die over de historische verdiensten van Johan de Witt.100 Wat
me vooral opviel, was dat de Gecommitteerde Raden zich steeds weer uiterst
ontvankelijk betoonden voor de door de raadpensionaris aan hen overhandigde
klachten van de in Den Haag geaccrediteerde diplomaten. Een diplomatiek protest
leidde steevast tot een lastgeving aan de knecht van het Haagse boekverkopersgilde
om de betreffende titel onverwijld op te halen.101 Daarnaast werd op verzoek van de
Nederlandse ambassadeur in Parijs een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de in
Nederland verblijvende schrijver François-Antoine Chevrier. Enkele dagen daarna
werd deze dood aangetroffen.102
Hoewel met name de rol van de Gecommitteerde Raden nader onderzocht zou moeten
worden, is er al met al voldoende reden om te twijfelen aan het traditionele beeld
van een toenemende persvrijheid. Mijns inziens nam die vrijheid omstreeks 1760
niet toe, maar af. Het is zelfs niet uit te sluiten dat deze afname deel uitmaakte van
een trend die zich al eerder had ingezet, want ook voor de eerste eeuwhelft is weleens
gewag gemaakt van dit omgekeerde scenario.103 Een vraag die zich onmiddellijk
opwerpt, is hoe dit verschijnsel kan worden verklaard. Meerdere factoren kunnen
van invloed zijn geweest. Een van die factoren is het buitenlands beleid. In de
zeventiende eeuw, toen de Republiek nog een militaire mogendheid van betekenis
was, kon de regering het zich veroorloven om bijvoorbeeld Franse protesten met een
dooddoener af te handelen. In de achttiende eeuw gaf men echter de voorkeur aan
een angstvallige neutraliteitspolitiek, hetgeen betekende dat diplomatieke protesten
geïnterpreteerd werden als dwangbevelen. Een andere factor betreft de veranderde
interne politieke constellatie. Als ik het scherp formuleer dan ontstond er in 1747
door de instelling van een erfelijk stadhouderschap een staatkundige situatie waarbij
de Republiek nog slechts in naam een republiek bleef. Aangezien de vrijheid van
meningsuiting niet gebaseerd was op een bewuste keuze, maar verband hield met de
praktische onmogelijkheid van een doelmatig toezicht, is het de vraag of de
machtsconcentratie bij het stadhouderlijke hof en bij de gewestelijke belastingdienst
hieraan niet ernstig afbreuk deed. Een derde factor wordt gevormd door de
toenemende sociaal-economische tegenstellingen. In de achttiende eeuw werden de
rijken rijker en de ar-
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men armer. Wellicht lag het ook daarom voor de hand dat de stedelijke en gewestelijke
overheden zich steeds meer op één lijn stelden.
De tweede vraag die zich opwerpt, is in hoeverre dit verscherpte overheidstoezicht
van invloed was op het culturele leven, met name op de literatuur. Een antwoord
hierop is bij uitstek speculatief aangezien het een oordeel veronderstelt over wat niet
in druk verschenen of met welbewuste omzichtigheid geschreven is. Mijns inziens
mag niet worden uitgesloten dat de vrijheid van meningsuiting zó beperkt was, dat
gedachten en afwegingen die in besloten kring opgeld deden, omwille van de
mogelijke juridische gevolgen niet in druk verschenen. Daarmee wordt een vraag
naar de invloed van de censuur in de achttiende-eeuwse Republiek niets meer of
minder dan een vraag naar de representativiteit van het boek als cultuurdrager. Want
afgezien van de gevolgen van het selectieve bewaarbeleid van voorgaande generaties,
waarbij de kostbare goud-op-snee boeken betere overlevingskansen hadden dan de
goedkope gelegenheidsgeschriften, en tevens afgezien van de effecten van een
ongelijke koopkrachtverdeling op de produktie en consumptie van literatuur, wordt
deze representativiteit bepaald door de vraag in hoeverre schrijvers en uitgevers zich
noodgedwongen moesten beperken tot de verdere verbreiding van gangbare en vooral
weinig omstreden opvattingen. Twijfel aan de representativiteit van het boek heeft
vergaande implicaties voor de waardering van het culturele leven in de Republiek.
De tweede helft van de achttiende eeuw wordt geacht een periode te zijn geweest
waarin de burger zich al lezend een persoonlijke mening kon vormen. Maar waar
blijft de verlichte lezer als er geen interessante boeken zijn? En waarom zou men
boeken kopen als die niets te melden hebben? Wellicht vormen deze suggestieve
vragen een aansporing tot verder onderzoek.
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Lectuur van satan
Censuur en zelfcensuur in calvinistisch Nederland, ca. 1880-1940
Jacques Dane
De censuur der christelijke opinie, het opvoedkundig toezicht, kan over
het algemeen de jeugd nog buiten balzaal en komedie houden. Maar het
opgroeiend geslacht te vrijwaren voor den invloed van de, als een stortvloed
het land overstroomende, geestesprodukten der moderne letterkunde, is
een probleem waartegenover menig opvoeder met al zijn wijsheid
machteloos staat.1
(Dominee B. Wielenga, 1922)

Inleiding
De opgroeiende jongens en meisjes uit protestants-christelijke kring kwamen op hun
weg naar de volwassenheid vele gevaren tegen Balzalen en bioscopen, cafés en
komedies, overal lag het zedelijke bederf van de seculariserende wereld op de loer.
Dat de stadse jongelui eerder in verzoeking werden gebracht dan hun dorpse
leeftijdgenoten, spreekt voor zich: ‘(...) wat voor jongens en voor meisjes op het dorp
nog diep mysterie is, dat ligt voor groote kinderen (en heel vaak ook wel voor kleine)
in de stad in volle klaarte blank en bloot’.2 Dronkaards, publieke vrouwen, souteneurs,
dieven en bedelaars waren in de grote steden onderdeel van het dagelijkse straatbeeld:
‘Geen zwaarder taak, geen heter strijd, dan die van de kerk in de stad, waar, als in
Pergamus, de troon des satans is.’3
De Amsterdamse dominee Bastiaan Wielenga (1869-1949)4 maakte zich in 1922
weinig zorgen over het gevaar van déze wereldse geneugten, omdat de calvinistische
opvoeders immers een oogje in het zeil hielden. Oplettende ouderlingen, de mannen
die naast een dominee stonden en toezicht hielden op leer en leven van de lidmaten
der kerk, noteerden plichtsgetrouw de namen van de protestantse jongelui die,
waarschijnlijk schichtig en schuldbewust, het voor hen verboden etablissement
verlieten. De jonge zondaren en zondaressen kregen later te horen dat zij
ongehoorzaam waren geweest en zich hadden te houden aan de geboden van God.5
Dominee Wielenga zag het gevaar dichter bij huis, namelijk in de schoot van het
gezin, waar de ‘wereld der “letteren” (...) niet met een soort politie-maatregel’ buiten
de deur kon worden gehouden. De huisvader kon wel ‘een strenge keur uitoefenen
op de leesportefeuille’ en ‘de boeken doorstudeeren’ voor hij ze in de handen van
zijn kinderen gaf, maar Wielenga vroeg zich bezorgd
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af of achter de beschutting van deze controle op de lectuur, de opvoeding wel zedelijk
veilig bleef. Wielenga trok het keurmeesterschap van het gros der
protestants-christelijke opvoeders in twijfel: ‘Is een boek goed, wanneer er geen
enkele vloek of schunnigheid in staat? Is een sonnet van Roland Holst of een vroom
aandoend sprookje van Van Eeden geschikte kost voor een in het kerkelijk kader
groeiende kinderziel?’ Wielenga verzuchtte daarop: ‘Hadden wij, protestantsche
christenen, een soort index gelijk Rome (...) dan zouden de opvoeders nog naar een
uitwendig schutsmiddel kunnen wijzen’. Maar in de gezinnen was de vader ‘een
koning, souverein in eigen kring’ en Wielenga vroeg zich in 1922 dan ook af: ‘(W)ie
beschermt de slachtoffers van zijn paedagogische onkunde tegen den invloed van
een voor de kinderziel gevaarlijke kunst?’6
De protestants-christelijke zuil kende inderdaad geen kerkrechtelijk
censuur-instrument zoals de Index librorum prohibitorum et expurgandorum, kortweg
de Index, van de rooms-katholieke kerk. Maar dit betekende niet dat binnen
protestants-christelijke kring geen pogingen werden ondernomen de achterban te
wijzen op boeken die gevaarlijk werden geacht voor het geloof en de goede zeden.
Er is formeel echter een groot verschil: rooms-katholieke (boek)censuur had een
juridische component, want er konden straffen, zoals excommunicatie (kerkban),
worden uitgesproken. Het kerkrecht in de protestants-christelijke zuil daarentegen
kende geen straffen op het bezit van verboden lectuur. Binnen de calvinistische
levensbeschouwing was slechts het morele aspect van doorslaggevende betekenis:
het oordeel werd aan God overgelaten.7
In dit artikel wordt de (boek)censuur verkend, zoals die in het calvinisme - de
overkoepelende term voor de hervormde of gereformeerde richting8 - tussen circa
1880-1940 bestond. Wie hielden zich bezig met het keuren van boeken? Wat waren
volgens de voormannen de gevaren van slechte lectuur? Hield de
protestants-christelijke achterban zich in de praktijk aan de voorgeschreven orde?
Was er eigenlijk wel sprake van calvinistische (boek)censuur?
Om te komen tot een nadere bepaling van het onderwerp calvinisme en
(boek)censuur, zal een vergelijking worden gemaakt met de rooms-katholieken, waar
censuur via het kerkelijk recht was geregeld. Eerst wordt een kort overzicht gegeven
van enkele stemmen uit het rooms-katholieke kamp, dan komen de voormannen uit
de protestants-christelijke zuil aan het woord, waarna tenslotte de overeenkomsten
en verschillen tussen de twee levensbeschouwingen aan bod komen. Deze stemmen,
afkomstig uit brochures en artikelen van gezagsdragers, hebben vooral betrekking
op de voorgeschreven orde.
De geleefde praktijk9 wordt bekeken vanuit de zondagsschoolbeweging. Deze gaf
in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste
eeuw een belangrijke impuls aan de verspreiding van een calvinistische leescultuur
voor kinderen uit met name de lagere klassen van de samenleving. Binnen de wereld
van de zondagsschoolbeweging werden uitgevers, schrijvers en
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zondagsschoolleerlingen geconfronteerd met het verschijnsel censuur.
Het onderwerp moderne letterkunde en het geloof was in calvinistisch burgerlijke10
kringen een heikel punt. Welke houding moest vooral de rijpere jeugd aannemen ten
aanzien van literatuur, afkomstig van buiten de eigen groep? Bastiaan Wielenga,
predikant en Christiaan Tazelaar, toonaangevend gereformeerd recensent, hebben
getracht een antwoord te geven op dit vraagstuk. De vraag of de voorgeschreven
orde overeen kwam met het feitelijke leesgedrag van de jongeren, is lastiger te
beantwoorden. De geschriften van Wielenga en Tazelaar bevatten aanwijzingen die
hier een antwoord op kunnen geven.

Rooms-katholieke en calvinistische stemmen over censuur
Rooms-katholieken en calvinisten tot ca. 1900
Censuur was een reeds eeuwenoud wapen dat werd ingezet tegen geschriften die in
de ogen van de wereldlijke of kerkelijke overheid een gevaar waren voor de wet, het
geloof en de goede zeden.11 Door de uitvinding van de boekdrukkunst bleef lezen
echter niet langer voorbehouden aan een kleine groep van geestelijken en
intellectuelen.12 Onder het drukwerk dat nu in ruimere kring dan voorheen werd
verspreid, bevonden zich boeken die de roomse curie als ketters aanmerkte.13 Paus
Paulus IV (1476-1559) nam een strenge maatregel tegen ketterse geschriften, door
in 1559 een lijst te publiceren met daarop de titels van verboden boeken. Deze lijst,
de Index, werd in de loop der eeuwen regelmatig bijgesteld en aangevuld.14
Censuur was in de eerste eeuwen na de Middeleeuwen niet exclusief
rooms-katholiek. Ook in landen waar het protestantisme als de heersende godsdienst
gold, zoals in het toenmalige Nederland het geval was, werd toezicht gehouden op
de voortbrengselen der drukpers. In de Kerkordening van de Nationale Synode van
Dordrecht van 1618-1619 werd in artikel 55 het volgende gebod opgenomen:
Niemandt vande Ghereformeerde Religie sal hem onderstaen eenich boeck
ofte schrift van hem, ofte van eenen anderen gemaeckt ofte overgheset,
handelende van de Religie, te laten drucken ofte andersins uyt te gheven,
dan t'selfde voor henen doorsiens ende goet gekent zijnde vande Dienaren
des Woordts zijns Classis, ofte particulieren Synodi ofte Professoren der
Theologie van deze Provincien, doch met voorweten zijnes Classis.15
De Utrechtse hoogleraar in de kerk- en dogmengeschiedenis S.D. van Veen merkte
in zijn studie over de Index op dat de censuur van de rooms-katholieken en de
protestanten in niets van elkaar verschilde, met dien verstande ‘(...) dat de eerste
voornamelijk die boeken verwierp, die de laatste goedkeurde, en omgekeerd’.16 Artikel
55 uit de Dordtse synode was werkzaam tot de reorganisatie van de Gereformeerde
Kerk in 1816 door Willem I (1772-1843), daarna werd het ge-
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schrapt. Koning Willem I wilde, zoals bekend, een krachtige, moderne staat
opbouwen, waarin de kerk een eenheidskerk werd. Om de bedreiging daarvan door
een Gereformeerde Kerk met vele dogmatische verschillen af te wenden, werd de
Nederduits Hervormde Kerk - beter bekend onder de naam Nederlands Hervormde
Kerk - in het leven geroepen. De regering kreeg nu invloed op de aanstelling van
predikanten en de interne gang van zaken in de kerk. Mede het gevolg van deze
centralistische politiek van Willem I waren de negentiende-eeuwse afscheidingen
van de Nederlands Hervormde moederkerk: de Afscheiding in 1834, de Doleantie
in 1886 en uiteindelijk in 1892 het ontstaan van de Gereformeerde Kerken in
Nederland.17
De Christelijke Gereformeerde Kerk18 volgde in de negentiende eeuw een ander
beleid: in 1834 werd artikel 55, ‘handelende over de approbatie van boeken’, door
deze denominatie weer ingesteld. In 1866 echter constateerden de ambtsdragers van
deze kerk dat het onmogelijk was dit artikel na te leven. Er werd besloten dat niemand
voortaan verplicht zou zijn om boeken te onderwerpen aan de kerkelijke goedkeuring.
In 1866 ging men er wel van uit dat de kerkbesturen - de lichamen die de kerkelijke
aangelegenheden op dorps- of stadsdeelniveau behartigden - over de zuiverheid van
de leer bleven waken; twintig jaar later bracht de Doleantie geen verandering in deze
opvatting. De conclusie van professor Van Veen uit 1907, ‘dat in de thans vereenigde
Christelijk-Gereformeerde en Nederduitsch-Gereformeerde kerken (...) art. 55 der
door haar erkende Dordtsche Kerkordening een doode letter (is) gebleven’,19 heeft
enige aanvulling nodig. Als kerkrechtelijk censuurinstrument had dit artikel geen
functie meer, maar op kleinere schaal - op school, in het gezin en op het niveau van
de kerkgemeente - bleef de letter van Dordrecht gehandhaafd.
In de negentiende eeuw kwam er op het terrein van de (boeken)censuur een einde
aan de overeenkomst tussen het calvinisme en het rooms-katholicisme. Terwijl binnen
de hiërarchische rooms-katholieke bestuursstructuur de Index intact bleef, verdween
binnen het calvinisme, met zijn relatief democratische structuur, artikel 55 als
kerkrechtelijk censuurinstrument; voortaan droeg een lokaal kerkbestuur de
verantwoordelijkheid voor het zedelijk heil van zijn lidmaten.

Rooms-katholieken en censuur (ca. 1900-1940)
Door snellere en goedkopere druktechnieken20 kregen steeds grotere groepen mensen
in de samenleving vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw de beschikking
over boeken, kranten, (geïllustreerde) tijdschriften en weekbladen. In vergelijking
met de voorgaande eeuwen kan wellicht worden gesproken van een lezersrevolutie:
dit drukwerk kon immers door de hoge alfabetiseringsgraad van de Nederlandse
samenleving werkelijk worden gelezen.21 De roomse voormannen verloren het
overzicht over het drukwerk dat van de persen rolde. Naast bijvoorbeeld zuilgebonden
geïllustreerde weekbladen als De Katholieke Illustratie (vanaf 1867) en haar
protestants-christelijke variant De Spiegel (vanaf 1906), lagen ook
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tientallen neutrale bladen in kiosken en winkels te koop.22
In de eerste vier decennia van de twintigste eeuw waarschuwden diverse roomse
voormannen - en een enkele vrouw - voor de gevaren van slechte boeken, kranten
en bladen. De rooms-katholieke Index hield de snelwerkende drukpers niet bij en
had ondersteuning nodig. De jezuïet A. Haans (1873-1907) trok in 1905 ten strijde
tegen ‘de geschriften der bedorven heidensche litteratuur’.23 In vroeger tijden, aldus
Haans, had de Heilige Kerk reeds gewaarschuwd tegen zedeloze verhalen en prenten,
maar aan het begin van deze eeuw diende zij nog waakzamer te zijn, omdat de wereld
‘(...) meer dan ooit overstroomd (werd) door een vloed van geschriften, die niets
meer eerbiedigen, geen wetten dulden, geen beperking, geen gezag’.24 Het huisgezin,
de werkplaats, de fabriek en de school stonden bloot aan de dreiging van zedeloze
en heilloze lectuur. Haans maande het rooms-katholieke volk geen boeken, kranten
en goddeloze geschriften te lezen, ‘dien den Sensus Catholicus, den Katholieken
geest en zin doen ontaarden, het hart bederven, en de laagste driften van de bedorven
natuur opwekken’.25
Pater J.J. Doodkorte (1885-1954) analyseerde in zijn brochure Jeugd en lectuur
uit 1922 de invloed van neutrale boeken op de gemoeds- en karaktervorming van
kinderen in de lagere-schoolleeftijd en bij de rijpere jeugd. Geloofsonverschilligheid,
weerspannigheid en wispelturig gedrag waren volgens de pater het resultaat van
‘waardeloze, onnutte (...) persproducten’ uit het neutrale kamp. Hij riep ouders op
toezicht te houden op de lectuur van zoon en dochter. Onder de ‘bakvischjes en
vlegels’, waarmee Doodkorte de rijpere jeugd bedoelde, waren er ‘die van kantoor,
magazijn, school of winkel steelsgewijs hun pikant romannetje 't ouderlijk huis
binnenloodsen om met koortsigen drift te verslinden op tijden en plaatsen, die 't
ouderlijk toezicht doch niet het oog des Alzienden ontgaan’. Voor een moeder, zo
adviseerde Doodkorte, ‘mag geen studie- geen slaapkamer van aankomenden zoon
of dochter gesloten gebied zijn. Zij moet weten wat haar kind wegsluit in kast of
koffer of waar dan ook’.26
De schrijfster Marie Koopmans brak in 1925 met haar brochure Wat mijn kind
lezen moet een lans voor lectuur die geschikt was voor het rooms-katholieke kind in
de lagere-schoolleeftijd; dit deed zij door met name aan te geven wat slechte
kinderboeken waren.27 Koopmans waarschuwde de ouders onder andere voor
geschiedkundige werkjes, geschreven door andersdenkenden, waar valse gegevens
in stonden over het rooms-katholieke volksdeel. Ook op avonturen- en
indianenverhalen dienden de opvoeders toezicht te houden. De schrijfster had er niets
op tegen ‘dat 'n kleine man en ook 't meisje nu en dan eens wat lezen over (...)
slimheid, kracht, durf’, maar niet te veel. Deze lectuur bracht het hoofd van de
kinderen op hol, het bedierf hun goede smaak en het gevoel voor het gewone spel
verdween. Koopmans wees erop dat kinderen hun boekenhelden graag nadeden en
bij sommigen bleef ‘dat gif vaak nog jarenlang nawoelen’.28 Door avonturenromans
zou het gewone, dagelijkse leven gaan vervelen, waardoor het kind ontevreden,
onhandelbaar en verdrietig werd. Ook de romans van Jules Verne,
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waarin een loopje werd genomen met de wetenschap, waren in de ogen van Koopmans
verdacht, niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen: ‘Moet men niet
lachen, wanneer zelfs volwassenen nog durven verwijzen naar die boeken als bron
van hun alles behalve juiste kennis?’29
De jezuïet Haans, pater Doodkorte en Marie Koopmans vormden als het ware een
aanvulling op de Index van de kerkelijke overheid. Eensgezind riepen zij het
rooms-katholieke kerkvolk op hun eigen lectuur en die van hun kinderen aan een
strenge selectie te onderwerpen.30 Om een nog effectievere greep op het leven van
de gelovigen te krijgen, werd in 1937 de Idil, de Informatie Dienst Inzake Lectuur,
in het leven geroepen. Deze instantie stond de rooms-katholieke boekhandelaren
terzijde bij het aankoopbeleid, dat zij konden afstemmen op het oordeel van deze
organisatie. De gewone lezers konden via het blad Idil-tijdingen, de Boekzaal-reeks
en de Idil-koerier, in de vorm van recensies voorlichting krijgen over nieuwe boeken.
Volgens Evert Peet, die de geschiedenis van de Idil onderzocht, werd deze voorlichting
vaak opgevat als voorschrift.31

Calvinisten en censuur (ca. 1900-1940)
In de negentiende eeuw werd in calvinistische kringen de basis gelegd voor een
gedifferentieerde leescultuur die vrijwel alle bevolkingslagen van de
protestants-christelijke zuil omvatte. Vanuit het Reveil - een internationale
godsdienstige opwekkingsbeweging die uit reactie op het rationalisme van de
Verlichting het gevoelsleven, de intuïtie en de religieuze ervaring beklemtoonde32 werd door de Amsterdamse uitgever en boekhandelaar H. Höveker (1807-1889) in
1843 de Vereeniging tot bevordering van Christelijke lectuur (VCL)33 in het leven
geroepen. Deze vereniging stelde zich tot doel tegen een geringe prijs christelijke
geschriften op de markt te brengen, bestemd voor het gewone volk.34 Het Veluwse
dorp Nijkerk was in 1854 de bakermat van de protestants-christelijke uitgeverij van
G.F. Callenbach (1833-1917). Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw
bevoorraadden de uitgevers van dit succesvolle familiebedrijf een groot deel van de
protestants-christelijke boekenmarkt. Het fonds van Callenbach omvatte kinderboeken,
romans voor volwassenen, wetenschappelijke uitgaven en natuurlijk de nodige
religieuze werken.35 Naast Callenbach kende calvinistisch Nederland ook het fonds
van uitgever J.H. Kok (1871-1940) uit het Overijsselse Kampen. Jan Hendrikus Kok
richtte zich vooral op het gereformeerde volksdeel van Nederland dat zich schaarde
rondom de persoon van dr. Abraham Kuyper (1837-1920). J.H. Kok gaf de geschriften
uit van grote gereformeerde voormannen, zoals dr. H. Bavinck (1854-1921), dr. B.
Wielenga en natuurlijk dr. A. Kuyper. Twintig jaar na de dood van de Amsterdamse
uitgever Höveker kocht J.H. Kok in 1909 het 1100 titels tellende VCL-fonds op,
waarmee hij de ‘kleine luyden’, de gereformeerde achterban, van degelijke christelijke
lectuur voorzag.36
Dit rijk geschakeerde aanbod van protestants-christelijke lectuur - waar naast het
grote boekenaanbod ook zuilgeoriënteerde dagbladen37, (geïllustreerde) weekbla-
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den,38 letterkundige bladen39 en kinder- en jeugdtijdschriften40 onder ressorteerden vormde kennelijk geen waterdichte bescherming tegen de verleidingen van de neutrale
drukpers, want calvinistische voormannen waarschuwden keer op keer hun achterban
tegen de gevaren van zedeloze lectuur. Zo schreef Abraham Kuyper in zijn in vier
kloeke delen verschenen E Voto Dordraceno (1892-1895),41 zijn toelichting op de
Heidelbergsche Catechismus, dat er boeken bestaan ‘waar zelfs fatsoenlijk aangeklede
meisjes met gespannen oog naar kijken’.42 De grote gereformeerde voorman doelde
op pornografische lectuur, maar zijn waarschuwing beperkte zich niet alleen tot dit
genre: elke vorm van lectuur die het zedelijke leven in gevaar kon brengen was
contrabande. Zoals ook bij de rooms-katholieken het geval was, riep Kuyper de
protestants-christelijke ouders op hun kinderen niet vrij te laten in hun lectuurkeuze:
Van meet af aan moeten uw kinderen onder den diepen indruk komen, dat
er een lectuur van Satan is, waar ze van gruwen moeten, en die bij een
Christen niet hoort. Ze moeten weten dat er boeken met gif zijn; boeken
waarvan een giftige adem over hun ziel uitgaat; en ze moeten op vader en
moeder vertrouwen kunnen, om te weten wat wel gelezen mag worden en
wat niet.43
Volgens Kuyper had het geen enkele zin om het lezen van slechte lectuur te verbieden:

Abraham Kuyper in zijn werkkamer
Collectie Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme
Vrije Universiteit Amsterdam
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‘Want hoe ge uw kind ook bewaakt, gelegenheden, om het kwade te leeren kennen,
zijn er toch allerwege.’44 Het kind moest zich onder de hoede van de opvoeders
zelfstandig ontwikkelen; onderscheid leren maken tussen goede en slechte geschriften
behoorde dan ook tot het domein van de opvoeding. Om dit pedagogisch inzicht te
verduidelijken, haalde Kuyper het voorbeeld van de kerkdienst aan: ‘Zoo onze
kinderen niet vroeg tot den Dienst des Heeren worden ingeleid, zoodat ze zelve uit
overtuiging met u meestrijden, is al uw moeite tevergeefs.’45
Abraham Kuyper, de klokkenist der kleine luyden, had hier een verinnerlijkte
vorm van censuur voor ogen: tijdens de (morele) opvoeding zou het kind een zintuig
moeten ontwikkelen dat boeken en ander drukwerk censureert.46 Een markant
voorbeeld van wat ik hier als innerlijke censuur47 betitel, is afkomstig van A. de
Graaf. In 1922 besprak hij het door dominee J.J. Knap Czn. geschreven boek
Kuischheid, uitgegeven door de Kampense uitgever Kok. Kennelijk was er niets mis
met deze studie, want in de ogen van De Graaf had dominee Knap een voortreffelijk
boek geschreven: ‘Het is van het begin tot het einde van een hoog-ernstigen,
echt-christelijke geest doortrokken, het gaat diep in het vraagstuk in, het dringt door
en ziet de oorzaak van het kwaad (de onkuisheid, JD) niet in het lichaam, niet in de
zinnen, maar in het hart.’48 Toch had De Graaf geaarzeld het boek ter hand te nemen:
‘Het is nu eenmaal een wonderlijk onderwerp, iedereen die er aan begint, heeft een
soort van instinctieve waarschuwing: “doe dat niet, raak er niet aan”.’49 Het probleem
met dit boek was dat het goed en in z'n geheel gelezen behoorde te worden. Wanneer
iemand het boek van Knap niet goed zou lezen, dan bestond de kans dat het een
averechts effect teweeg bracht: ‘Bladeren in zulke boeken, ook de beste, lijkt mij
fataal’, aldus De Graaf.50 Het gedachtengoed van Kuyper drukte een stempel op de
opvattingen van de gereformeerde mannenbroeders in de eerste vier decennia van
de twintigste eeuw.
Aan Kuypers Vrije Universiteit karakteriseerde de hoogleraar J. Woltjer
(1849-1917) in 1901 de literatuur als ‘(...) eene macht, waarmede de opvoeders der
jeugd en de zegslieden des volks rekening moeten houden’.51 Volgens Woltjer was
de literatuur sinds de Franse Revolutie een stroom geworden die buiten zijn natuurlijke
oevers vloeit en een verwoestende macht bezit.52 Alle lagen van de bevolking - de
schooljongen, de student, ‘het juffertje dat van het atelier komt’, de ontwikkelde
heren en dames - komen ermee in aanraking. In de moderne literatuur was het
goddelijke element verdwenen en hebben de natuurwetenschappen de overhand
gekregen: de mens was niet meer dan een produkt der natuur.53 Woltjer leverde kritiek
op de romans waarin het peil der zedelijkheid laag was gezonken: wat de moderne
roman mist is het geloof in God, ‘waarop eene krachtige gezonde literatuur duurzaam
kan bloeien’. Gezonde literatuur ging levensvragen niet uit de weg; dat deed de
moderne literatuur trouwens ook niet, aldus Woltjer. Maar gezonde boeken boden
tevens een steunpunt in het leven, gaven juist een antwoord op levensvragen.
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Bediende Woltjer zich in 1901 van academische taal, de letterkundige P. Heering
(1838-1921) sprak in hetzelfde jaar de taal van de gewone man en vrouw. In zijn
lezing Onze hedendaagsche lectuur noemde hij de Franse schrijver Emile Zola de
baanbreker van het genre boeken waarin uitvoerig handelingen en toestanden worden
beschreven ‘uit het leven van mannen en vrouwen wier gedrag eenvoudig schandelijk
is’.54 Een verbod op dit genre was uitgesloten, omdat Heering een uitgesproken
tegenstander was van de rooms-katholieke Index: naar zijn mening bestond er geen
groep mensen die met een zuiver geweten en een onbekrompen geest, zonder enig
vooroordeel kon bepalen wat wel en wat niet geoorloofd zou zijn te lezen.55 Hij vond
het puur aanmatigend wanneer mensen ‘vadertje over elkander willen spelen’, op
het gebied van de maatschappij, de staat, de kerk of in de rol van de Voorzienigheid.
In kleinere kring echter, op school en in het gezin, was Heering wél een voorstander
van een verstandige leiding. Juist hier moest toezicht worden gehouden op wat er
werd gelezen:
Het behoort tot de heilige taak van hen, die met de leiding en vorming van
het jonge leven belast zijn. De Voorzienigheid heeft hun dat toezicht
opgedragen. En dit is destemeer noodig, omdat men zoo dikwijls bespeuren
kan, dat er ook op dit gebied in sommige kringen anarchie heerscht,
regeeringloosheid. Droevig gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, en
dientengevolge gemis aan verstandige leiding, zoo heel noodig in dagen
als de onze.56
Naast het samenstellen van een school- en gezinsindex57 hadden de opvoeders ook
als taak de jongens en meisjes een verinnerlijkte vorm van censuur aan te leren, opdat
zij ‘(...) het groote gevaar inzien van de romans en verhalen waarin tooneelen
voorkomen, die zoo licht eene donkere wending kunnen geven aan gevoel en
verbeelding’, en van boeken ‘waarin bij voorkeur zwakkelingen (...) worden
geteekend, ontzenuwde menschen; blinden die niet eens weten te onderscheiden
tusschen goed en kwaad; zedelijk gebrekkigen en verminkten, bij wie nauwelijks
een spoor zich vertoont van geweten en plichtsbesef’.58
Een soortgelijk standpunt werd in 1917 door de kweekschooldirecteur P. Oosterlee
(1863-1930)59 verkondigd. In zijn brochure Over Kinderliteratuur gaf hij ouders het
advies streng toe te zien ‘op het geestelijk voedsel van wie aan hun zorgen zijn
toevertrouwd’:
Dure plicht is, den toegang tot zijn huis te ontzeggen aan wat de phantasie
bezoedelt, het geweten verstompt, den wil verslapt, het hart vergiftigt.
Meer dan één leven is zedelijk ondergegaan, doordat ouders geen toezicht
hebben gehouden op de boeken, die hun woning binnenkwamen!60
In de periode dat Oosterlee zijn brochure schreef, hield mevrouw Hollebecque in
Frankrijk een pleidooi voor een staatsindex. Volgens Oosterlee was een wet tot
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wering van het zedeloze boek verspilde moeite. Niet alleen het boek was
medeopvoeder van het kind, maar ook de straat, de bioscoop en het uitstalraam van
de kunsthandelaar. Evenals de gereformeerde Kuyper hield ook de hervormde
Oosterlee een pleidooi voor het aanbrengen van een innerlijke censuur in de morele
opvoeding:
Maar wee over die ouders, die vergeten hebben, het geweten hunner
kinderen te sterken tegen de inwerking van het onderwijs, dat deze
geestelijke vondelingen ontvangen.61
In de visie van Oosterlee was het de taak van de ouders om dit proces naar geestelijke
volwassenheid te begeleiden. Dit betekende niet dat het kind slechts stichtelijke
werkjes behoorde te lezen; zedelijke besmetting kon niet worden tegengehouden
door christelijke boekjes, gevuld met bekeringsgeschiedenissen en vrome
modelkinderen. Kinderboeken behoorden bevolkt te zijn met levensechte kinderen,
‘heerlijke rakkers (...), ondeugend, lastig, vol guitenstreken’62. Oosterlee had echter
niet de dorpse kwajongen Dik Trom63 en het Rotterdamse straatschoffie Pietje Bell
voor ogen; boeken waarin jongensstreken immers werden verheerlijkt. Tegenover
ondeugd moet wel deugd staan, of zoals Oosterlee het formuleerde: ‘Om den toon
van een kerkklok klankvoller te maken, voegt men aan de onedele metalen zuiver
zilver toe. Het godsdienstige element in de kinderlectuur verrichte denzelfden dienst.’64
Boeken als Niek van den bovenmeester (1917) en Jaap Holm en z'n vrinden (1910)
van de protestants-christelijke schrijver W.G. van de Hulst (1879-1963) voldeden
aan Oosterlee's normen, omdat hierin het ‘gewone leven’ in Gods licht wordt
beschreven.65
Oosterlee waarschuwde de opvoeders niet alleen voor slechte lectuur: ook aan de
onstilbare leeshonger van de heertjes en dametjes, die roman na roman zouden
verslinden, diende paal en perk te worden gesteld. Te veel lezen werkte
oppervlakkigheid in de hand, waardoor de ontwikkeling van het kind gekenmerkt
zou worden ‘door een stijlloos geheel van brokstukken uit de meest tegenstrijdige
levensbeschouwingen’. Bij leeswoede bestond het gevaar dat de gedachten en
meningen uit het laatst gelezen boek onverwerkt bleven en als een witsellaag over
de mening van een ander geschrift werden gestreken. Oosterlee gaf de volgende raad:
‘Wie zijn kinderen lief heeft, stelle ze op rantsoen. Bij een streng dieet blijven ze
geestelijk en lichamelijk gezond.’66
Ook in de jaren twintig en dertig waarschuwden de calvinistische voormannen
hun achterban, met name de jong volwassenen, voor slechte geschriften. Boeken die
met de begrippen ‘amusements- en prikkellectuur’ werden aangeduid, waren een
doorn in het oog van de opvoeders.67 In het populaire boekje Stomme zonden,68 waarin
seksuele vraagstukken voor de rijpere jeugd werden behandeld, gaf de schrijfster
Johanna Breevoort (1869-1942)69 twee waarschuwende adviezen: ‘Vermijd slechte
boeken’ en ‘Haal niet tersluiks boeken uit de leesbibliotheek’.
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Het was beter dat de jeugd alleen verhalen las ‘waarin een ridderlijke reine verhouding
der beide geslachten geteekend wordt’. Een spannende liefdesroman was verboden:
‘God weet alleen hoevele kinderen aan leeswoede zijn te gronde gegaan; bij duizenden
worden de hartstochten onmatig opgewekt.’ Verder gaf zij het advies de boeken uit
de leesbibliotheek eerst door de vader of een onderwijzer te laten keuren. Boeken
die als ‘hooge letterkunde’ werden aangeboden, konden vuil zijn: ‘Vergif in een
gouden schaal is óók vergif. Lees liever een eenvoudig verhaal, al bevredigt het uw
schoonheidsgevoel niet geheel.’70
In de serie ‘Practisch Christendom’ verscheen in 1926 de brochure De sociale
beteekenis van de amusements-literatuur, geschreven door dr. P.H. Ritter jr.
(1882-1962).71 In dit geschrift vestigde de literaire criticus Ritter de aandacht op de
sociale betekenis van detectives, amusements- en sensatielectuur. In zijn visie hadden
deze karakterloze geschriften een ‘gebrek aan psychologie, aan ethiek, aan verband
tusschen werkelijkheid en uitbeelding’.72 Het grondgevaar van deze boekjes, gelezen
door de grote massa,
(...) is dat zij van het leven afvoert. Ze is geestelijk ondoelmatig, ze vult
een ledig, onder haar vooze bedekking blijft het gemis schrijnen. (...) Ze
ontmergelt de groote levensvraagstukken tot loos spel, ze leert misdaad,
leven, liefde, dood aanvatten als pasmunt.73
Ritter maakte zich zorgen over de gesteldheid van de gemiddelde lezer, die behept
was met een oppervlakkige leeshouding en slechts geboeid kon raken door
amusementsliteratuur. Dit genre moest niet verboden worden, maar juist verbeterd.
In Ritters visie was censuur ‘die enkel het onwelvoegelijke afkeurt’ ontstellend
onvolledig.74 Hij riep ernstige schrijvers op zich te wijden aan de verbetering van
wat hij het ‘volksboek’ noemde, omdat het ‘ernstige boek’, dé literatuur, niet aan het
volk kan worden opgelegd.75 Via verantwoorde amusementsliteratuur kon het volk
worden opgevoed.
In protestantse kring werd de pennevrucht van Ritter instemmend ontvangen.76
Het gevaar kwam echter niet alleen van de kant van de amusementsliteratuur. Ook
de officiële literatuur - door Ritter het ‘ernstige boek’ genoemd - van buiten de eigen
zuil bracht grote gevaren met zich mee. Welke houding de protestants-christelijke
achterban in de jaren twintig en dertig tegen de moderne, buitenzuilse literatuur
diende aan te nemen, komt later in dit artikel nog ter sprake.

Censuur bij rooms-katholieken en calvinisten: een vergelijking
Tot aan het begin van de negentiende eeuw was het censuurbegrip bij
rooms-katholieken en calvinisten in beginsel hetzelfde: beide groepen bedienden
zich van een kerkrechtelijk censuurinstrument. In de hervormde kerk verdween na
de reorganisatie van 1816 de keuring van boeken door de geestelijke gezagsdragers
op landelijk
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De strijd tegen de slechte lectuur. Spotprent uit De Ster der Christelijke Weekbladen 4 maart 1921

niveau; vanaf die tijd werd dit overgelaten aan de plaatselijke kerkbesturen. In de
rooms-katholieke kerk daarentegen bleef de Index ongewijzigd in functie.
Aan het einde van de negentiende eeuw, toen het aanbod van boeken en ander
drukwerk nauwelijks meer te overzien was, klonken zowel in rooms-katholieke als
protestantse kring stemmen op die waarschuwden tegen de invloed van verderfelijke
geschriften. Ouders en andere opvoeders werd aangeraden toe te zien op de lectuur
van hun kinderen: in beide zuilen was er sprake van een gezins- en onderwijsindex.
De woordvoerders binnen de rooms-katholieke zuil huldigden een homogeen
standpunt ten aanzien van censuur. Vanuit de in de Index geformuleerde
voorschriften77 werd al het drukwerk dat niet uit rooms-katholieke kring78 afkomstig
was kritisch gekeurd en in veel gevallen afgekeurd. Binnen protestants-christelijke
kring bestond ook overeenstemming over wat slechte en verderfelijke lectuur was:
pornografie, amusements- en prikkellectuur,79 geschriften waarin het calvi-
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nistische geloof werd aangevallen en kinderboeken van het genre Pietje Bell en Dik
Trom werden afgekeurd. Het verschil tussen de protestants-christelijke en de
rooms-katholieke zuil was dat de laatste er een Index op nahield. Tussen de
verschillende protestantse denominaties, van orthodox-gereformeerd tot
vrijzinnig-hervormd, lagen de meningen over wat wèl en wat niet geoorloofd was
nogal uiteen. De Nederlands-Hervormde predikant J. Petri uit Dordrecht bijvoorbeeld
uitte felle kritiek op de naar zijn smaak zouteloze, stichtelijke boeken, afkomstig uit
de eigen protestantse ruif. In zijn visie was het beter om bepaalde neutrale literatuur
te lezen, omdat hierin levensproblemen en ethische vraagstukken beter werden
uitgewerkt. Met name Armoede van Ina Boudier Bakker, literatuur van Ibsen en
Strindberg en Jaapje van J. van Looy vielen bij hem in de smaak.80 Van
orthodox-gereformeerde zijde werd neutrale literatuur meestal afgekeurd, omdat bij
de behandeling van levensvragen het religieus-ethische element er juist in ontbrak.
Van een eenduidig censuurbegrip zoals bij de rooms-katholieken, was dan ook geen
sprake.
De hierboven beschreven rooms-katholieke en protestants-christelijke stemmen
vallen onder de zogenaamde voorgeschreven orde. Hoe het in de geleefde
calvinistische praktijk eraan toe ging, wordt hieronder belicht aan de hand van de
zondagsschool en de bevindingen van Christiaan Tazelaar en van Bastiaan Wielenga,
die rond 1922 een onderzoek deed naar het leesgedrag van zijn catechisatieleerlingen.

De Zondagsschool
Binnen de protestants-christelijke zuil nam de zondagsschool een belangrijke plaats
in. Na de ochtendkerkdienst of op zondagmiddag probeerden welwillende leiders en
leidsters kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar in te wijden in de geloofswereld
van het calvinisme. Het gezamenlijk zingen van een psalmvers en voorlezing uit de
bijbel behoorden tot de vaste onderdelen van het wekelijkse zondagsschooluurtje.
Volgens J.C. Sturm ‘heeft de zondagsschool eertijds een niet te onderschatten
pedagogische en religieuze betekenis gehad in het leven van miljoenen kinderen,
meestentijds uit de in materieel en geestelijk opzicht minder bedeelde
bevolkingslagen’.81
Het zondagsschoolonderwijs leverde vanaf de tweede helft van de negentiende
eeuw een aanzienlijke bijdrage aan de verspreiding van protestants-christelijke
kinderlectuur onder brede lagen van de bevolking. Op de jaarlijks terugkerende
kerstviering, waar een stichtelijk verhaal werd voorgelezen en in de pauze warme
chocolademelk werd geschonken, kregen de leerlingen een zondagsschool- of
kerstboek cadeau. In gezinnen waar weinig geld beschikbaar was om boeken en
ander drukwerk te kopen, was deze lectuur natuurlijk zeer welkom. Aan veel
zondagsscholen was ook een bibliotheek verbonden waar geschikte christelijke
kinderlectuur kon worden geleend.82
Voor de christelijke uitgeverijen was het zondagsschool- of kerstboek een lu-
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cratieve uitgave. Jaarlijks zorgden de talloze zondagsschooltjes in de steden, dorpen
en gehuchten voor een grote afzet. Er zijn voor de periode 1880-1940 geen exacte
cijfers voorhanden, maar in 1916 stonden circa 1400 scholen geregistreerd, met bijna
180.000 leerlingen.83 Elk jaar in november ontvingen de christelijke uitgeverijen de
bestellingen van deze scholen, zodat iedere leerling in december, na de traditionele
kerstviering, een boekje mee naar huis kon nemen.
Met de oprichting van de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging (NZV) in
1865 werd het vaak amateuristisch georganiseerde zondagsschoolwerk langzaam
maar zeker geprofessionaliseerd. Voor die tijd hadden de didactisch ongeschoolde
vrijwilligers nauwelijks lesmateriaal tot hun beschikking. Door de uitgave van een
goedkoop geïllustreerd tijdschrift, De Christelijke Familiekring, kregen de leid(st)ers
de beschikking over een arsenaal aan stichtelijke en bijbelse verhalen en adviezen
op didactisch en pedagogisch terrein. Verder bood de NZV hulp aan arme,
noodlijdende zondagsschooltjes bij de aanschaf van boekjes.84 Omdat de NZV van
hervormde signatuur was, werd in 1871 van gereformeerde zijde ‘Jachin’85 opgericht.
Naar de smaak van de gereformeerden zou de NZV ‘onvoldoende eenduidig en
belijnd (...) zijn aangaande haar calvinistische grondslag’.86 Het algemene doel dat
de verenigingen voor ogen hadden was echter in grote lijnen hetzelfde: ‘(H)et
godsdienstig-zedelijk leven op te wekken en aan te kweeken in het hart der kinderen.’87
Beide verenigingen hielden zich in de periode 1880-1940 bezig met het beoordelen
van de kerst- of zondagsschoolboekjes. De NZV deed dit via De Christelijke
Familiekring en de gereformeerden brachten jaarlijks een verslag uit, de
Boekbeoordeling van kinderlectuur voor de zondagsschool door de commissiën van
‘Jachin’. Professionele lezers - meestal dominees en onderwijzers - lazen de tientallen
boekjes die jaarlijks van de persen rolden. In een korte bespreking, waarin onder
andere de inhoud en het evangelische gehalte ter sprake kwamen, gaven zij aan of
een bepaald boek wel of niet geschikt was voor de leerlingen. Op deze wijze werd
het kaf van het koren gescheiden: boekjes die niet beantwoordden aan de eisen van
de professionele lezers, kwamen niet in handen van de zondagsschoolleerlingen.88
Deze kritische besprekingen waren feitelijk een vorm van censuur. Wanneer een
bepaald boek het predikaat ongeschikt kreeg, kwamen er bij de uitgever
hoogstwaarschijnlijk geen bestellingen binnen. Want waarom zou de leiding van een
zondagsschool uit het enorme aanbod geschikte kerstboekjes nu juist een negatief
beoordeeld werk kiezen?
Voor de uitgave van zondagsschoolboekjes sloot de NZV in 1907 een contract
met de Nijkerkse uitgever Callenbach. Uit brieven van G.F. Callenbach aan de
algemeen secretaris van de NZV, H.A. de Boer Azn.,89 wordt duidelijk dat de uitgever
censuur toepaste. Wanneer in een manuscript sprake is van de uitdrukking ‘Onze
Lieve Heer’, schrijft Callenbach: ‘Dat moet er overal uit, want dat is eene
koetsiers-kruiërs uitdrukking.’90 In oktober 1909 ontving De Boer een brief van
Callenbach, waarin deze gewag maakte van een ongewenste uitgave.91 De
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uitgever was, geheel tegen zijn gewoonte in, afgegaan op het oordeel van een derde,
en nu bleek, nadat het boekje reeds naar diverse boekhandelaren was verstuurd, dat
het naar zijn oordeel niet in het Callenbach-fonds thuishoorde. Callenbach maakte
zich zorgen om zijn goede naam, waarop bij terugvragen van het boekje juist de
aandacht zou worden gevestigd. Om het boekje zoveel mogelijk aan de handel te
onttrekken, nam de uitgever de volgende drastische maatregelen: geen enkel blad
kreeg een beoordelingsexemplaar toegezonden en het boek werd niet opgenomen in
de in calvinistische kringen bekende Callenbach-reeks ‘Winterbloemen’. Op deze
wijze zou het boekje, in de woorden van Callenbach, vrijwel worden ‘afgemaakt’.
Boekhandelaren konden na de kerst de niet verkochte exemplaren terug sturen, die
vervolgens in de papiermolen zouden worden vernietigd. Voor Callenbach betekende
dit een grote materiële schade, maar, zo schreef hij: ‘(...) om moreele schade te
voorkomen, moet ik mij die wel getroosten’. Callenbach verzocht De Boer het
exemplaar dat de NZV ter beoordeling had ontvangen, als niet verzonden te
beschouwen: ‘Het allerliefste heb ik, dat U doet, alsof dit boekje nooit heeft bestaan.’92
Ook bij het gereformeerde ‘Jachin’ kwam eenzelfde, maar milde vorm van censuur
voor, gericht op het geloofsgehalte van de manuscripten die de calvinistische uitgevers
ontvingen. Jaarlijks kregen de heren uitgevers van deze zondagsschoolvereniging
een circulaire met het volgende verzoek:
Het Hoofdbestuur zag gaarne, dat door de Uitgevers, bij het aannemen
van kopij, ernstig gelet wierd op de degelijkheid der boekjes, vooral wat
betreft het Christelijk gehalte. Dringend verzoekt het, toch geen werkjes
uit te geven, waarin een algemeene-verzoeningsgeest heerscht, of van het
borgtochtelijk lijden van Christus niet wordt gesproken.93
Morele censuur en voorlichting komen hier samen. In een goed zondagsschoolboek
is Gods Woord altijd het uitgangspunt. Wanneer dit niet het geval was, dan werd een
boek afgekeurd en zat de uitgever met een onverkoopbare partij.
Er werd ook aan de kinderen gedacht. Op twaalfjarige leeftijd namen de meisjes
en jongens afscheid van de zondagsschool, waardoor de leiding haar invloed verloor.
Een deel van de leerlingen, afkomstig uit belijdende calvinistische gezinnen, stapte
automatisch over naar de catechisatie, een vorm van godsdienstonderricht ter
voorbereiding op de openbare belijdenis; zij bleven onder de vleugels van de kerk.
Het andere deel verloor doorgaans het contact met de kerk, mede omdat de ouders
er onverschillig tegenover stonden. Om het contact toch niet helemaal te verliezen,
gaf de Maassluisse uitgever J.P. van der Hucht in 1900 een boekje uit met ‘(...)
herinneringen, aansporingen, vermaningen zooals de knaap en het meisje die
behoeven’.94 De lezers werd op het hart gedrukt vooral niet te vloeken, dagelijks te
bidden, sterke drank te laten staan en slechte lectuur te mijden. De samenstellers van
het boekje riepen tevens op tot zelfcensuur: ‘Jongelin-
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gen, werpt ver van u weg, alles wat gij niet aan uwe ouders zoudt durven laten zien:
want het deugt niet.’95 Om te bewijzen dat slechte lectuur dodelijk kon zijn, werd ter
lering een droevig verhaal verteld. Een jongeman, die godvrezende ouders had, kwam
in verkeerd gezelschap terecht. Hij verwierp de bijbel en schafte verderfelijke boeken
aan die hij met de grootste belangstelling doorlas. Daardoor werd hij ongeneeslijk
ziek. Op zijn sterfbed riep hij zijn zuster bij zich en vroeg haar zijn boeken bij hem
te brengen. Hij zocht alle slechte geschriften bijeen en verzocht zijn zus deze te
verbranden:
Het meisje aarzelde om al die boeken, die er meerendeels keurig uitzagen,
in het vuur te werpen. Maar met aandrang, en met tranen in de oogen,
herhaalde de kranke zijn verzoek, en toen ze alle tot asch verbrand waren,
zei hij: ‘Ziezoo, nu kan ik gerust sterven.’96

De spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk
Dat een verderfelijk boek er zowel aan de buiten- als aan de binnenkant keurig uit
kon zien, wist dr. Christiaan Tazelaar (1891-1953)97 als geen ander. Deze calvinist,
zoon van een der bestuursleden van het gereformeerde ‘Jachin’,98 kon genieten van
literatuur die afkomstig was van buiten de protestants-christelijke zuil. Zijn boek Het
proza der nieuwe-zakelijkheid, dat medio jaren dertig verscheen, is hier een voorbeeld
van. Trefzeker en met kennis van zaken beschreef hij de nieuwste stroming in de
Nederlandse letterkunde. Tussen de regels door liet hij merken dat hij het mooi vond:
de nieuwe zakelijkheid had naar zijn smaak een onmiskenbare esthetische en literaire
betekenis, en de vormgeving van sommige boeken was goed gekozen.99 Aan het
einde van zijn betoog concludeerde Tazelaar echter dat de houding van het
calvinistische volksdeel ten aanzien van de nieuwe zakelijkheid afwijzend diende te
zijn. Deze nieuwe literaire stroming was te rationeel, aanbad het stoffelijke en had
slechts oog voor het heden en niet voor het eeuwige. De nieuwe zakelijkheid stond
in volstrekte tegenstelling tot het christelijke levensideaal en derhalve waren
‘aanvaarding en waardering voor den Christen uitgesloten’.100 Tazelaar was een
voorbeeldige volgeling van Abraham Kuyper. Krachtens zijn calvinistische beginselen,
hem tijdens zijn opvoeding bijgebracht, wist Tazelaar hoe hij gepast moest reageren
op deze, voor het christendom gevaarlijke vorm van moderne letterkunde.
Ook dominee Wielenga had oog voor het esthetische element in de moderne
letterkunde en tot zijn grote spijt kon hij slechts concluderen dat romans afkomstig
uit eigen kring op dit vlak vaak onverteerbaar waren:
Ga nu als christen-mensch, die tegelijk een beetje letterkundigen smaak
hebt, eens keuren en schiften de karrevrachten boeken, die uit onzen (...)
tuin zijn gehaald, - wat blijft er tenslotte over? (...) Een kast vol? Een plank
vol? Ik vrees, niet meer dan een goede hand vol.101
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Titelblad van B. Wielinga, Moderne Letterkunde en Christelijke opvoeding (1922)

Een schrale oogst, was het commentaar van Wielenga. Desondanks was zijn advies,
zowel aan jongeren als aan ouderen, trouw te blijven aan romans uit de eigen zuil
en de moderne schrijvers niet ter hand te nemen. De romans van auteurs als Louis
Couperus, de man met de verfijnde pen,102 Frederik van Eeden, ja zelfs het
ogenschijnlijk ongevaarlijke Pallieter van de Vlaming Felix Timmermans, dienden
niet te worden binnengelaten in de woning van een modern christelijke gezin.103 Deze
schrijfsels waren een groot gevaar voor de opvoeding, het huwelijk, het gezinsleven
en het geloof.104
Ondanks hun wijze raad aan ouders om er een huisindex op na te houden, stelden
Tazelaar en Wielenga vast dat hun aanwijzingen vaak niet werden opgevolgd. Zelfs
in het christelijk onderwijs verzuimden leraren Nederlands de literatuurkeuze
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Omslag van C. Tazelaar, Moderne Romankunst (1923, 3e goedkoope uitgave)

van hun leerlingen te censureren. In hun werk lieten Wielenga en Tazelaar sporen
na die enig licht werpen op de geleefde praktijk.
Dominee Wielenga hield begin jaren twintig onder circa dertig van zijn
catechisatieleerlingen een leesenquête. Hij verzocht de jongelieden, allen in de leeftijd
van zestien tot twintig jaar en afkomstig uit ‘een echte Amsterdamsche volksbuurt’,
een lijst in te leveren ‘van de namen der boeken (vooral de moderne letterkunde niet
te vergeten), die door hen gelezen waren’. Deze lijsten mochten anoniem worden
ingeleverd, ‘om zooveel mogelijk waarborg te hebben voor volledigheid’. Wielenga
was hoogst verbaasd over het leesgedrag van zijn leerlingen, bestaande uit
‘kantoorbedienden, fabrieksjongens, vakleerlingen, ateliermeisjes en dienstboden’.
Boeken afkomstig uit het protestants-christelijk kamp werden door zowel de jongens
als de meisjes nauwelijks gelezen. Op de lijstjes van beide seksen stonden schrijvers
als Couperus, Van Eeden, Van Deyssel en Brusse. De lijstjes van de jongens lieten
titels zien die in die tijd bekend stonden als (vertaal-
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de) pornografische werken, zoals De Hel van Henri Barbusse,105 diverse werken van
Emile Zola en Israël Querido's Levensgang. Wielenga constateerde dat de lectuur
van de meisjes degelijker was dan die van de jongens. Om zich ervan te vergewissen
of zijn leerlingen wellicht een uitzondering waren, verzocht Wielenga zijn collega
dr. K. Dijk een soortgelijk onderzoek te houden onder Haagse catechisatieleerlingen.
De uitkomst van dominee Dijk vertoonde grote overeenkomsten met die van
Wielenga.106 Klaarblijkelijk hielden de ouders uit deze gezinnen geen toezicht op de
lectuur van hun kinderen. Van een huisindex was geen sprake.
Tazelaar en Wielenga constateerden onafhankelijk van elkaar dat ook op christelijke
scholen de voorgeschreven orde afweek van de praktijk. Tijdens literatuurlessen
kregen leerlingen uit christelijke gezinnen het door dr. C.G.N. de Vooys geschreven
handboek Historische schets van de Nederlandsche Letterkunde onder ogen. In de
ogen van Wielenga zette dit boek de poort tot de moderne cultuur wagenwijd open.
De dominee merkte op:
Natuurlijk zal de christen-leraar niet nalaten voor zijn discipelen rijp en
groen te ziften en te waarschuwen voor de boeken, die in de letterkundige
gif-kast hooren te staan, maar aan het feit, dat ook de allersmerigste romans
in deze handleiding met volledigen titel worden vermeld, kan hij niets
veranderen, en bij zielkundige gesteldheid van het kind is het gevaar niet
denkbeeldig, dat het verboden boek tot kennismaking lokt.107
In Moderne Letterkunde en Christelijke opvoeding bewees Wielenga zijn gelijk door
een ‘lijst van boeken, ter lezing opgegeven voor het eindexamen van een christelijke
H.B.S.’ af te drukken. Op deze lijst staan schrijvers als Multatuli, Marcellus Emants,
Frederik van Eeden en Louis Couperus.108 Naturalisme en decadentie slopen het jonge
hart binnen.
Ook Tazelaar, overdag leraar Nederlands aan de Christelijke H.B.S. te Amsterdam,
had uit eigen ervaring meegemaakt dat leerlingen zich verdiepten in moderne
literatuur. Tijdens een bezoek aan de Amsterdamse stadsleeszaal zag hij ‘de dames
en heeren geheel op hun gemak in de geriefelijke leeszaal zitten lezen; vader, moeder,
directeur noch leraar weten ervan en ze hoeven er ook niets van te weten’. De
christelijke schoolbibliotheek, waar Tazelaar een voorstander van was, zou moeten
concurreren met de openbare leeszalen. Hij erkende dat dit geen eenvoudige opgave
was, maar in de vorm van voorlichting konden de leraren een belangrijke rol spelen
in de lectuurkeuze van de schoolgaande jeugd. Tazelaar hield een pleidooi om in de
schoolbibliotheek naast de boeken afkomstig van het eigen erf ook onschadelijke
neutrale boeken uit te lenen. Hij gaf zelf aan dat dit voorstel onoplosbare problemen
met zich bracht:
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Maar toch, in vele, zoo niet in alle van die over 't algemeen niet ongeschikte
boeken, vinden we telkens passages, die wij er liever niet in zouden zien:
over wedstrijden en fietstochtjes op Zondag, over dansclubs en
Zondagavondpartijtjes.
Dat het jonge volk de moderne neutrale schrijvers las, was voor veel (professionele)
opvoeders een groot probleem. Gevaren als geloofsafval en verval van goede zeden
lagen constant op de loer. De calvinistische voormannen dachten dat met toezicht,
goede voorlichting en Gods hulp het leesgevaar bestreden kon worden. Dat Tazelaar
hier heilig in geloofde, liet hij niet onvermeld. Naast alle buitenissigheden die hij
was tegengekomen, had hij ook wel mooie dingen gezien. Door de schoolbibliotheek
van de H.B.S. waar hij les gaf, was een jongen ‘buiten de macht van ongewenschte
lectuur’ gekomen.109

Afsluiting
Ondanks het gemis van een kerkrechtelijk censuurinstrument zoals de
rooms-katholieke Index, werd er in de vooroorlogse calvinistische zuil door
voormannen gesproken over het nut van een gezins- en schoolindex. Opvoeders ouders en onderwijzers - kregen het advies toe te zien op hun eigen lectuur en die
van het opgroeiende geslacht; diverse brochures, boeken en artikelen, voor het
merendeel afkomstig uit de pedagogische hoek, leggen hiervan getuigenis af. Maar
was er sprake van (boek)censuur in calvinistisch Nederland tussen 1880-1940?
Wanneer censuur wordt opgevat als een verbod op ongewenst drukwerk en het
opleggen van een straf wanneer iemand verboden lectuur bezit of leest, dan was er
binnen protestants-christelijke kring geen sprake van (boek)censuur. Als dit
censuurbegrip wordt gehanteerd, dan gaven de protestantse voormannen eerder
leesadviezen. Binnen het domein van de morele opvoeding in protestants-christelijke
kring vervaagt echter de grens tussen het opleggen van censuur en het geven van
adviezen. Kinderen, zo redeneerden de professionele opvoeders, hadden geen moreel
besef. Morele opvoeding was er op gericht dat kinderen opgroeiden tot mensen die
vanuit rationele overwegingen gehoorzaamden aan Gods wet. Het schikken naar
Gods woord zou een verinnerlijkte levenswet moeten worden.110 Ouders en
onderwijskrachten kregen het advies toe te zien op de lectuur van het opgroeiende
kind en indien nodig hierop censuur toe te passen. Een onderdeel van de
protestants-christelijke modelopvoeding binnen gereformeerde kring was de vorming
van een zintuig dat goede en slechte geschriften van elkaar onderscheidt, door mij
innerlijke censuur genoemd. Er kan dus worden gesproken van morele (boek)censuur
in de opvoeding. Het morele besef bij volwassenen zou ervoor zorgen dat, ingeval
een deskundige - Tazelaar, Wielenga of een andere voorman - een negatief leesadvies
uitbracht, dit werd opgevolgd.
Christelijke uitgevers van zondagsschool- of kerstboekjes, zoals Callenbach,
verrichtten zelfcensuur. Werkjes die niet voldeden aan de eisen die door de NZV
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of ‘Jachin’ werden gesteld, kwamen niet onder ogen van de leerlingen. In de praktijk
van het gezins- en schoolleven ging het er echter anders aan toe. De propagandisten
voor een verantwoorde calvinistische leescultuur, Wielenga en Tazelaar, ontdekten
dat op scholen en in gezinnen die zij van nabij kenden, nauwelijks toezicht werd
gehouden op de lectuur. Er was hier duidelijk sprake van een spanning tussen de
voorgeschreven orde en de geleefde praktijk: de gezins- en schoolindex bleef in veel
gevallen slechts een papieren censuurmaatregel.
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23

in Nederland sinds de jaren dertig’, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis
der Nederlanden 108 (1993) 28-50, aldaar 30-33.
C.J. Aarts en M. van der Pluijm. Verboden boeken. Verboden door pausen en dictators, puriteinen
en boekenhaters. 2e dr. Amsterdam 1989. Hierna aangehaald als Aarts en Van der Pluijm,
Verboden boeken. Een zeer vroege vorm van censuur werd opgenomen in een bepaling van het
vierde concilie van Carthago in 398, die voorschreef ‘(d)at een bisschop de boeken der heidenen
niet leze, die der ketters daarentegen wanneer de noodzakelijkheid het eischt en naar
omstandigheden’; de eerste lijst met verboden boeken werd waarschijnlijk in 496 door paus
Gelasius I geproclameerd, zie: S.D. van der Veen. ‘De Index’ en de Boekencensuur in de
Roomsch-Katholieke kerk. Baarn 1907. (Brochuren-reeks ‘Kerk en Secte’, Serie I, nr. 5), 5.
Hierna aangehaald als Van Veen, ‘De Index’.
Door de ontdekking van de boekdrukkunst in de vijftiende eeuw kon, los van religieuze
instellingen, kennis op grote schaal worden verspreid, zie o.a.: J.H. Plumb. ‘The public, literature
& The Arts in the 18th Century’, in: P. Fritz en D. Williams. The triumph of culture. 18th century
perspectives. Toronto 1972, 27-48; M.G. Westen. ‘“Roert met den tooverstaf van ware kunst
alle standen en rangen aan!” Cultuurspreiding en onderscheid naar kwaliteit’, in: M.G. Westen
(red.). Met den tooverstaf van ware kunst. Cultuurspreiding en cultuuroverdracht in historisch
perspectief. Leiden 1990, 9-35, aldaar 9-11.
Zie: C. Ginzburg. De kaas en de wormen. Het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse molenaar.
2e dr. Amsterdam 1989.
Van Veen, ‘De Index’, 17-18; E. Peet. ‘De Rooms-Katholieke Informatiedienst Inzake Lectuur
(IDIL) 1937-1970’, in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 15 (1985) 50-80,
aldaar 51-52. Hierna aangehaald als Peet, ‘De Rooms-Katholieke Informatiedienst Inzake
Lectuur’.
Geciteerd in Van Veen, ‘De Index’, 9; de Friese gereformeerde predikant dr. J. de Jong bewerkte
de college-voordrachten over het Gereformeerd Kerkrecht van zijn leermeester, de VU-hoogleraar
prof. dr. F.L. Rutgers, en gaf deze uit onder de titel Verklaring van de Kerkordening van de
Nationale Synode van Dordrecht van 1619-1619, zie met name Deel IV: Van de Censuur en
Kerkelijke vermaning. Rotterdam 1918.
Van Veen, ‘De Index’, 11.
Zie o.a.: P. van Beek. Gids van Afscheidingsarchieven 1834-1892. Leusden 1991; H. Veldman.
De Doleantie van 1886. Barneveld 1986; R.H. Bremmer. Kuyper, Hoedemaker en de Doleantie.
Apeldoorn 1986; W. Bakker (red.). De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis. Kampen
1986.
De Christelijke Gereformeerde Kerk is voortgekomen uit de Afscheiding. Het gebruik van de
naam ‘Christelijke Gereformeerde Kerk(en)’ is in dit verband feitelijk een anachronisme, omdat
deze naam pas in 1869 officieel werd aangenomen (om een relatie met het verleden, namelijk
de theologische basis met de Reformatie, te illustreren). Feit is wel, dat de geschiedenis van
deze stroming binnen de delta van het calvinisme in 1834 ontstond, toen mede onder leiding
van dominee Hendrick de Cock, gemeenten zich afscheidden van de Hervormde Kerk. In
retrospectief kan deze naam naar mijn smaak dus wèl worden gebruikt.
Van Veen, ‘De Index’, 11-12, citaat blz. 12.
D. van Lente en O. de Wit. ‘Machines en lezers. Technische ontwikkeling van het lezend
publiek’, in: H. Kleijer, A. Knotter en F. van Vree (red.). Tekens en teksten. Cultuur,
communicatie en maatschappelijke veranderingen vanaf de late middeleeuwen. Amsterdam
1992, 81-93; D. van Lente. ‘Machines en lezers’, ‘De markt voor drukwerk’ en ‘Leescultuur
en innovatie’, in: H.W. Lintsen (red.). Techniek in Nederland. De wording van een moderne
samenleving. Zutphen 1993. Dl. 2, respectievelijk 177-179, 181-197, 277-281.
Voor de ontwikkeling van het alfabetisme in het Nederland van de negentiende eeuw, zie: O.
Boonstra. De Waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het
alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
Hilversum 1993, 1-52; H. Knippenberg & B. de Pater. De eenwording van Nederland.
Schaalvergroting en integratie sinds 1800. Nijmegen 1988, 174-177;
Voor een overzicht van de negentiende-en twintigste-eeuwse geïllustreerde bladen, zie: J. He
mels en R. Vegt. Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust
voor het oog. Bibliografie. Dl. 1: 1840-1945. Amsterdam 1993. Hierna aangehaald als Hemels
en Vegt, Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland.
A. Haans s.j. Slechte lectuur. Sittard 1904/1905. (Brochure nr. 98, uitgegeven door de
Sint-Willibrordusvereeniging), 1.
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24 Idem, 2.
25 Idem, 24-25; Het is op z'n minst opmerkelijk dat Haans in zijn brochure de Nederlandse overheid
het verwijt maakt geen straffen op te leggen tegen lectuur die de christelijke beginselen aanvalt.
In zijn visie schikt de katholieke kerk zich naar deze regering ‘om in vrede haar heilige zending
te kunnen vervullen en in zaken, die haar alleen aangaan, willekeurige en vijandige tussenkomst
van den Staat te vermijden’. Dat de overheid niet strafrechtelijk optreedt tegen slechte lectuur,
wil nog niet zeggen dat het katholieke kerkvolk met een ‘gerust geweten [de jezuïet Haans heeft
het hier kennelijk over zelfcensuur, JD] al wat gedrukt wordt tegen geloof, zeden en godsdienstige
instellingen’ zou mogen lezen. Het kerkvolk heeft zich te houden aan de geboden van de kerk
van Rome, idem, 18-19.
26 J.J. Doodkorte. Jeugd en lectuur. Antwerpen/Tilburg z.j. [1922], 35. De brochure van Doodkorte
verscheen in de Opvoedkundigen Brochuren Reeks van de Tilburgse frater Sig. Rombouts.
Hierna aangehaald als Doodkorte, Jeugd en lectuur; over de Opvoedkundige Brochuren Reeks,
zie: J. de Frankrijker en D. de Bruyne. ‘Het rooms-katholieke volksonderwijs en de
onderwijzersopleiding’, in: Pedagogisch Tijdschrift 10 (1985) nr. 2 76-88, aldaar 78-81.
27 Marie Koopmans. Wat mijn kind lezen moet. 's-Hertogenbosch 1925. (Brochurenreeks van het
Geert Grote Genootschap, brochure nr. 97). Hierna aangehaald als Koopmans, Wat mijn kind
lezen moet. De brochure van M. Koopmans is duidelijk geïnspireerd op Jeugd en lectuur, het
drie jaar eerder verschenen boek van J.J. Doodkorte; zie noot 26.
28 Koopmans, Wat mijn kind lezen moet, 5; Doodkorte waarschuwde de katholieke opvoeders ook
voor detectives en indianenromans. Hij was er verbaasd over dat de roomse pers herhaaldelijk
de fantastische verhalen van de raadselachtige Karl May aanbeval. Doodkorte had bijna een
bladzijde nodig om de gruwelen uit Karl Mays roman Woudroosje of Vervolgingen over de
aarde te beschrijven. In dit boek worden 2293 mensen gedood, door onder andere kogel, bijl
en mes (scalperen), gasvergiftiging, verdrinking, wurging en door levend begraven te worden,
Doodkorte, Jeugd en lectuur, 36-37.
29 Koopmans, Wat mijn kind lezen moet, 5-6.
30 Voor een treffend overzicht van katholieke opvattingen over het kinderboek zie: A. de Vries.
Wat heten goede kinderboeken. Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880.
Amsterdam 1989, 114-126, 204-211.
31 Peet, ‘De Rooms-Katholieke Informatie Dienst Inzake Lectuur’, 57-60.
32 Literatuur over het Reveil: A.J. Rasker. De Nederlands Hervormde Kerk vanaf 1795. Kampen
1986, 71, 92-200; J. van den Berg, P.L. Schram en S.L. Verheus. Aspecten van het Réveil.
Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de stichting Het Réveil-Archief.
Kampen 1980; T. de Bie en W. Fritschy. ‘De “wereld” van de Reveilvrouwen, hun liefdadige
activiteiten en het ontstaan van het feminisme in Nederland’, in: Jaarboek voor
vrouwengeschiedenis 6. Nijmegen 1985, 30-59.
33 Oorspronkelijk luidde de naam: Vereeniging ter goedkope uitgave en verspreiding van
Christelijke geschriften.
34 Over uitgever Höveker, zie: A.J. Onstenk. ‘Christelijke serieboeken - Series christelijke boeken’,
in: R.G.K. Kraan e.a. (red.). Omzien met een glimlach. Aspecten van een eeuw protestantse
leescultuur. Den Haag 1991, 155-224, aldaar 163-170. Hierna aangehaald als Kraan, Omzien
met een glimlach.
35 Over Callenbach, zie o.a.: A.J. Onstenk. ‘Christelijke serieboeken - Series christelijke boeken’,
176-182, 197-199; G.F. Klenck van Emden en B. Pol. Onder de klokketoren. Nijkerk 1979,
passim.
36 Over uitgeverij Kok te Kampen, zie: K. Los. ‘Bij een boek van Kok wist iedereen waar hij aan
toe was’, in: de Volkskrant 29 oktober 1994 [Folio-katern, blz. 35]; A.J. Onstenk. ‘Christelijke
serieboeken - Series christelijke boeken’, 171.
37 B. van der Ros (red.). Geschiedenis van de christelijke dagbladpers in Nederland. Kampen
1993; voor een bespreking van deze studie, zie: J. Dane. ‘Gods eigen krant’, in: Intermediair
29 (1 oktober 1993 nr. 39), 49.
38 Zie voor de protestants-christelijke geïllustreerde tijdschriften als het Christelijk volksblad voor
het huisgezin, Christelijk Vrouwenleven, Geïllustreerd christelijk vijf-cents-blad Geïllustreerd
christelijk weekblad, Moeder. Praktisch tijdschrift voor de vrouw en De Stuwdam. Familieblad
voor christelijk Nederland: Hemels en Vegt, Het Geïllustreerde tijdschrift in Nederland, passim.
39 Zie: D. Colenbrander e.a. (red.). Opwaartsche wegen. 's-Gravenhage/Kampen/Haarlem z.j.
[1989]; R.G.K. Kraan. Ons Tijdschrift 1896-1914. Een literair-historisch onderzoek. Groningen
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1962; G.J. Peelen. ‘Bewegingen, tijdschriften, kritiek’, in: Kraan, Omzien met een glimlach,
227-336.
M. Rietveld-Wingerden. Voor de lieve kleinen. Het jeugdtijdschrift in Nederland 1757-1942.
Den Haag 1992, 81-113.
A. Kuyper. E Voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. 3e dr.
Kampen 1923-1924. 4 dln. [Oorspronkelijk in vier delen verschenen bij uitgeverij Wormser te
Amsterdam, 1892-1895].
Idem, dl. 4, 173.
Idem, 174.
Ibidem.
Ibidem.
J.C. Sturm werkt dit gegeven als volgt uit: ‘Morele opvoeding beoogt de vorming van de wil
tot het goede. Nieuw-gereformeerden spreken in dit verband over de opvoeding tot vrijwillige
gehoorzaamheid aan Gods wet, op zodanige wijze dat deze tot een verinnerlijkte levenswet
wordt. (...) De zelfbeheersing die kinderen in de morele opvoeding geleerd wordt, leidt tot
vrijheid en tot zedelijke zelfstandigheid. Hierdoor wordt de voorwaarde geschapen om,
onbelemmerd door onbeheersbare begeerten en sentimenten, een rationele keuze te maken voor
het zich gewillig en blijmoedig schikken naar Gods goede wet (...)’, in: Sturm, Een goede
gereformeerde opvoeding, 104-105; vgl. in dit verband ook H. Bavinck. Paedagogische
beginselen. 3e dr. Kampen 1928, 12.
Het begrip innerlijke censuur vertoont verwantschap met de door de socioloog Norbert Elias
(1897-1990) ontwikkelde theorie van de Selbstzwang, uitgewerkt in zijn Über den Prozess der
Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Bern/München 1969. Dl.
2, 312-341.
A. de Graaf ‘“Kuischheid” door Ds. J.J. Knap Czn.’, in: Lectuurgids. Maandschrift uitgaande
van de Amsterdamsche Christelijke Jeugdcentrale 1 (1922) nr. 2 1-4, aldaar 1.
Idem, 1.
Idem, 2.
J. Woltjer. Beginselen norm in de literatuur. 1901. Opgenomen in: idem. Verzamelde
redevoeringen en verhandelingen. Amsterdam 1931. Dl. 1, 148-177, aldaar 148. Hierna
aangehaald als Woltjer, Beginsel en norm in de literatuur.
J. Woltjer onderscheidt diverse soorten literatuur: in de middeleeuwen waren er ridderromans;
de zeventiende eeuw bracht schelmen- en herderromans; in de achttiende eeuw was er de
moraliserende roman; de negentiende eeuw was de periode van de historische roman; na de
Beweging van Tachtig ontstond de moderne roman, in: Woltjer, Beginsel en norm in de literatuur,
173-175.
Woltjer, Beginsel en norm in de literatuur, 174.
P. Heering. Onze hedendaagsche lectuur. 's-Gravenhage 1901. [Deze lezing is in brochurevorm
uitgegeven door de Koninklijke Nederlandsche Boek- en Kunsthandel van M.M. Couvée].
Idem. 12-13.
Idem, 13.
Heering hanteert niet expliciet de termen gezins- en schoolindex, maar verwijst er wel duidelijk
naar: ‘Maar in kleineren kring, op school, in het huisgezin vooral, moet er wel een index wezen,
toezicht op wat er gelezen wordt’, idem, 13.
Idem, 14.
Over Oosterlee, zie: M.C. Capelle. P. Oosterlee, opvoeder van het geweten. Nijkerk 1946.
Oosterlee is beïnvloed door het gedachtengoed van de Zwitserse Reveilman A.R. Vinet
(1797-1848), die nadruk legde op de vorming van het geweten.
P. Oosterlee. Over Kinderliteratuur. Hoenderloo z.j. [1917], 6. (Bibliotheek voor Bijbelsche
Opvoedkunde). Hierna geciteerd als Oosterlee, Over Kinderliteratuur.
Oosterlee, Over Kinderliteratuur, 8.
Idem, 7.
Over de receptie van Dik Trom, zie: A. de Vries. ‘Dik Trom en de bezorgde opvoeders’, in:
Bzzlletin 12 (1984) nr. 115 65-76.
Oosterlee, Over Kinderliteratuur, 8.
Idem, 14. Andere, door Oosterlee goedbevonden boeken zijn: J. Berkhout, Uit Jan Springers
jonge jaren, N. van Hichtum, Afke's tiental en J.L.F. de Liefde, Een zomer aan zee en Onder
zes neefjes en nichtjes. Zie over Van de Hulst en ‘het gewone leven’: J. Dane en M. van Essen.
‘De wijde wereld van W.G. van de Hulst. Het zondagsschoolboek als exponent van vooroorlogse
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protestants-christelijke opvoeding’, in: Comenius 14 (1994) 243-261, aldaar 253-254. Hierna
aangehaald als Dane en Van Essen, ‘De wijde wereld van W.G. van de Hulst’.
66 Oosterlee, Over Kinderliteratuur, 9; zie ook Jongensboeken. Rapport inzake ‘jongenslectuur’
uitgebracht in de jaarvergadering van den bond van gereformeerde knapenleiders, te Utrecht
67

68

69
70
71

72
73
74
75
76
77

78

79

den 24en mei 1915, gevolgd door een lijst van gerecenseerde jongensboeken. Z.p., z.j [1916].
Een vroeg, in christelijke kringen veel geciteerd artikel over dit onderwerp is van de hand van
J.W. Gerhard. ‘Over “Schund”-literatuur, hare oorzaken en hare bestrijding’, in: De Boekzaal
4 (1910) 31-40, 59-72.
Johanna Breevoort. Stomme zonden. Een waarschuwend woord voor onze jongelieden. 4e dr.
Kampen z.j [1936]. Stomme zonden werd in de onderhavige periode vier maal werd gedrukt:
in 1916, 1919, 1922 en 1936. Hierna aangehaald als Breevoort, Stomme zonden.
Johanna Breevoort is het pseudoniem van M.G. Bakhoven-Michels.
Johanna Breevoort, Stomme zonden, 56.
P.H. Ritter Jr. De sociale beteekenis van de amusements-literatuur. Zeist 1926. [Serie Practisch
Christendom, onder redactie van Dr. H. Th. Obbink en Dr. J.F. Beerens]. Hierna geciteerd als
Ritter, De sociale beteekenis van de amusementsliteratuur.
Citaat uit bespreking (anoniem) in: Lectuurgids 2 (1927) nr. 3 43.
Ritter, De sociale beteekenis van de amusementsliteratuur 34.
Idem, 70.
Idem, 69.
Zie de lovende bespreking (anoniem) in: Lectuurgids 2 (1927) nr. 3 43-44; zie ook: M.J.
Leendertse. ‘Weg met de slechte lectuur’, in: Lectuurgids 2 (1927) nr. 6 81-84, aldaar 82-83.
Voor een overzicht van deze voorschriften, zie: E. Peet, ‘De Rooms-Katholieke Informatie
dienst Inzake Lectuur’, 54; G. van Gestel s.j. Lectuur en Censuur. Hilversum 1940, 37-49. [De
brochure van de jezuïet Van Gestel verscheen in de onder redactie van J.P. Verhaar staande
reeks Waarheid en Leven. Psychosophische verhandelingen. Katholieke Levenswijsheid].
Boeken op het gebied van de katholieke geloofs- en zedenleer werden door de bisschop of een
pauselijk gedelegeerde gecontroleerd en goedgekeurd met de formule Nihil Obstat (er is geen
bezwaar), waarmee te kennen werd gegeven dat een boek gepubliceerd kon worden.
Zie o.a.: P. van Nes Czn. Wat moeten en wat mogen onze jeugdigen lezen? Uitgave van de Bond

voor Gereformeerde Jeugdorganisaties, 19e jaarvergadering, 8 april 1931 te Utrecht; D.L.
Daalder. ‘De invloed van prikkellectuur op de jongeren’, in: Sexueele Hygiëne. Mededeelingen
van de Nederlandsche Vereeniging voor Moreele Hygiëne 2 (1934) nr. 2.
80 J. Petri. Christelijke litteratuur en het ethisch beginsel. Baarn 1924, passim.
81 J.C. Sturm. ‘De betekenis van zondagsscholen in de geschiedenis van onderwijs en opvoeding’,
in: Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs 9 (1993) nr. 2 84-95, aldaar
84. Hierna aangehaald als Sturm, ‘De betekenis van zondagsscholen’. [Ook verschenen in: L.F.
Groenendijk & J.C. Sturm (red.). Leren geloven in de lage landen. Amsterdam 1993, 89-116].
82 A.J. Hoogenbirk. ‘Zondagschool-bibliotheken’, in: De Christelijke Familiekring 10 (1875)
7980. In 1885 somde de Goudse dominee H.P. Schim van der Loeff (1837-1906) de zegeningen
van het zondagsschoolboek voor de leerlingen op: ‘hun leeslust wordt opgewekt, hun smaak
veredeld, hun weetgierigheid bevredigd, hun verbeeldingskracht gevormd en geleid’. In zijn
studie Onze Zondagsschool vertelde de dominee - waarschijnlijk uit eigen ervaring - dat niet
alleen de leerlingen de boeken lazen, maar dat er ook talrijke gevallen bekend waren waarin de
ouders het zondagsschoolboek ter hand namen: ‘(...) menige winteravond ziet ook den werkman
met 't Zondagsschoolboek van zijn kind voor zich, genietende van een lectuur, die ook voor
hem zegen aanbrengt’. De boekjes vervulden op deze wijze een dubbel doel: niet alleen de
leerlingen, maar ook hun ouders werden in aanraking gebracht met christelijke lectuur, zie:
H.P. Schim van der Loeff, Onze Zondagsschool. Amsterdam 1885, 48. De in 1899 door de
Nederlandschen Protestantenbond uitgevoerde enquête naar het leesgedrag in arbeiders- en
werkmansgezinnen, staaft de ervaringen van Schim van der Loeff: ‘Wat men van boeken in
werkmansgezinnen aantreft zijn meestal kinderwerkjes, die van de Zondagsscholen, van
Kerstviering of van Sinterklaas de kinderen in handen komen, en dikwerf met zorg bewaard,
ook door de ouders en andere volwassen huisgenooten worden ter hand genomen’, in: Verslag
van den Staat en de Werkzaamheden (...) Amsterdam 1899, 27-35, aldaar 29. Zie ook: J. Dane.
‘Zondagsschoolboekjes tussen 1890-1941. De zondagsschool en de protestants-christelijke
leescultuur’, in: De School Anno 12 (1994/zomer) 4-9 en J. Kool J. Jzn. ‘De invloed der
zondagsschool op het huisgezin’, in: De Christelijke Familiekring (1896) 28-31, aldaar 30.
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83 De Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging (NZV) gaf in de negentiende eeuw almanakken
uit waarin gegevens werden opgenomen over het aantal aangemelde scholen en het totale
leerlingenaantal; voor het jaartal 1913, zie: Kraan, Omzien met een glimlach, 26.
84 Amsterdam. Archief NZV, 132, 133. Deze stukken hebben betrekking op het T.M. Loomanfonds.
Looman (1816-1900) was een der oprichters van de NZV.
85 ‘Jachin’ is de naam van één der pilaren in Salomo's tempel (Koningen 1, 7:21). ‘Jachin’ betekent:
‘Hij grondvest’.
86 Sturm, ‘De betekenis van zondagsscholen’, 93.
87 H.P. Schim van der Loeff,Onze zondagsschool, 7.
88 Voor de periode 1910-1940 werden 136 besprekingen van vier boeken van de bekende
protestants-christelijke schrijver W.G. van de Hulst (1879-1963) geanalyseerd, zie: Dane en
Van Essen, ‘De wijde wereld van W.G. van de Hulst’, 243-261.
89 Over H.A. de Boer Azn., zie: N.G.J. van Schouwenburg. Ons zondagsschoolwerk. Handboek
ten dienste van de zondagsschool. Uitgegeven ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan.
Amsterdam z.j. [1941], 160.
90 Amsterdam. Archief NZV, 17, brief van Callenbach aan De Boer Azn, d.d. 27 maart 1909.
91 Het ging hier om het zondagsschoolboekje van Elisabeth Franke. Is er niemand die het hun
aanzegt? Een verhaal uit het zigeunerleven. Nijkerk 1909.
92 Amsterdam. Archief NZV, 17, Brief d.d. 25 oktober 1909.
93 J.P. Tazelaar. Welke eischen ‘Jachin’ stelt aan de lectuur voor de jeugd. Z.p., z.j. [1902], 7-8.
De tekst van deze circulaire staat afgedrukt in een verzameling teksten die voorgedragen werden
op de jaarvergaderingen van ‘Jachin’. [Bibliotheek der Vrije Universiteit, signatuur CR 05640].
94 A.J. Montijn & N. de Jong. Aandenken bij het verlaten van de Zondagsschool voor jongens.
Maassluis 1900, 7. In het voorwoord van dit boekje staat dat het bestemd is voor jongens èn
meisjes. Ik leid hieruit af dat er ook een - wellicht identieke - versie van dit Aandenken voor
meisjes bestaat. Exemplaar van dit boekje aanwezig in het Archief NZV, Amsterdam. Hierna
aangehaald als Aandenken bij het verlaten van de zondagsschool.
95 Aandenken bij het verlaten van de zondagsschool, 24.
96 Idem, 25. Wellicht kan er in dit geval ook gesproken worden van het (bewust) aankweken van
een schuldbesef, waardoor de lezer uit angst voor de dood slechte lectuur zou mijden. G.
Rooijakkers noemt dit, in de termen van de Franse historicus J. Delumeau, een ‘“pastoraal van
de angst” om het geweten van de gelovige onderdanen te “culpabiliseren”’, in: Rooijakkers,
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‘Het boek mag niet leiden tot ontaarding van den volksgeest’
Boekencensuur in Nederland tijdens de bezetting 1940-19451
Gerard Groeneveld
Nog maar kort voor de Duitse inval in mei 1940 liet de Nederlandse overheid het
boek Hitlers eigen woorden van Hermann Rauschning in beslag nemen, omdat het
beledigend zou zijn voor een ‘bevriend staatshoofd’. Toen na vijf oorlogsdagen het
lot van Nederland was beslecht, had de uitgever van het boek, R. Leopold, zelfmoord
gepleegd. Ook Menno ter Braak, die samen met Max Nord Rauschnings boek had
vertaald en zich al jaren een verwoed tegenstander van het Derde Rijk had betoond,
sloeg de hand aan zichzelf. In de grachten van Amsterdam dreven honderden boeken
en tijdschriften waarvan men vermoedde dat bezit ervan door de Duitsers zeker niet
zou worden gewaardeerd. Andere soortgelijke lectuur werd met stapels tegelijk
verbrand of begraven.2 Het waren de eerste tekenen van boekencensuur. Dit beproefde
middel zou tijdens de bezetting moeten helpen om het culturele leven in Nederland
binnen een nationaal-socialistisch keurslijf te dwingen.
Om een beeld te geven van de boekencensuur in Nederland tijdens de oorlogsjaren
is voor dit artikel gebruik gemaakt van bestaande literatuur over het onderwerp.
Aparte publikaties over dit onderwerp zijn in Nederland vrij zeldzaam. Veelal is
censuur behandeld als onderdeel van een groter geheel: de literatuur of kunst in die
periode, een uitgeverijgeschiedenis, de geschiedenis van de bibliotheken of
bijvoorbeeld die van de Nederlandsche Boekverkoopersbond. Sommige studies, zoals
die van Lisette Lewin over het clandestiene boek, of van Adriaan Venema over
schrijvers, uitgevers en hun collaboratie, zijn voor dit verhaal niet gebruikt.3 Hoe
verdienstelijk verder ook, deze studies gaan te zeer mank aan een groot aantal
onzorgvuldigheden. Voorzover mogelijk en gewenst, is teruggevallen op
oorspronkelijk bronnenmateriaal van de betrokken instanties dat wordt bewaard op
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam, met name de
overgebleven archiefstukken van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten.
Een groot gemis is hier het gebrek aan stukken van het Referat Schrifttum, een
onderdeel van de Hauptabteilung für Volksaufklärung und Propaganda van het
Reichskommissariat für die besetzten niederländische Gebiete, dat een
doorslaggevende rol speelde in de boekencensuur tijdens de bezettingsperiode.
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Hitler verkoopt per soonlijk zijn bestseller Mein Kampf, waarvan er in 1933 meer dan een miljoen
exemplaren waren verkocht. Afbeelding uit Punch van 4 oktober 1933

Duitsland
Vrijheid van meningsuiting was nooit het handelsmerk van het nationaal-socialisme.
Volgens Hitlers leer moest de gemeenschap tot een controleerbare eenheid worden
omgesmeed en daarbij was geen ruimte voor de belangen van het individu. Gedachten
in druk van een enkeling werden dan ook nauwgezet beoordeeld op hun waarde voor
de nationaal-socialistische gemeenschap.
Voor de Duitse nationaal-socialisten betekende een boek meer dan een band in de
bibliotheek. Door hun ogen gezien was het boek niets minder dan ‘Schicksalstrager
der Nation’ en, zo oordeelden zij, geen staat met verantwoordelijksheidsgevoel kon
afzijdig blijven wanneer het lot van de eigen bevolking in het geding was.4 Het Duitse
boek behoorde dus tot het onvervreemdbare eigendom van het gehele Duitse volk.
Daarbij moest de staat, als dienend orgaan, ervoor
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zorgen dat het volk verschoond bleef van rasvreemde ideeën en invloeden.5
De nationaal-socialisten meenden dat tijdens het voorgaande tijdperk, de
Weimarrepubliek, het Duitse geestelijke leven volledig verscheurd dreigde te worden
door de ziekelijke mentaliteit die er toen heerste. Die kwam volgens hen met name
tot uiting in ‘ontaarde’ literatuur van schrijvers als Kurt Tucholsky, Erich Maria
Remarque, Ernst Toiler, Bruno Traven, Heinrich en Klaus Mann. In hun boeken
werd immers niets anders dan een volslagen zedeloosheid tot uitdrukking gebracht.
Daar kwam nog bij dat volgens de nationaal-socialisten de joden alle vooraanstaande
Duitse kranten en literaire tijdschriften in handen hielden. Dat was de bruine
revolutionairen ook in het verkeerde keelgat geschoten; de literatuurkritiek was
daardoor verworden tot een persoonlijke aangelegenheid van ‘commerciële en op
winst beluste critici’.6 Van een dergelijke situatie kon in het Derde Rijk geen sprake
meer zijn. In zijn cultuurpolitieke rede tijdens de Rijkspartijdag van 1933 hield Adolf
Hitler zijn publiek voor dat ‘unter keinen Umständen die Repräsentanten des Verfalls,
der hinter uns lag, plötzlich die Fahnenträger der Zukunft sein durften’.7 Een jaar
later wees de Führer erop dat de
nationaal-socialistische revolutie niet gelukt was als die niet was
voortgekomen uit een wereldbeschouwelijk fundament. Daarmee zal zij
niet alleen het uiterlijke levens- en machtsbeeld van het Duitse volk
veranderen, maar ook de culturele ontwikkeling nieuw aanzien verlenen.8
Die woorden klonken getrouwe volgelingen als een opera van Wagner in de oren.
Nationaal-socialistische studenten hadden in het voorjaar van 1933 al een voorproefje
genomen en waren zelf overgegaan tot culturele vormgeving. Op verschillende
plaatsen in Duitsland gooiden zij duizenden subversief geachte boeken op brandstapels
onder het motto ‘Deutsche Studenten marschieren wider den undeutschen Geist’.
Soms werden boeken letterlijk aan de schandpaal gespijkerd.9
In datzelfde jaar, op 22 september 1933, werd het gehele culturele leven in
Duitsland gereorganiseerd door de Rijkskultuurkamerwet. De leiding van de
Kulturkammer kwam in handen van de gedreven propagandaminister Joseph Goebbels.
In deze zeer hecht gestructureerde organisatie werd een onderverdeling gemaakt in
zes zogenaamde ‘kamers’: voor muziek, pers, radio, theater, beeldende kunst,
literatuur en later ook voor film. Doel van de Reichskulturkammer was:
[...] de Duitse cultuur bevorderen in samenwerking met alle leden en de
onder hen ressorterende afdelingen in verantwoording van volk en rijk en
onder de leiding van de Rijksminister voor Volksvoorlichting en
Propaganda, de economische en sociale aangelegenheden van de culturele
beroepsgroepen te regelen en alle streven van de ondergebrachte groepen
onderling in evenwicht te brengen.10
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Auteurs, uitgevers, boekhandel, bibliotheken en andere organisaties die zich op een
of ander manier met het boek bezighielden, zoals het Börsenverein des deutschen
Buchhandels of de verschillende vakopleidingen, vielen onder de verantwoording
van de Reichsschrifttumskammer. Deze organisatie beoogde
binnen haar gelederen alle personen onder te brengen die vanaf het begin
tot het eind bij het proces van de Duitse boekenproduktieproces betrokken
zijn. Zij houdt de beroepsorganisatie vrij van onduitse waar. De kamer
ziet toe op de eer van haar beroepsgroep en op een gezond economisch en
sociaal fundament voor het werk. Hoofddoel is echter dat de schrijver
weer populair bij het volk wordt en dat boeken niet meer het voorrecht
zijn van een bemiddelde bevolkingslaag, maar bezit zijn van de gehele
natie.11
Aan het hoofd hiervan stond de voormalig expressionistische schrijver Hanns Johst,
die inmiddels binnen de Duitse nationaal-socialistische letteren carrière had gemaakt.
Aanvankelijk zorgde het dualistische systeem van staat en partij voor een
machtsstrijd tussen de partij-ideoloog Alfred Rosenberg die de partij
vertegenwoordigde en Goebbels die met zijn Reichskulturkammer namens de staat
optrad. Rosenberg had sinds 1933 de taak gekregen om de Duitse literatuur te
bevorderen en kwam zo in het vaarwater van Goebbels terecht. Hoewel diens
Reichsschrumskammer regelmatig lijsten publiceerde van verboden boeken, bleef
de controle in handen van de partij en dus van Rosenberg.12 Censuur was een taak
van zijn Amt Schrifttumspflege. Deze instantie bemoeide zich al in 1932 met boeken,
destijds in het kader van Rosenbergs Kampfbund für deutscher Kultur. Het Amt
beschikte over een aanzienlijk aantal lectoren die, verdeeld over verschillende
vakgebieden, hun oordeel velden over de voorgelegde publikaties. Eenmaal per jaar
mochten de belangrijkste medewerkers naar een speciale cursus, een
Reichsschulungslehrgang, waar tijdens voordrachten en in werkgroepen de voor het
Amt Schrifttumspflege belangrijkste politieke vraagstukken werden behandeld. De
bedoeling was een zo groot mogelijke overeenstemming te bereiken bij de beoordeling
van de publikaties. Daarnaast organiseerde het Amt elk najaar een congres in Berlijn
voor een breder publiek over een bepaald thema. Tijdens deze bijeenkomsten voerde
Rosenberg graag zelf het woord.13 Publikaties die direct de NSDAP betroffen vielen
onder de Parteiamtliche Prüfungskommission und Buch. Als deze keuringscommissie
boeken geschikt voor publikatie achtte, werden die opgenomen in de speciale
NS-Bibliographie en waren ze voortaan boven alle verdenking verheven.
Naast de Reichsschrifttumskammer en de NSDAP wisten ook andere
nationaal-socialistische organisaties hun greep op de literatuur te behouden. De SD,
de Gestapo, het Reichserziehungsministerium en de Wehrmacht hielden alle een
vinger in de pap. Achter al deze instanties was er voor de controle op boeken
nauwelijks
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In het Berlijnse Institut für Sexualwissenschaft van Magnus Hirschfeld worstelen SS'ers zich door
een berg van boeken heen.
Foto: collectie Otto Spronk

een gemeenschappelijk concept herkenbaar. De enige criteria waarin iedereen zich
kon vinden was het verbod op joodse lectuur of schrijvers en op werken die politiek
van Hitlers leer afweken. Hoewel velen zich gewillig lieten gelijkschakelen, waren
schrijvers, uitgevers, lectoren, boekhandelaren en bibliothecarissen niet op een
nationaal-socialistische lijn te brengen. De hele topzware bureaucratie bleek ten slotte
niet in staat om de literatuur tot een eenheid om te vormen.14

Nederland: Referat Schrifttum
Nadat de Duitsers in mei 1940 Nederland waren binnengevallen en de macht hadden
overgenomen, lag het voor de hand dat zij ook hier het culturele leven binnen de
strakke kaders van het nationaal-socialisme zouden brengen. Dat gebeurde vrij
geleidelijk. ‘Wij dringen niet aan’, beloofde Rijkscommissaris Seyss-Inquart nog in
het eerste bezettingsjaar. ‘(...) für das Kulturleben kann ich Ihnen nur versichern,
dass gerade wir ein echtes völkisch niederländisch Kulturleben wünschen, ja geradezu
danach verlangen’, sprak hij tijdens een bijeenkomst van de Niederländischen
Kulturring op 28 september 1940 in Den Haag. Hij knoopte daar echter wel aan vast
dat het culturele leven van een volk ‘zutiefst in einer geschlossenen Weltanschauung
begründet sein [muss], die ihre Stärke wieder aus dem Wissen urn das Volkstum
schöpft und das Aufgehen in der Volksgemein-
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schaft fördert’.15 Een goed verstaander kon dus wel vermoeden welke kant het uit
zou gaan.
De opvattingen die er bij de Duitsers bestonden over de Nederlandse cultuur liepen
nogal uiteen. In een zogenaamd ‘Stimmungsbericht’, samengesteld door
vertrouwenspersonen op last van het Rijkscommissariaat, werd een welhaast
karikaturaal beeld van de Nederlander gegeven. ‘Er [de Nederlander] ist ein
ausgesprochener Spiessbürger’, rapporteerde de informant over de Nederlandse
cultuur in een bericht van oktober 1940.
Op de eerste plaats is de Nederlander koopman. (...) De meeste
Nederlanders kennen geen verfijnde of tedere gevoelens. Hun liefde bestaat
voor 99% uit zinnelijke liefde en voor 1% uit ethische liefde. Zij vereren
hun vrouwen niet, maar behandelen haar als een beter soort huishoudster.
Vaak is dat nog niet eens het geval! De vrouw moet zorgen dat de woning
aan kant is en dat het eten voedzaam is en zij zorgt voor de opvoeding van
de kinderen. De man kan zich daarmee niet bezighouden. Daarvoor betaalt
hij immers! De manieren van de Nederlanders zijn miserabel.16
Het boekwerkje Die Niederlande deutsch gesehen, dat voor de Wehrmachtsoldaten
en andere in Nederland verblijvende Duitsers werd samengesteld, gaf eveneens een
visie op de Nederlandse cultuur:
De politieke machtsstrijd van het rijk gold niet alleen als een bedreiging
voor het materiële bestaan van de Nederlander, maar stond ook lijnrecht
tegenover alles wat dit volk leek te waarderen.17
De auteurs doelen hier met name op de bedreiging van de vrijheid van meningsuiting,
want die lag de Nederlanders bijzonder aan het hart. Daarmee doelden de auteurs
onder meer op de verzuiling van de Nederlandse samenleving, waarin aan iedere
religie of ideologie een eigen plek werd gegund.
Maar aan de zuilen waarin de Nederlandse maatschappij werd gesegmenteerd
hadden de Duitsers geen boodschap. Hen ging het immers om de gelijkschakeling
van de gehele bevolking. Hoewel Seyss-Inquart aanvankelijk nog had kenbaar
gemaakt dat de Duitsers niet stonden te dringen om hun nieuwe wereldbeschouwing
op te leggen aan de Nederlandse natie, moest er toch een begin worden gemaakt om
de Nederlanders geleidelijk naar een nationaal-socialistische eenheid te dirigeren.
Er waren binnen het bezette Nederland verschillende instanties die zich met het
boek bemoeiden. Al voor de oorlog hielden de Duitsers de literaire wereld in
Nederland in de gaten, vanwege de vele schrijvers die waren uitgeweken na Hitlers
machtsovername. In 1935 kreeg bijvoorbeeld Menno ter Braak de bijzondere aandacht
van de Sicherheitsdienst, nadat hij het woord had gevoerd op een
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schrijverscongres voor het behoud van de cultuur in Parijs. Dat gold ook voor de
emigrantenuitgeverijen Querido-Verlag en Allert de Lange in Amsterdam en het
communistische uitgeversbedrijf Pegasus.18
Op 21 mei 1940 maakte Willy Janke, werkzaam bij het Auswärtige Amt en kort
na de capitulatie hoofd van het Referat Presse van het Rijkscommissariaat, een
wandeling langs de Haagse boekhandels. Janke woonde al zo'n tien jaar in Nederland,
leidde er een persbureau en was getrouwd met een Nederlandse vrouw. Hij achtte
zichzelf bevoegd om de boekhandelaren aanwijzingen te geven welke boeken zij
wel en welke zij niet meer mochten verkopen. Toen M.J. Visser, eigenaar van de
Haagse boekhandel Mensing & Visser en bestuurslid van de Nederlandsche
Boekverkoopersbond hiervan hoorde, vroeg hij de volgende dag voor zichzelf en
voor W.A. Petri, voorzitter van de Haagse boekhandelvereniging, een onderhoud
aan bij Janke. De heren wilden graag weten hoe het er met de verkoop van boeken
voorstond. Concrete plannen had Janke nog niet. Uit het gesprek bleek dat hij ook
niet zijn vingers wilde branden aan al te resolute uitspraken. Hij schoof de zwarte
piet door aan de boekhandelaren zelf. Zij moesten een lijst met aanwijzingen voor
de boekhandel opstellen. Kennelijk vormde dat geen probleem. Op 22 mei reeds lag
er een circulaire voor alle boekhandels in Nederland klaar. Verboden werden
alle boeken, brochures en pamfletten welke een strekking hebben,
vijandelijk aan Duitschland, of aan zijn regeerders, of aan zijn bewind.
Dit betreft zoowel boeken van zuiver politieken aard, als belletristische
werken welke een bepaalde tendenz hebben. [...] Wel is de verkoop
toegestaan van Fransche en Engelsche romans, novellen, gedichten en
klassieken zonder politieke strekking en niet deutsch-feindlich.19
Onder het verbod vielen tevens de werken van Heinrich Heine en van M. Niemöller.
Verder alle emigranten-literatuur, ook in vertaling. Dat betekende dat alle boeken
van Querido-Verlag, de Forum-serie, de Zentralauslieferung van Bermann Fischer
en van vele Zwitserse uitgevers uit de handel werden genomen. De Nederlandse
boekhandelaren moesten al deze werken voorlopig in dichtgespijkerde kisten of
verzegelde pakketten ter beschikking van de Duitse bezettingsautoriteiten houden.
Op eigen houtje had de hoofdcommissaris van Politie in Amsterdam meteen na
de Duitse inval een eigen voorschrift uitgegeven dat tot 20 juli van kracht bleef.20 De
situatie was voor velen nog allerminst duidelijk.
Na mei 1940 werd het al eerder genoemde Referat Schritum opgericht. Kantoor
van deze instantie was in het voormalig paleis van prinses Emma aan de Kneuterdijk
20 in Den Haag, dat tevens als onderkomen diende voor andere afdelingen van de
Hauptabteilung für Volksaufklärung und Propaganda. Afdelingshoofd was hier
NSDAP-lid en ex-boekhandelsbediende van Koehler & Volck-
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mar in Leipzig, H. Lohse, die niet bepaald reputatie genoot vanwege zijn tactvol
optreden. M.J. Visser, die hem goed gekend heeft, want zijn boekhandel bevond zich
schuin aan de overkant van het Referat Schrifttum, schreef later over hem:
Het was het type van een Duitscher met een minderwaardigheidscomplex,
die zich laat gelden als hij de macht daartoe meent te hebben; opvliegend,
onredelijk, argwanend en toch soms tembaar door ‘een grooten mond’,
maar daarenboven corrupt. Wie een wit voetje bij hem wilde halen, moest
spreken van Dr. Lohse, ofschoon hij een universiteit nimmer anders dan
van buiten had gezien.21
Lohse en zijn Referat Schrifttum bezaten een verregaande macht in de Nederlandse
boekenwereld tijdens de bezetting.
Een opzienbarende actie van het Referat Schrifttum volgde in 1941, tijdens de
voorbereidingen van de Boekenweek. Nadat Lohse eerst had bepaald dat het
Boekenweekgeschenk dat jaar verkregen kon worden bij een aankoop van f 2,50 aan
Nederlandse òf Duitse boeken, liet hij later de hele oplage van het geschenk in beslag
nemen. De bundel Novellen en gedichten, samengesteld door Emmy van Lokhorst
en Victor van Vriesland was niet ‘arisch’ genoeg. Van dit ‘jodengeschenk’ waren
inmiddels al 20.000 van de 67.000 exemplaren onder het publiek verspreid. De rest
verdween in de papiermolen.22

Afdeeling Boekwezen
Op 27 november 1940 trad het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten
(DVK) in werking. De leiding kwam in handen van de Duits-gezinde Tobie
Goedewaagen, privaatdocent in de geschiedenis van de wijsbegeerte aan de
universiteit van Utrecht en destijds onder invloed van de Hegeliaanse filosofie en de
Duitse romantiek in nationaal-socialistisch vaarwater geraakt.23 Op 2 januari 1941
ontbood Goedewaagen op zijn kersverse departement Johannes van Ham, leraar
Nederlands aan een Leidse christelijke HBS en publicitair actief in literair-protestantse
kringen, onder meer in Opwaartsche Wegen. Van Ham was aanbevolen door zijn
voormalig promotor, de hoogleraar Oudgermaanse talen, Jan de Vries, die later
vice-president van de Nederlandsche Kultuurkamer (NKK) zou worden. Goedewaagen
verzocht Van Ham hoofd te worden van de Afdeeling Boekwezen van het DVK. De
kans om een leidende rol in de nieuwe Nederlandse letteren te spelen liet Van Ham
zich niet ontgaan. Als bewijs dat hij met de Nieuwe Orde weinig moeite had, trad
hij zonder meer toe tot de NSB.24 ‘Een dichter meent iets te zeggen te hebben tot zijn
volk, hij heeft een boodschap en door die boodschap is de kunst een activeerende
kracht. Daarom zeggen we, dat een kunstwerk invloed heeft. Daarom wekt een boek
heftige reacties van toejuichende bewondering, van verteedering of van heftige
verontwaardiging: hoe grooter kunst, hoe sterker reacties, hoe dieper de invloed, hoe
meer daad’, zou Van Ham later in het maandblad voor de Nederlandsche
Kultuurkamer, De
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Twee toplezers: Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart en Secretaris-Generaal van het DVK Tobi
Goedewaagen bekijken enkele boeken tijdens de tentoonstelling van het Duitse boek in 1941.
Foto: RIOD

Schouw, schrijven.25 Hij voegde daaraan toe: ‘Het is natuurlijk noodzakelijk uit liefde
tot het volk de gemeenschap tegen verkeerd gerichte kunst in bescherming te nemen’.
In eerste instantie lag die verantwoordelijkheid bij de kunstenaars zelf, vond Van
Ham. ‘Er bestaat geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid’. Na de oprichting van
het Letterengilde van de Nederlandsche Kultuurkamer zou die verantwoordelijkheid
van de schrijvers meer gestalte krijgen.
De Afdeeling Boekwezen moest nauw samenwerken met het Referat Schrifttum.
Volgens een verordening van de Rijkscommissaris, nr. 23/1940, was het in het vervolg
verboden een boek in de handel te brengen zonder schriftelijke toestemming van het
DVK.26 Van Hams eerste werkzaamheden waren de inrichting van zijn afdeling. Hij
deelde die in met een viertal bureaus die afzonderlijk verschillende taken kregen
toebedeeld.27 Zo gaf bureau I onder meer inlichtingen en adviezen aan schrijvers,
uitgevers, boekhandelaren en uitleenbibliotheken en hield het toezicht op deze
beroepsgroepen. Het bureau bemiddelde verder tussen uitgevers en de papiercentrale.
Naarmate de oorlog vorderde werd papier steeds schaarser. Het DVK wilde dat het
papier beschikbaar bleef voor de meest noodzakelijke uitgaven. Verantwoordelijk
voor de papiertoewijzing was de Afdeeling Boekwezen, die daarmee een belangrijke
troef in handen kreeg.28 Tot de overige taken van Bureau I behoorde de controle op
uitgestalde boeken bij tentoonstellingen en adviezen aan radio voor boekbesprekingen.
Onder bureau II viel het
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lectoraat, dat als zodanig was belast met het lezen van manuscripten, boeken en
brochures. Naar aanleiding daarvan werden rapporten opgesteld voor het
Rijkscommissariaat of voor andere afdelingen. De verschijning van een boek was
dus in eerste instantie afhankelijk van het advies van een lector van de Afdeeling
Boekwezen en vervolgens van de toestemming van het Referat Schrifttum, dat het
advies negeerde of overnam.
Lectoren werden gekozen op hun specialisme zoals rassenleer, politieke economie,
toneel, psychologie, theologie, literatuur of Germaanse prehistorie. Wat dat betrof
werkte het lectoraat overeenkomstig de Duitse methode. Aanvankelijk telde het
bureau van beroepslezers 28 medewerkers, onder wie P.J. Meertens voor volkskunde
en Jan de Vries voor heemkunde en Oudgermaanse cultuur. Later groeide de lijst tot
112 lezers. De meesten onder hen waren schrijvers die onder de paraplu van de
Nieuwe Orde hun kans op een literaire carrière zagen vergroten: Steven Barends,
Martien Beversluis, Henri Bruning, J.H. Eekhout, J.K. Feylbrief, Nico de Haas, Roel
Houwink, Jeanne Kloos-Reijneke van Stuwe, J.A. van de Made, Johan Theunisz,
Victor Varangot en A.J.H.A. Wensink.29 Allen lazen voor de nieuwe leer.
Het grote snuffelen kon beginnen, maar zo gestructureerd als in Duitsland de zaken
werden aangepakt ging het in Nederland niet. Er waren geen cursussen, lezingen of
congressen om alle lezers tot een zo eenduidig mogelijk oordeel te bewegen. Wel
kregen de beroepslezers enkele richtlijnen mee. Alleen boeken die ‘zeer gewenscht’
werden geacht, mochten in druk worden gegeven. De reden die het lectoraat gaf was
echter minder politiek dan economisch: er was niet genoeg papier. Welke boeken
mochten en welke niet?
Vanzelfsprekend behooren daar niet toe boeken, welke blijken van
waardeering geven voor Joden, de levende leden van het Oranjehuis, voor
het marxisme, bolsjewisme of andere vijanden van het Duitsche Rijk, of
die van het nationaal-socialisme of fascisme bestrijden. Behalve op hun
politieke waarde moeten de boeken echter ook onderzocht worden op hun
cultureele beteekenis. Ook de boeken, waarop in politieken zin niets valt
aan te merken, komen slechts voor een gedeelte in aanmerking voor
toestemming. Er is zoo weinig papier, dat alleen het beste mag verschijnen.
Het is niet zoo, dat alleen de ‘hooge literatuur’ aan de beurt moet komen.
Elk boek dient naar zijn genre beoordeeld te worden, maar moet in dat
genre uitblinken.30
Hoe de lectoren deze richtlijnen in de praktijk toepasten, blijkt uit hun rapporten,
waarvan er helaas niet veel bewaard zijn gebleven.

Schrijvers
De meeste verslagen die de oorlog overleefden, zijn afkomstig van Van Ham. Deze
gaf op 30 juni 1941 een negatief advies aan het Referat Schrifttum over twee
historische werken van hispanoloog Johan Brouwer, Philips Willem en Johanna
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de Waanzinnige. Als reden gaf de hoofdlector op dat deze boeken ‘sterk joodsch en
humanistisch’ zouden zijn. Bovendien vond Van Ham Brouwer een ‘fel
antinationaal-socialist’ en kon Philips Willem worden opgevat als een bedekte
demonstratie tegen het Duitsche Rijk.31 Over de katholieke Anton van Duinkerken
[ps. van Willem J.M.A. Asselbergs] noteerde Van Ham:
Vanaf 1933 heeft van Duinkerken zijn letterkundige gaven misbruikt voor
politieke doeleinden en al zijn werk had maar één doel, namelijk: het
Nat.-Soc. in Nederland, onmogelijk te maken. In 1936 werd van
Duinkerken lid van het ‘Comité van waakzaamheid van anti-Nat.-Soc.
intellectueelen’, een front van marxisten en joden. (...) De essayist Anton
van Duinkerken schrijft, zelfs nu nog, op geraffineerde intellectueele wijze
tegen het Nat.-Soc., tracht zijn publiek te beïnvloeden en schept, door zijn
begaafdheid, de mogelijkheid dat dit inderdaad gebeurt. Zijn werk moet
beschouwd worden als in hooge mate ongewenscht.32
Ongewenst was ook het werk van Johan Huizinga. Van Ham noemde de bekende
historicus en schrijver van Herfsttij der middeleeuwen een fel tegenstander van het
nationaal-socialisme. ‘Het duidelijkst blijkt dat uit het voor den oorlog geschreven
werk: In de schaduwen van morgen, ondertitel: een diagnose van het geestelijk lijden
van onzen tijd. Hij heeft een grooten invloed op zijn studenten en schijnt dien, blijkens
den toon van zijn colleges nog wel te misbruiken. Prof. Huizinga is vrijmetselaar’.33
Aardiger oordeelde Van Ham over Werumeus Buning:
Hij had nauwe betrekkingen tot een der oudste nationaal-socialistische
organisaties in ons land, De Bezem, en was eenige jaren geleden nog
betrokken bij het protest tegen de opvoering in Amsterdam van het door
alle nationaal-socialisten verfoeide toneelstuk De Beul. Politiek zijn er
dan ook zeer zeker tegen Werumeus Buning geen bezwaren.34
Zeer uitvoerig behandelde Van Ham Simon Vestdijk, die hij weliswaar een begaafd
schrijver achtte, maar:
Jammer genoeg, heeft hij vroeger het nationaal-socialisme niet begrepen,
daar hij, als zoo vele schrijvers in Nederland, diep het internationale,
joodsche destructivisme onderging. Dientengevolge heeft Vestdijk zich
op verschillende plaatsen op onverantwoordelijke wijze geuit over het
nationaal-socialisme en over het Derde Rijk. Er zijn echter teekenen, die
erop wijzen, dat Vestdijk het nationaal-socialisme beter begint in te zien,
zelfs zou hij, zooals uit een gesprek gebleken is, aan de nieuwe orde willen
medewerken. Dit moet niet beschouwd worden als opportunisme, doch
als een langzaam ontkiemen van beter begrijpen.35
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Over Lier en lancet merkte Van Ham op dat ‘deze essaybundel prachtige,
scherpzinnige gedeelten [bevat], doch ook twee opstellen, welke in geen geval
toelaatbaar zijn, het eene, dat over den jood Kafka, omdat een gevaar geschapen
wordt voor het Germaansche scheppingswezen, het ander, omdat het een beleediging
inhoudt aan het adres van Duitschland’.36 Van Ham doelde hier op het essay ‘Aan
de bronnen der mythologie’. Verder adviseerde de censor de roman Meneer Visser's
hellevaart uit de leesbibliotheken te verwijderen en kon hij met gerust hart melden
dat Else Böhler reeds aan de omloop onttrokken was. Simon Vestdijk kon voor de
Nederlandse letterkunde, ook volgens nationaal-socialistische opvattingen, van groot
belang zijn, met name vanwege zijn boeken op geschiedkundig terrein, concludeerde
Van Ham.
Daarnaast bracht de ijverige censor verslag uit voor literaire radioprogramma's,
hetgeen ook tot de taak van zijn afdeling behoorde. Op maandag 3 november was
het de bedoeling op Hilversum II een fragment voor te lezen uit De roemrijke
avonturen van Leen Wouters van A. Pleysier. Van Ham:
Arie Pleysier is een orthodox-marxist. Hij was verbonden aan de
voormalige marxistische radiovereeniging ‘V.A.R.A.’, als omroeper, later
als secretaris. Pleysier is fel anti-nationaal-socialist en ageerde voortdurend
tegen Duitschland en de N.S.B. Mocht hij in politiek opzicht van gedachten
zijn veranderd, hetgeen niet aan te nemen is, dan is dit als volkomen
opportunistisch te beschouwen.37
Simon Carmiggelt, van wie uit de bundel Vijftig dwaasheden zou worden voorgelezen,
vond Van Ham een ‘fel marxist’ die ‘ook thans in politiek opzicht niet te vertrouwen’
was.38
Op 24 augustus 1943 kwam bij het DVK het verzoek binnen van het Berlijnse
SS-Hauptamt, Arm C I, om een ‘zwarte lijst’ van Nederlandse schrijvers en dichters.39
Hoewel Van Ham vond dat een zwarte lijst alleen op bevel van het Rijkscommissariaat
kon worden samengesteld, aarzelde hij niet en zond hij nog geen dag later enige
namen naar Himmlers hoofdbureau.
Als verboden lectuur gelden thans in de eerste plaats de geschriften van
Joodsche letterkundigen n.l. Herman Heyermans, Israel Querido, M.H.
van Campen, A.D. Kleerekooper, Samuel Goudsmit, Alex Booleman,
Henri Hartog, Bernard Canter, Carry van Bruggen (Justine Abbing), Jacob
Israel de Haan, Hymans Hertzfeld, Bonn, Pinkhof, J.K. Rensburg, Spitz,
de Jong, Asscher-Pinkhof, François Pauwels, Gompers, Figantner, Davids,
Benno Stokvis, Victor van Vriesland, A. van Collem, Herman v.d. Bergh,
Premsela, Aletrino, Jozef Cohen, Loeb, van Raalte, d'Oliveira, Herman
de Man, Veterman, Springer, M. Mok, M. Dekker, Marianne Philips,
Siegfried van Praag, A. Cohen, C. de Dood, Ro van Oven. In de tweede
plaats
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wordt over de volgende schrijvers niet geschreven en gelden hun werken
evenzeer als verboden lectuur: du Perron en Menno ter Braak, die in 1940
zelfmoord pleegden en Greshoff, die naar elders vluchtte, gelijk Johan
Fabricius en A. den Doolaard (Engeland). Tenslotte is er een categorie
van auteurs, die zich tot nu toe niet bij de Nederlandsche Kultuurkamer
meldden. Over deze figuren wordt thans niet geschreven, maar hun boeken
gelden in het algemeen niet als verboden lectuur. Van sommigen zijn alle
boeken verboden, van anderen weer een of meer. Tot hen behooren Bertus
Aafjes, Achterberg, Bloem, Bordewijk, Anton Coolen, Dirk Coster,
Anthonie Donker, Anton van Duinkerken, Clara Eggink, Engelman,
Henriette van Eyck, Franquinet, J.H. de Groot, Jan de Hartog, Ed. Hoornik,
Kelk, Marie Koenen, Marja, Morrien, Top Naeff, M. Nijhoff, Leo Ott, Jan
Prins, M. Revis, Dr. Ritter, v. Roland Holst, van Suchtelen, Ubink, Vasalis,
Vestdijk, Th. de Vries, Johan van der Woude.40
Naast het zuiveren der letteren van marxisten, joden, vrijmetselaars en katholieken
moest ook een enkele keer een bekeerling in bescherming worden genomen. Zo'n
geval was de dichter Martien Beversluis, die via protestants-literaire kringen bij de
socialisten, communisten en later bij de NSB terechtkwam. Het Rijkscommissariaat
vroeg Van Ham informatie over deze politieke draaideur. Daar was men er namelijk
achter gekomen, dat Beversluis' naam voorkwam op de lijst van het ‘Nederlandsch
Comité van kunstenaars en intellectueelen voor den strijd tegen de Duitsche terreur’.
Van Ham probeerde de omstandigheden enigszins te verzachten: ‘Op deze lijst komen
echter naast felle bestrijders van het Nationaal-Socialisme en vijanden van het
Duitsche Rijk de namen voor van enkelen, die zich in een oogenblik van verdwazing
door “vrienden” hiertoe hebben laten overhalen, en die later pas begrepen, hoezeer
hun naam misbruikt is voor laag politiek gedoe. Als zoodanig beschouw ik deze
onderteekening van Beversluis’. Bovendien was zijn vrouw schrijfster (onder
pseudoniem van Dignate Robbertz) van ‘goede volksche romans over het Zeeuwsche
boerenleven’.41 Beversluis mocht blijven publiceren en later zelfs korte tijd
burgemeester van Veere en Vrouwenpolder worden.
Toch bleven nationaal-socialistische schrijvers, uitgevers en boekhandelaren niet
vanzelfsprekend gevrijwaard van de maatregelen der censuurinstanties. De boven
alle verdenking verheven nationaal-socialistische uitgeverij De Amsterdamsche
Keurkamer van George Kettmann Jr. kreeg met het Referat Schrifttum te maken toen
deze een brochure van de NSB'er Jan Hollander over het verraad van de NSB wilde
herdrukken. Daaruit diende een voor de Duitsers onwelgevallige passage te worden
geschrapt: ‘Nu ge wij moeten betalen. Voorhands met onze vrijheid!’42 Ook met Van
Ham kwam Kettmann vaak in aanvaring. Regelmatig keurde Van Ham boeken af
van De Amsterdamsche Keurkamer. In januari 1944 resulteerde dit in een
verontwaardigd schrijven van Kettmann waarin hij
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Van Ham erop wees dat deze zich bij de beoordeling slechts op twee vragen had te
richten, namelijk of het werk politiek schadelijk voor de volksgemeenschap was, of
dat het sporen van ontaarding vertoonde. ‘Deze revolutietijd laat nog voldoende
kansen aan conjunctuur-uitgevers als Strengholt e.d.; is het omdat zij (leve het
kapitalisme) papier wisten te hamsteren, terwijl wij in de rij moeten staan?’43
Een bijzonder geval vormde het boek Jeugd in de branding van de voormalige
KLM-stewardess Hilda Bongertman. Zij was spreekster binnen de
Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie (NSVO) en had voor de oorlog haar
ervaringen als stewardess te boek gesteld.44 Bij de NSB was men dit klaarblijkelijk
niet vergeten. Zij kreeg de opdracht van de Beweging om een propagandaboek voor
de rijpere jeugd te schrijven met de bedoeling een beter begrip tussen de NSB-jeugd
en de anti-jeugd tot stand te brengen.45 Lohse legde het manuscript ter ‘prüfung’ voor
aan de leiding van de Hitlerjugend. Dat de verantwoordelijke ambtenaar bij de
Befehlstelle der Hitlerjugend, Obersturmbannführer Rosner geen woord Nederlands
sprak, mocht een afgewogen oordeel niet in de weg staan.46 De NSB-leiding was
allerminst tevreden met het eindresultaat en drong er bij Bongertman op aan dat zij
verschillende passages in haar manuscript zou aanscherpen en uitbreiden met de
gegevens over het ‘jodenvraagstuk en de vijandschap van Engeland’, zoals die haar
door de afdeling propaganda van de NSB waren verstrekt. Bongertman bedankte
daarvoor. Die weigering werd haar niet in dank afgenomen en kostte haar zelfs het
lidmaatschap van Musserts Beweging. ‘Aangezien U genoemd boek schreef in
opdracht van het Hoofdkwartier, is inmiddels aan Nenasu [Nederlandsche
Nationaal-Socialistische Uitgeverij] opdracht gegeven het in zeer beperkte oplage
te doen verschijnen, daar het ongeschikt is als propagandalectuur’.47 Het boek
verscheen in 1943. Uitgeverij Nenasu was dik tevreden met Jeugd in de branding,
want directeur Bartels meldde Bongertman verheugd dat er in het vierde kwartaal
van 1943 4.234 exemplaren van haar boek waren verkocht48 Harmonie was in het
nieuwe letterenland nog ver te zoeken.

Bureaucratie
De eendracht werd nog eens bemoeilijkt door het toenemende aantal instanties dat
zich met de letteren ging bemoeien. Ook de Nederlandsche Kultuurkamer, die op 22
januari 1942 opgericht werd, behoorde tot deze instanties. President van de
Kultuurkamer werd Tobi Goedewaagen. Hij had zich enkele maanden daarvoor nog
bezorgd over het boek uitgelaten tijdens de opening van de tentoonstelling Het
Duitsche boek in Nederland. De moderne mens moest weer leren lezen vond
Goedewaagen:
Des te meer klemt de eisch, dat het boek een instrument ten goede wordt,
dat het wordt bewaakt, dat de volksgemeenschap zich een orgaan schept,
om op schrijver, uitgever, boekhandel en volksbibliotheek nauwlettend
toe
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te zien en er voor te zorgen, dat het boek een middel tot voorlichting en
opvoeding en niet tot ontaarding van de volksgeest worde. Het boek moet
getuigen van de opbouwende en veredelende krachten, die in een volk
sluimeren. Het moet die krachten wakker maken en het omhoog voeren
naar zijn beter zelf, zijn hoogere persoonlijkheid. Van de
amsusementslectuur tot aan de hoogste kunstuiting en het wetenschappelijk
geschrift moet het boek verheffend werken, regenereerend en ‘stichtend’
zijn.49
De Kultuurkamer voerde de gilden, het oude beroepsstandenstelsel, weer in. Er waren
er zes: het Gilde voor Theater en Dans, het Muziekgilde, Het Gilde voor Bouwkunst,
Beeldende Kunsten en Kunstambacht, het Persgilde, het Filmgilde en het
Letterengilde. Iedereen
die medewerkt aan de voortbrenging, de weergave, de geestelijke of
technische bewerking, de verspreiding, de instandhouding, het in verkeer
brengen van kultuurgoed, is verplicht lid te zijn van de Nederlandsche
Kultuurkamer. Onder kultuurgoed werd verstaan: 1) iedere kunstschepping
of kunstverrichting, welke voor het publiek waarneembaar wordt gemaakt;
2) iedere andere geestelijke schepping of verrichting, welke door middel
van druk, film, radio-uitzending of geluidsband voor het publiek
waarneembaar wordt gemaakt.50
De gilden zelf waren weer onderverdeeld in een aantal vakgroepen. Zo behoorde bij
het Letterengilde de groep producenten, zoals schrijvers; distribuenten, bijvoorbeeld
boekhandel, en consumenten als letterlievende verenigingen. In het Letterengilde
moesten allen worden georganiseerd die bij het ontstaan en bij de verspreiding van
het boek waren betrokken, tenzij die betrekking van zuiver technische of
administratieve aard was. Schrijvers van wetenschappelijke werken en schoolboeken
hoefden zich ook niet te melden bij het Letterengilde. Die vielen onder de bevoegdheid
van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming (O.W. en
C.) van Secretaris-Generaal J. van Dam.51 De Afdeeling Boekwezen van het DVK
bleef echter voor de censuur verantwoordelijk, het Letterengilde diende zich alleen
met algemene vakbelangen te bemoeien.
Vanuit de NSB stuitte dat ook op weerstand. ‘Wij achtten het beiden ontoelaatbaar,
dat het departement de manuscripten van N.S.B.-lectuur zou moeten keuren, alvorens
deze mogen worden uitgegeven’, schreef NSB-propagandaleider Ernst Voorhoeve
aan Goedewaagen.52 Terwijl er tussen het DVK en de Nederlandsche Kultuurkamer
enigszins duidelijke afgebakende taken bestonden, was er met Musserts Beweging
nog weinig afgestemd en dat leidde tot wrijving en irritaties. Goedewaagen meende
dat de Beweging niet over een Afdeeling Boekwezen beschikte en dat een bijzondere
samenwerking op dit gebied dus niet nodig was zolang de NSB geen gelijke middelen
en mogelijkheden had.53
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Door alle bureaucratische rompslomp vergde het uitgeven van boeken voor de
uitgevers eind 1942 drie tot vier maal meer tijd dan voorheen.54 In het eerste halfjaar
van 1941 werden er op verzoek van de Duitse instanties over 38 boekwerken rapport
uitgebracht. In acht gevallen adviseerde Boekwezen het boek uit de roulatie te nemen.
Daarnaast namen de lectoren nog enkele boeken op eigen initiatief onder de loep.55
In de tweede helft van 1941 werden 24 manuscripten van uitgevers behandeld, daarvan
werden er 12 niet geschikt bevonden voor publikatie. Verreweg de meeste adviezen
waren voor het Referat Schrifttum. Voor deze instantie werden in deze periode 333
adviezen uitgebracht, waarvan in 47 gevallen werd geadviseerd het boek aan de
omloop te onttrekken. In 306 gevallen adviseerde de Afdeeling Boekwezen op eigen
initiatief en in 27 gevallen op last van het Referat Schrifttum.56 In 1942 kreeg Van
Hams bureau het drukker. Naast adviezen voor de radio, werden in de eerste helft
van 1942 638 boeken en manuscripten tegen het licht gehouden. Wat hier opvalt is
dat het grootste aantal gecontroleerde boeken valt onder de categorie kinderlectuur
(199), daarna wijsbegeerte en theologie (154), gevolgd door letterkundige werken
en ontspanningslectuur (119). Voor maatschappelijke vragen, opvoeding en
heemkunde was minder belangstelling. Hiervoor werden 63 boeken gekeurd. De
meeste afkeuringen vonden plaats onder de letterkundige werken. Daarvan moesten
31 werken verdwijnen. Voor het Referat Schriftttum werd op eigen initiatief advies
uitgebracht voor 59 boeken; 23 daarvan werden afgekeurd. Het aantal lezers voor
het lectoraat bedroeg op dat moment 83. Verder werden er adviezen verstrekt aan
de Nederlandsche Arbeidsdienst (NAD), de Landstand, de Nationale Jeugdstorm
(NJS), de organisatie Vreugde en Arbeid, de bestuurders van Leeszalen,
ziekenhuisbibliotheken, bedrijfsbibliotheken en zelfs particulieren bij de inrichting,
zuivering of uitbreiding van hun bibliotheek.57 De gegevens over de tweede helft van
1942 bleven beperkt tot de vermelding van behandeling van 800 boeken.58 Voor 1943
ontbreken de gegevens, waarschijnlijk zijn deze tijdens de laatste oorlogsmaanden
of na de bevrijding zoekgeraakt. De laatste gegevens dateren van het eerste kwartaal
van 1944. Die tonen een lichte daling, waarschijnlijk te wijten aan de papierschaarste.
Het lectoraat beoordeelde dat jaar 301 boeken, maar vermeldde geen gegevens meer
over afwijzingen. Verder behandelde het bureau 70 aanvragen voor drukvergunning
van catalogi, prijslijsten e.d., waarvan er zeven werden afgekeurd.59

Boekhandel
Zat er in de nieuwe regelgeving voor manuscripten, herdrukken, vertalingen nog
systeem, de ambtenaren van de Afdeeling Boekwezen hadden meer moeite met de
controle op de boekhandels. Voor de boeken die in de schappen stonden of in de
etalages lagen, waren de controleurs van het DVK afhankelijk van tips of eigen
waarneming. Op 8 oktober 1941 meldde F. Mirande van Boekwezen aan het Referat
Schrifttum dat bij boekhandel De Slegte in Den Haag nog steeds Engelse boeken
waren tentoongesteld.
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Bovendien bestaan de etalages voortdurend uit pornografische en joodsche
lectuur, in het laatste geval niet alleen de boeken van joden, doch eveneens
standaardwerken over joden, waarmede het nationaal-socialisme opzettelijk
wordt tegengewerkt. (...) Verder nog boeken van L. Heyermans, Henri
Polak, Siegfried van Praag e.a.’60
Voor veel ergernis zorgde boekhandel Mensing & Visser aan de Haagse Kneuterdijk.
Furieus berichtte Van Ham op 28 oktober 1941 aan het Referat Schrifttum dat deze
boekhandel
op brutaal, demonstratieve wijze het boek van den bekenden joodschen
marxist Henri Polak Het kleine land en zijn groote schoonheid [etaleert),
waarvan de bandomslag werd vervaardigd door den jood Fré Cohen en
dat is uitgegeven bij Em. Querido te Amsterdam. De firma Mensing en
Visser bewijst hier voor de zoveelste maal, dat zij met opzet de nieuwe
orde tegenwerkt, althans niet wenscht te aanvaarden.61
Kennelijk was de boekhandel al eerder opgevallen. Het zou in ieder geval niet de
laatste keer zijn dat de Haagse onderneming van zich liet horen.
De organisatie die daadwerkelijk in actie kwam bij overtredingen van het
boekverbod was de Sicherheitsdienst. De ochtend na de capitulatie stonden al twee
SD-officieren bij Ter Braak op de stoep om hem te arresteren. Zij kwamen te laat.
Meer succes hadden de SD-acties gericht tegen joodse boekhandels en antiquariaten.
Op last van de SD-Aussenstelle Amsterdam werden op 17 oktober 1941 een zevental
joodse boekhandels en antiquariaten gesloten.62 In mei 1944 zouden enkele tientallen
zijn geliquideerd en andere onder ‘Verwaltung’, beheer komen van een
nationaal-socialist.63
Op 8 mei 1942 ergerde het SS-weekblad Storm zich eraan dat er nog steeds joodse
boeken werden verkocht: ‘In de boekwinkels worden boeken van joodsche schrijvers
als Van Praag, Dekker, Goudsmit, Gans, Cohen, Levisohn enz. enz. verkocht alsof
dit de gewoonste zaak van de wereld is’.64 De Sicherheitsdienst pakte de zaak op en
wees het Rijkscommissariaat op de noodzaak van een boek- en publikatieverbod.
Bovendien zou het voor de Nederlandse politiebureaus handig zijn wanneer die
konden beschikken over aanwijzingen of voorschriften.65 Klaarblijkelijk had de SD
in Den Haag de andere afdelingen in Nederland gevraagd hier eens op te letten, want
de Aussenstelle Rotterdam rapporteerde:
Joodse literatuur is in de boekhandels niet meer te krijgen en er wordt ook
geen propaganda meer voor gemaakt. (...) De navraag naar joodse literatuur
vanuit de Nederlandse bevolking is de laatste tijd sterk verminderd.
Vermoedelijk komt dit, omdat vragen niets oplevert. Deze boeken worden
immers in de boekhandels niet meer verkocht.66
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De SD in Zeeland kwam met een soortgelijk rapport. Het publiek was daar niet
geïnteresseerd in joodse lectuur. De boekhandelaren, zowel als de Zeeuwse bevolking,
weten vaak niet tot welk ras een schrijver behoort en men stuit vaak op grote
onbekendheid met dit onderwerp.67
Vanwege de vele joodse auteurs kreeg ook uitgeverij De wereldbibliotheek de
aandacht van de SD.
Hoewel bijvoorbeeld ook boeken van het fascistische echtpaar
Scharten-Antink uitgegeven worden, is ook nu nog een grote hoeveelheid
Duitsvijandige, ongewenste lectuur te verkrijgen. (...) In het algemeen kan
men zeggen dat zich in de W.B.-Vereeniging marxistische en katholieke
geestesstromingen bevinden.68
Hier moest tegen worden opgetreden, maar dat leverde wel een probleem op,
aangezien ‘de boeken van de genoemde Vereeniging in een buitengewoon groot
aantal verspreid zijn en dat van hier uit er geen mogelijkheid bestaat om de gehele
boekhandel, alle bibliotheken en antiquariaten te laten zuiveren’, schreef de SD aan
het Rijkscommissariaat.69
Verder moest de SD ook optreden tegen de zwarte handel in papier of in
clandestiene boeken, zoals De deur op het haakje, Verzen uit bezet gebied van Gerard
den Brabander, Per slot van rekening een gedichtenbundel van Bertus Aafjes,
Herfstvacantie, sonnetten van Jan H. de Groot of de gedichtenbundel Vandaag van
Maarten Vrolijk.70 Niet alleen de SD was gebrand op de ondergrondse literatuur. Ook
sommigen uit het verzet vonden de besteding van kostbaar papier aan clandestiene
literatuur een pure verkwisting. Zo haalde H.M. van Randwijk in het kerstnummer
1944 van Vrij Nederland fel uit naar wat hij noemde ‘elitaire papierverspilling’.71
In maart 1944 kreeg de hiervoor al genoemde boekhandel ‘De vijf Vocalen’
Mensing & Visser met de SD te maken. Blijkens een kassabon had de boekhandel
de clandestiene uitgave Maar ja, Marja van A. Marja verkocht waarin een aantal
politiek ongewenste gedichten waren opgenomen.72 Groter schandaal veroorzaakte
de boekhandel in april van hetzelfde jaar door in de etalage voor kantoorartikelen
Hitlers Mein Kampf naast een rol Satinas-toiletpapier te plaatsen met daaronder een
kartonnen klok die vijf over twaalf aanwees. Zo vlak voor Hitlers verjaardag op 20
april werd deze zaak gezien als een politieke demonstratie en de SD nam het geval
dan ook hoog op. Bedrijfsleider H.J. Heule verdween na verhoor door
SS-Untersturmführer Vogel voor vier weken in de Scheveningse gevangenis, terwijl
de boekwinkel door de politie verzegeld werd.73 Enige dagen daarna werden alle
voorraden onderzocht. Aan deze actie namen naast enkele SD'ers ook deel Van Ham,
Lohse, Oosthoek, beheerder van de Vereeniging van de Belangen des Boekhandels,
en Klomp van het Letterengilde. De delegatie was twee dagen bezig en keerde de
hele winkel ondersteboven, op zoek naar verboden
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De gewraakte etalage met Mein Kampf, klok en toiletpapier van de Haagse boekhandel Mensing &
Visser in 1944.
Foto: RIOD

boeken. Slechts één exemplaar werd in beslag genomen: Hoe de Leider voor Volk
en Vaderland behouden bleef van N. Went, die het in 1942 had uitgegeven bij de
verder onbekende uitgeverij Autonic te Bussum in 1942. Waarom bleef een raadsel.
Mogelijk vanwege de druipende adoratie voor Mussert die eruit sprak en die zelfs
voor doorgewinterde nationaal-socialisten niet te verteren was. Vijftig andere werken
werden apart gezet, maar niemand heeft daar later ooit meer naar gekeken. Dat niets
werd gevonden was te danken aan de zoon van een personeelslid van de boekhandel,
die bij de politie werkte en enige dagen tevoren gewaarschuwd had. Naderhand kwam
boekhandel Mensing & Visser onder toezicht van een Verwalter te staan.74
Soms liep iemand bij toeval tegen de lamp. Hijlke Halbertsma las op 15 juni 1944
in de trein van Amersfoort naar Amsterdam een clandestiene uitgave van John
Steinbeck, De vliegenvanger, verschenen bij de Bezige Bij. Hij werd met het
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boek aangehouden door de SD en meegenomen voor verhoor. Halberstma had geluk.
Hij verklaarde dat hij de uitgave van een onbekende gekregen had en werd de dag
erop vrijgelaten. Het boekje van Steinbeck nam de SD in beslag.75
Voor de Groningse boekhandelaar Godert Walter was het lot veel minder gunstig.
Deze verkocht openlijk clandestiene literatuur, waaronder het bekende
Geuzenliedboek, verschenen bij de Bezige Bij. Na de invasie van juni 1944 was
Walter er kennelijk van overtuigd dat de Bevrijding van Nederland niet lang meer
op zich zou laten wachten. In werkelijkheid waren de Duitsers bijzonder alert en
draaide de SD op volle toeren. Verraad van Wichers, een lokale slager die de SD het
geuzenboek als bewijsmateriaal in handen had gespeeld, leidde de Sicherheitsdienst
naar het huis van Walter. Er volgde geen arrestatie, noch een proces. De boekhandelaar
werd op zondagmorgen 17 september 1944 na een korte woordenwisseling door vier
SD'ers in de woonkamer van zijn huis koelbloedig neergeknald. Zijn jonge vrouw
en twee kleine kinderen moesten zich maar zien te redden. Merkwaardig genoeg
lieten de Duitsers de winkel en boekenvoorraad verder ongemoeid.76 Hij was niet de
enige die het leven liet voor de vrijheid van het woord. Ook drukkers als G.J.
Willemse, W. Geuze en H.N. Werkman en typograaf J. Zuiderdorp werden door de
Duitsers geëxecuteerd.77

Bibliotheken
Bibliotheken vormden eveneens het doelwit van de censuurmaatregelen. Grote
culturele schade berokkende de Einsatzstab Rosenberg, een speciale SS-organisatie,
die op persoonlijk bevel van de Führer veel joods boekenbezit uit de bezette gebieden
plunderde, waaronder bibliotheken zoals de Bibliotheca Rosenthaliana. Een andere
opdracht van de Einsatzstab was alle boekhandels op joodse boeken te onderzoeken.78
De bibliotheek van Rosenthal was sinds 1880 ondergebracht in de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Aanvankelijk hadden de Duitsers de
bibliotheek verzegeld. De toen werkzame bibliothecaris, H. de la Fontaine Verwey,
lukte het echter met hulp van curator L. Hirschel tijdig enkele kostbare boeken elders
onder te brengen. In juni maakte het hoofd van de Einsatzstab Rosenberg,
SS-Sturmbannführer Schmidt-Stähler, bekend dat de gehele bibliotheek weggevoerd
zou worden. De hele collectie was bestemd voor Rosenbergs Institut zur Erforschung
der Judenfrage in Frankfurt am Main. Zelfs interventie van de pro-Duitse
burgemeester Voûte van Amsterdam, die zelf bij de UB als bibliothecaris gewerkt
had en de Bibliotheca Rosenthaliana in de hoofdstad wilde houden, mocht niet baten.
Op 26 juni 1944 begonnen de SS'ers met hun werk. Veel kennis van zaken bezaten
ze niet. De meeste van hen waren jonge knapen, die onder het zingen van
propagandistische liederen hun werk verrichtten. Tijdschriften, brochures en platen
werden niet meegenomen. Het enige waarop gelet werd was of de kasten en
planknummers op elkaar volgden. Toen het karwei na drie dagen was voltooid, waren
153 kisten met boeken uit de Bibliotheca Rosenthaliana verdwenen.79
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De censuur op openbare bibliotheken in Nederland toonde aan dat de zaken bestuurlijk
nog niet helemaal vlekkeloos verliepen. Bleek al eerder dat het DVK en het
Departement voor O.W. en C. en de Nederlandsche Kultuurkamer elkaar op
verschillende gebieden voor de voeten liepen, bij de openbare bibliotheken kwam
dit opnieuw naar voren. Deze vielen onder verantwoording van het Departement
voor O.W. en C., terwijl leesbibliotheken een zaak waren van het DVK.80 Ook het
toezicht op de bibliotheken behoorde tot de taken van de Afdeeling Boekwezen.81
De openbare bibliotheken en leeszalen waren landelijk georganiseerd via een Centrale
Vereeniging (CV) die gedurende de gehele oorlog de Duitsers bijzonder ter wille
was. Hoofdbestuurders H.E. Greve en P.C. Molhuysen waren ervan overtuigd dat
een goede relatie met de bezetters een garantie vormde voor het voortbestaan van de
leeszalen. De CV werkte aan de ene kant nauw samen met H.J. van Houten van het
Bureau Volkskultuur en Volksontwikkeling van het Departement voor O.W. en C.
en aan de andere kant met de Oostenrijkse nationaal-socialist Friedrich Ernst Plutzar,
die het in Nederland vanwege zijn verdiensten voor de Germaanse cultuur tot honorair
SS-Sturmbannführer zou schoppen. Tijdens de bezetting was hij hoofd van de
Hauptabteilung Wissenschaft, Volksbildung und Kulturpflege, een afdeling die
ressorteerde onder het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz geleid door
Friedrich Wimmer. De eerste lijst van verboden lectuur werd opgesteld door Plutzar
en was volkomen willekeurig. De lijst werd zonder enig commentaar overgenomen
door de Centrale Vereeniging. Greve verdeelde de titels over drie categorieën: I
Verboden boeken en II en III Voorbehouden boeken. De lijst werd naar alle openbare
leeszalen in het land verstuurd (ruim honderd op dat moment) met het verzoek een
lijst van verdachte auteurs en titels te sturen naar de Centrale Vereeniging. Wie waren
verdacht? Dat werd enigszins verduidelijkt: drukwerk van alle soort en in elke taal
dat ten aanzien van het Duitse volk, zijn Führer, de Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei (NSDAP), de Duitse staat, de Duitse regering, of de Duitse Wehrmacht
een vijandige strekking had. Dergelijke werken dienden onmiddellijk aan het
leenverkeer onttrokken te worden en achter slot en grendel te verdwijnen. Dit verzoek
leidde tot een onafzienbare stroom lijsten met duizenden titels. Uiteindelijk besloot
de CV een Leescommissie aan het werk te zetten die een catalogus moest samenstellen
van de verboden lectuur. Dat resulteerde in een cartotheek van 3200 titels. Op de
kaarten werd ook precies aangegeven hoeveel exemplaren ervan waren en in welke
bibliotheek die zich bevonden, in totaal zo'n 30.000 boeken. Op een boekenbezit van
2 miljoen waarover de openbare leeszalen in 1940 beschikten was dat anderhalf
procent van het gehele boekenbezit. In aantal wellicht weinig indrukwekkend, maar
het kwaliteitsverlies van de bibliotheken gaf wel te denken. In 1944 was het eindelijke
zover dat de leeszalen konden beschikken over een handzame index librorum
prohibitorum van 39 bladzijden, waarin de titels overzichtelijk gerangschikt waren
in categorieën als ‘Engelsche of Amerikaansche anti-Duitsche auteurs van bewijsba-
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re joodsche of halfjoodsche afstamming’ of ‘Amerikaansche schrijvers, wier
onderstaand aangegeven werken, krachtens bijzondere toestemming zijn toegelaten
(voor alle overige werken blijft het verbod van kracht)’.
Hoe systematisch er ook aan die kant werd gewerkt om de boekencensuur in de
openbare bibliotheken gestalte te geven, de praktijk bleek minder georganiseerd. In
sommige gemeenten werd de politie door de Sicherheitspolizei gestuurd om met
lijsten in de hand boeken te verwijderen, in andere gemeenten moest men het maar
zelf uitzoeken en gebeurde er niets; elders circuleerden weer andere lijsten. Geen
wonder dan ook dat de Nijmeegse bibliothecaresse Maria Daniëls verzuchtte dat het
tegenwoordig allemaal zo ingewikkeld is en dat er zoveel instanties bij te pas komen
dat je erin verward raakt.82 Ook Greve zag in dat er nog weinig schot in zat. Eind mei
1942 schreef hij: ‘De organisatie van het verwijderen van boeken uit Leeszalen is
nog steeds wanhopig defect. Maar er wordt aan gewerkt, al blijkt het uiterst langzaam
te gaan’.83
Voor joden lagen de zaken pijnlijk duidelijker. Joodse auteurs en boeken waren
al vanaf het begin doelwit van de censuurmaatregelen; joods bibliotheekpersoneel
en joodse bezoekers werden vanaf 15 september 1941 uit de leeszalen geweerd,
krachtens een Bekendmaking van Rauter over het optreden van joden in het openbaar.
Daarna werden de bibliotheken gedwongen een bordje aan te brengen met de tekst
‘Voor joden verboden’.
Leesbibliotheken vormden een lastiger probleem. Om die onder controle te krijgen
was een veel moeilijkere opgave. Het DVK begon in mei 1942 hierover na te denken.
Allereerst diende te worden vastgesteld welke leesbibliotheekhouders zich bij de
Nederlandsche Kultuurkamer hadden aangemeld en welke niet. Het Departement
zag wel mogelijkheden voor controle maar zou daarvoor een groot aantal controleurs
nodig hebben die alle adressen zouden moeten achterhalen. Tevens zou voor deze
bibliotheken een zegelsysteem moeten worden ingesteld.84 Het is echter onzeker of
daar werk van is gemaakt. Waarschijnlijk werd het te tijdrovend geacht op dat
moment.
Over censuurmaatregelen gedurende de periode eind 1944 tot mei 1945 is weinig
bekend. Door de oorlogshandelingen lagen de activiteiten nagenoeg stil. In de nacht
na ‘Dolle Dinsdag’, op 5 september 1944, pakte de gehele Hauptabteilung für
Volksaufklärung und Propaganda, waartoe ook Lohse met zijn Referat Schrifttum
behoorde, haar biezen. Tot vijf uur in de ochtend was men bezig met het opladen
van bureaus en bescheiden, herinnerde M.J. Visser zich later.85

Conclusie
De nationaal-socialistische boekencensuur in Nederland tijdens de Bezetting heeft
haar uitwerking niet gemist. Het bleek niet eenvoudig om de vrijheid van drukpers
aan banden te leggen. Het gerommel met te ruime richtlijnen, elkaar overlappende
bevoegdheden van de verschillende instanties die zich met het boek bemoeiden,
incompetentie van betrokken beoordelaars, onderlinge machtsstrijd
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tussen de betrokken organisaties en wellicht persoonlijke vetes maakten van de
boekencensuur een onoverzichtelijke en willekeurige bureaucratie.
Het meest effectieve middel in de censuurstrijd was de papiertoewijzing. Om te
kunnen publiceren werden uitgevers afhankelijk gemaakt van de voorschriften en
oordelen van de papiertoewijzende instanties. Dat was in Nederland in de eerste
plaats de Afdeeling Boekwezen van het DVK. Manuscripten en aanvragen voor
herdrukken werden eerst bij deze afdeling ingeleverd. Achtte een lector van deze
afdeling een boek inhoudelijk niet geschikt of was de auteur politiek niet betrouwbaar
dan volgde een negatief advies over de uitgave. Later kwamen daar ook de regels
van de Kultuurkamer bij, die bepaalden dat allen die aan de produktie van het boek
deelnamen (schrijvers, vertalers, drukkers, uitgevers en boekhandelaren), zich moesten
aanmelden. Het advies van Boekwezen werd vervolgens doorgestuurd naar het Referat
Schrifttum van het Rijkscommissariaat. Na goedkeuring van deze instantie werd
besloten tot uitgave en werd tevens de hoeveelheid papier bepaald die aan de uitgave
kon worden besteed. In laatste instantie behielden de Duitsers toch het laatste woord
over de verschijning van een publikatie. Toch bleek het soms mogelijk door de zwarte
handel in papier en de handel in clandestiene uitgaven door de mazen van het
censuurnet heen te glippen. Door sommigen uit de illegaliteit werd het papiergebruik
voor literatuur echter als pure verspilling gezien.
Voor het literaire leven, zoals dat voor de oorlog bestond, betekende de Duitse
censuur de doodsteek. De meeste grote schrijvers stopten of publiceerden clandestien.
Aangezien in Nederland zeer weinigen van de pen konden leven, was dat voor hen
minder een probleem dan bijvoorbeeld voor de vele musici of toneelspelers.
Bovengronds begon zich een geheel ander literair klimaat af te tekenen. Enkele
gevestigde schrijvers, maar vele nieuwe trachtten binnen de kaders van de Nieuwe
Orde tot een nieuwe literaire stroming te komen. Ondanks veel steun en bijval van
nationaal-socialistische zijde was het niet vanzelfsprekend dat dergelijk werk zonder
meer werd geaccepteerd. Ook hier sneuvelde wel eens een boek onder het mes van
de censor of onder de valbijl van de kritiek. Een euvel waaraan dergelijke literatuur
nogal eens mank ging, was dat die vaak dwangmatig vanuit nationaal-socialistisch
perspectief was geschreven. Dat betekende proza of poëzie met duidelijk herkenbare
nationaal-socialistische literaire thema's als verheerlijking van eigen volk en verleden,
heldenverering en strijd, bloed en bodem, of antisemitisme. De enorme leeshonger
maakte echter dat er -naast andere lectuur-ook voor vele publikaties van
nationaal-socialistische uitgeverijen belangstelling was. Dat valt met name af te
leiden uit het aantal publikaties, oplagecijfers en herdrukken van deze
ondernemingen.86 Door de aanhoudende leeswoede tijdens de bezettingsjaren bleven
ook boekhandel en bibliotheek over het algemeen druk bezocht.
De censuurmaatregelen voor de openbare bibliotheken verliepen minstens zo
verwarrend als die voor de boekproducenten. Met name het gebrek aan goede
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voorschriften zorgden voor een onduidelijke situatie in de bibliotheekpraktijk.
Uiteindelijk zou het aantal verwijderde boeken op het totale boekenbezit beperkt
blijven, maar kwalitatief betekenden de censuurvoorschriften een aanzienlijke
culturele verarming.
Alle maatregelen ten spijt leidde de boekencensuur ten slotte niet tot de gewenste
culturele eenheid. De tweespalt tussen nationaal-socialisten en de rest van de
Nederlandse bevolking bleef niet alleen bestaan, maar werd zelfs groter.
Na de bevrijding waren de rollen omgedraaid. In Amsterdam confisqueerde de
illegaliteit vier nationaal-socialistische boekwinkels: Het Bolwerk en Die Deutsche
Buchhandlung in de Kalverstraat en de Volksche Boekhandels in de Leidsestraat en
aan de Koninginneweg. Het pand van de Volksche Uitgeverij Westland aan de
Herengracht 418 werd betrokken door de ondergrondse uitgeverij De Bezige Bij van
Geert Lubberhuizen. Bij ontruiming van het pand werd de gehele inventaris van
Westland aan boeken, papieren en Hitlerportretten door de ramen naar buiten
gesmeten. Weer dreven in de Amsterdamse grachten honderden boeken. Dit keer
nationaal-socialistische lectuur, waarvan Nederland gezuiverd moest worden.87
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Boeken in ballingschap
De betekenis van de bibliotheek van Michael Honywood voor de
royalistische gemeenschap in de Republiek (1643-1660)
Marika Keblusek
Tijdens de Engelse burgeroorlog (1642-1660) zochten honderden royalisten hun
toevlucht op het continent. Koning Karel I had in de strijd met het parlement het
onderspit gedolven. Zijn trouwe aanhangers werden uit hun ambten ontzet, uit hun
huizen gedreven en hun bezittingen werden in beslag genomen. Voor velen bleef er
weinig anders over dan uit te wijken naar veiliger plaatsen. Onder hen was de
Anglicaanse bisschop John Bramhall. Tussen 1646 en 1660 zwierf de geestelijke
over het Europese vasteland, terwijl hij zich op alle mogelijke manieren in leven
probeerde te houden, bijvoorbeeld door in 1653 te Vlissingen als handelaar in
buitgemaakte schepen te werken. Hij had het niet gemakkelijk.
Zij die kalme geesten hebben, vrij van zorgen, en middelen om hen te
onderhouden, en vrienden om hen bij te staan, en hun boeken en
aantekeningen bij de hand, kunnen zich maar nauwelijks voorstellen met
wat voor moeilijkheden die arme ballingen worstelen, wier gedachten
meer gericht zijn op wat ze morgen zullen eten, dan op wat ze zullen
schrijven, terwijl ze als vagebonden worden opgejaagd in een wereld
zonder genade en bij vreemden om steun moeten smeken
schreef hij over zijn jaren in ballingschap.1
Aan het eind van de jaren dertig was de Engelse koning in ernstige politieke
moeilijkheden geraakt. De ontevredenheid over de bijna absolutistische positie die
hij zich had toegeëigend en over de episcopale inrichting van de Anglicaanse kerk
werd steeds groter. De Schotse Presbyteriaanse kerk weigerde in 1638 dat episcopale
bestuur te aanvaarden en een oorlog dreigde. Karel I riep in 1640 het parlement bijeen
om middelen voor de strijd te verkrijgen. Toen hij nul op het rekest kreeg, liet hij
het parlement ontbinden. Dat vaardigde daarop een zogenaamde ‘Grote
Remonstrantie’ uit, waarin het Engelse volk om steun gevraagd werd voor een
nationale hervorming. De koning probeerde de parlementaire oppositieleiders te
arresteren, maar zijn poging werd verijdeld en hij zag zich gedwongen naar York te
vluchten. Zowel Karel I als de leden van het parlement be-
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gonnen legertroepen te recruteren. In augustus 1642 brak de Engelse burgeroorlog
in alle hevigheid uit. In 1643 werden de bezittingen van degenen die de koning
steunden, in beslag genomen. Meer dan 3000 geestelijken werden uit hun functie
ontheven.2 Vanaf dat moment zwermden Engelse royalisten uit over alle landen van
Europa: Duitsland, Zweden en Denemarken, Italië, maar vooral Frankrijk en de
Republiek.
‘At Paris, at Rome,/ At The Hague they are at home’, schreef hofdichter John
Denham, die blijkbaar minder moeite had met zijn ballingschap dan bisschop
Bramhall. De Nederlandse Republiek was voor veel Engelsen een vanzelfsprekend
toevluchtsoord. Door het huwelijk tussen Willem II (de zoon van Frederik Hendrik)
en Mary Stuart (de dochter van Karel I) was het huis van de Oranjes vanaf 1641
gelieerd aan het Engelse koningshuis. Frederik Hendrik steunde in de eerste
oorlogsjaren met forse financiële injecties de strijd van Karel I. In Den Haag voerde
Elisabeth Stuart - zuster van de Engelse koning - al vanaf 1628 haar Engels
georiënteerde hofhouding. Zij was getrouwd met Winterkoning Frederik van Bohemen
die in de jaren twintig om politieke redenen zijn vaderland had moeten verlaten en
ook in de Republiek was neergestreken. Elizabeth voerde in de jaren veertig
onvermoeibaar strijd voor de Engelse koning en bood uitgeweken royalisten onderdak
in haar hof. Bovendien woonden er al sinds het begin van de zeventiende eeuw talloze
Engelse puriteinen, soldaten en kooplieden in de Republiek, die hun eigen
gemeenschappen hadden gevormd. In veel steden bestond een Engelse kerk, waarvan
de meeste aan het einde van de zestiende eeuw waren opgericht. Veel van de gevluchte
Engelsen zochten en vonden daar hun bescherming.
De lotgevallen van de royalistische ballingen in Europa zijn tot nu toe vooral
beschreven uit het perspectief van het thuisfront. En het waren voornamelijk de meest
vooraanstaande politici en geestelijken die in de schijnwerpers van de
geschiedschrijving stonden. Hun individuele belevenissen en vooral hun ontberingen
werden door hun latere hagiografen breed uitgemeten. In 1953 suggereerde Paul
Hardacre echter dat die jaren in ballingschap van veel grotere betekenis waren dan
tot dan toe was erkend. De royalisten kwamen tijdens hun Europese verblijf in
aanraking met verschillende mensen en nieuwe ideeën. Zij bestookten het vaderland
met propaganda en werkten zo goed en zo kwaad als het kon samen met de
achterblijvers. Het herstel van de monarchie in 1660 is onder meer aan hun
inspanningen te danken. Hardacre benadrukte dan ook dat deze continentale periode
‘de aanzet was tot het formuleren en verkondigen van invloedrijke principes en tot
de invoer van tot dan onbekende ideeën die het Engelse leven op elk mogelijk gebied
zouden beïnvloeden’.3
Tot nu toe is die geschiedenis nog niet geschreven. Het royalistische netwerk in
Europa wacht op reconstructie.4 Hoeveel mensen waagden in de jaren veertig de
oversteek? Dat het om honderden ballingen gaat, blijkt bijvoorbeeld uit de
gepubliceerde briefwisselingen, maar nauwkeurige aantallen zijn er nog niet. Alleen
al meer dan honderd geestelijken verruilden Engeland voor het continent.5 Wat

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 2

155
voor soort achtergrond hadden deze personen, wat voor functie hadden zij bekleed
en tot welke sociale klasse behoorden zij in Engeland? Verliet alleen de welgestelde
toplaag van de Engelse samenleving het vaderland en was de Europese ballingschap
vooral een elitaire aangelegenheid of trokken ook mensen uit de lagere sociale
regionen uit Engeland weg? Het zijn allemaal vragen die op een antwoord wachten.
Over de manier waarop ideeën over politiek, religie en literatuur binnen deze
gemeenschap hun weg vonden, is helemaal weinig bekend. De ballingen beseften
zelf maar al te goed hoe belangrijk de verspreiding van royalistisch/Anglicaans
ideeëngoed voor hen was.
De emigranten en de achterblijvers in Engeland onderhielden - voor zover mogelijk
- nauwe contacten. Lang niet iedereen had gekozen voor vrijwillige ballingschap.
Henry Hammond, een invloedrijk theoloog, weigerde zijn vaderland te verlaten
omdat hij geloofde van daaruit meer voor de Anglicaanse kerk te kunnen doen.6 Hij
bleef corresponderen met zijn vrienden die wel naar Europa waren gegaan en kon
zodoende hun situatie in de gaten houden.7 Zeker nu de geestelijken in Engeland uit
hun ambt waren ontheven, was het voor de bedreigde Anglicaanse kerk noodzakelijk
via drukwerk haar ideeën uit te dragen: ‘Er is nooit meer behoefte geweest aan de
drukpers dan nu de preekstoelen tot zwijgen zijn gebracht. Laat alle zonen van de
kerk hun taak doen, en wanneer ze niet langer voor de oren kunnen preken, laat ze
het voor de ogen doen’.8 Edward Hyde, rechterhand van Karel II, spoorde diverse
vluchtelingen aan tot onderzoek en deed hun ideeën voor boeken en vertalingen aan
de hand.9 In 1654 trachtte Henry Hammond een steunfonds voor berooide
geestelijken-in-ballingschap op te zetten, zodat zij ongehinderd door financiële
perikelen in alle rust hun boeken konden schrijven.10 Boeken waren voor de royalisten
in den vreemde bijna even belangrijk als het contact met lotgenoten en medestanders.
Uit hun uitvoerige correspondenties, zoals bijvoorbeeld die van Edward Hyde en die
van John Bramhall, blijkt dat keer op keer. Boeken werden onderling uitgeleend,
gekocht, gestolen, gesmokkeld uit en naar Engeland, geschreven, gelezen en gedrukt.
Teksten circuleerden binnen de gemeenschap op het continent, maar vonden ook
hun weg naar royalisten in Engeland. Het verlangen naar het bedrukte papier was
groot. ‘Ik heb nog steeds niet de boeken ontvangen die de drukker aan mijn vrouw
heeft meegegeven’, schreef Bramhall in 1654 aan zijn zoon, ‘ze heeft ze al een tijdje
geleden opgestuurd naar Rouaan, maar ik heb er niets meer van gehoord. Ik verlang
naar ze!’11 Edward Hyde schreef op 19 september 1653 uit Parijs dat hij graag het
boek zou ontvangen dat Claude Salmasius tegen John Milton had geschreven. En
kon hij geen catalogus krijgen van al het werk van Salmasius?12 Het zijn maar een
paar voorbeelden uit een eindeloze rij. Bij hun zoektochten naar bepaalde titels
maakten de royalisten dankbaar gebruik van hun contacten in de Republiek. Diegenen
die daar hun toevlucht hadden gezocht, bevonden zich immers in het Mekka van de
boekenwereld. Sommigen bouwden tijdens hun ballingschap omvangrijke bibliotheken
op.13
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Michael Honywood (1597-1681) Het portret werd vermoedelijk geschilderd door Cornelis Johnson.
Lincoln Cathedral Library

Het meest pregnante voorbeeld daarvan vormt de gevluchte geestelijke Michael
Honywood. Hij bracht tijdens zijn ballingschap in Utrecht een grote bibliotheek
bijeen, die niet alleen voor privé-doeleinden werd gebruikt. Want vele vooraanstaande
ballingen kwamen naar Utrecht om boeken uit Honywoods verzameling in te zien
en te lenen. Deze particuliere collectie zou binnen de royalistische gemeenschap een
bijna publieke status krijgen. Dankzij een unieke bron is het mogelijk te reconstrueren
hoe de ‘Utrechtse’ bibliotheek van Michael Honywood heeft gefunctioneerd als
schatkamer voor geloofs- en lotgenoten.14

Michael Honywood: een Engels bibliofiel in Utrecht
Op 6 juli 1643 arriveerde balling Michael Honywood in de Republiek. Honywood
had in Cambridge theologie gestudeerd en verkeerde nog steeds in die veilige
academische wereld toen de burgeroorlog uitbrak. Ook hij maakte de oversteek. Na
een kort oponthoud in Leiden vestigde Honywood zich in Utrecht, waar hij logeerde
bij zijn vriend William Sancroft. Over de activiteiten van Honywood tijdens zijn
Utrechtse periode is nauwelijks iets bekend en het is ondui-
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delijk hoe hij zijn verblijf bekostigde.15 Na het herstel van de monarchie in 1660
keerde hij naar Engeland terug, waar hij werd aangesteld als deken van de kathedraal
te Lincoln.
Gedurende zijn academische leven had Honywood boeken verzameld. Onder zijn
kennissenkring in Cambridge bevonden zich mensen als Joseph Mede, een
vooraanstaand theoloog; de latere bisschop van Londen, Humphrey Henchman en
de zojuist genoemde Sancroft. Veel van hun gepubliceerde werk bevond zich ex
dono authoris in de bibliotheek van Honywood. Eén van Honywoods vrienden
karakteriseerde de verzameling als een ‘vast storehouse of books’, waarin de nadruk
vooral op theologisch drukwerk lag. Bij zijn vlucht naar de Republiek liet Honywood
zijn collectie onder de bescherming van zijn voormalige college in Cambridge achter.
Maar dat kon niet verhinderen dat de nieuwe politieke machthebbers de boeken in
1643 in beslag namen. Dat ze uiteindelijk gespaard zijn gebleven, is vooral te danken
aan de inspanningen van Michaels broer Thomas. Deze had al in het begin van de
politieke strijd de kant van het parlement gekozen en kon zijn invloed aanwenden
om de bibliotheek in 1647 weer terug te kopen. Er is niets bekend over de
verblijfplaats van de boeken tijdens Michaels afwezigheid, maar men neemt aan dat
hij zijn collectie pas in 1660 weer terug zag.
Een leven zonder boeken was voor hem onmogelijk. Al direct bij aankomst in de
Republiek begon Honywood met de opbouw van een nieuwe bibliotheek. Deze
collectie bracht hij bij zijn terugkeer naar Engeland in 1660 mee. Ook in Lincoln
bleef hij zijn verzameling uitbreiden. Na zijn dood in 1682 werd Honywoods complete
bibliotheek eigendom van de ‘Dean and Chapter Library’, tot dan toe een vrij magere
verzameling van 650 titels. In 1674 was Honywood een campagne begonnen om die
bibliotheek onder te brengen in een nieuw gebouw dat uiteindelijk in 1676 gereed
kwam. Voor het ontwerp van deze ruimte werd de bekende architect Christopher
Wren aangetrokken. De boeken en manuscripten die Honywood later aan de
bibliotheek vermaakte, vormen nog steeds het hoofdbestanddeel van de Lincoln
Cathedral Library. En de boeken die hij tijdens zijn verblijf in Utrecht kocht, maken
op hun beurt een belangrijk onderdeel uit van Honywoods legaat.
Die ‘Hollandse’ aankopen tekende hij aan in een notitieboekje dat tegenwoordig
in Lincoln Cathedral Library wordt bewaard.16 Onder de titel ‘A catalogue of books
bought for myselfe since my coming out of England, Jul. 6. 1643’ gaf Honywood
een uitgebreide beschrijving van zijn aanwinsten: in alfabetische volgorde noteerde
hij van elk boek de titel, het formaat, de bindwijze en de prijs. Het notitieboekje werd
ook gebruikt als uitleenregister. Daartoe draaide Honywood het om, zodat de laatste
verso-pagina van zijn ‘catalogus’ als eerste recto-bladzijde van zijn register kon
dienen. Hij registreerde aan wie hij welke boeken uitleende: als een exemplaar werd
teruggebracht, zette Honywood een forse streep door de aantekening.
Het aantekenboekje van Michael Honywood is om twee redenen een unieke
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De bibliotheek van Lincoln Cathedral, die Honywood in 1674 liet bouwen en waarin zijn collectie
wordt bewaard.
Lincoln Cathedral Library

bron. In de eerste plaats vormt het kasboek de bibliografische weerslag van zeventien
jaar verzamelen. Dank zij deze aantekeningen kan de opbouw van zijn ‘Utrechtse’
bibliotheek stap voor stap worden gevolgd. De gedetailleerde beschrijvingen van de
aankopen geven een zeldzaam kijkje in bijvoorbeeld de wereld van boekprijzen rond
het midden van de zeventiende eeuw.17 In de tweede plaats opent het uitleenregister
de deuren naar Honywoods kennissenkring, zodat we kunnen zien met wie hij tijdens
zijn ballingschap in contact stond. Wat voor personen zochten Honywood op om
boeken te lenen? In wat voor soort boeken waren deze mensen geïnteresseerd? Met
name dit uitleenregister biedt de zeldzame mogelijkheid om de betekenis van een
particuliere bibliotheek binnen een bepaald milieu te achterhalen.18

Aankopen in de Republiek
De onderzoeker die Honywoods kasboek bestudeert, verkeert in de gelukkige
omstandigheid dat de oorspronkelijke collectie nog steeds bestaat. De titels uit het
aantekenboek kunnen zodoende worden vergeleken met het bestand van de bibliotheek
in Lincoln. Naomi Linnell maakte daar in 1983 een begin mee. Zij vergeleek de
eerste 551 aangekochte titels (van het totaal van 1006 titels!) en kon 400 boeken met
zekerheid in de bibliotheek identificeren. Honywoods gewoon-
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te om zijn boeken van een monogram - zijn ineengevlochten initialen - te voorzien,
maakt de identificatie nog makkelijker.19 Ik heb het aantekenboekje van Honywood
nog niet in zijn geheel getranscribeerd en ben daarom niet in staat zijn ‘Hollandse’
verzameling grondig te analyseren. Mijn gedeeltelijke transcriptie heb ik vergeleken
met de catalogus die Clive Hurst recentelijk van Lincoln Cathedral Library maakte.20
Vrijwel alle titels uit het aantekenboek kunnen in de catalogus worden teruggevonden;
zij dragen volgens de annotatie van Hurst ook bijna allemaal het monogram van
Honywood.
Behalve deze catalogus verschenen er eerder twee publikaties waarin de
Honywood-collectie centraal staat. W.H. Kynaston publiceerde een lijst van
Nederlandse uitgaven die Honywood tijdens zijn verblijf in Holland zou hebben
gekocht.21 Hij maakte daarbij echter geen gebruik van het kasboek en het is dan ook
niet helemaal duidelijk waarop zijn lijst van 475 titels is gebaseerd: op de
aanwezigheid van het monogram, of uitsluitend op het Nederlandse impressum van
een boek. Beide criteria sluiten bovendien niet uit dat het gaat om werken die
Honywood eerder (dat wil zeggen voor zijn vertrek naar Utrecht) of later (tijdens
zijn dekenaat) via Engelse boekhandels of via bestellingen direct in Holland
aankocht.22 Een grote tekortkoming van de lijst is vooral dat Kynaston niet alle
pamfletten opnam die Honywood - volgens zijn kasboek - in Nederland kocht.
Vergelijking tussen het kasboek en de catalogus van Hurst laat zien dat Honywood
bijvoorbeeld de pamfletten lang niet altijd van zijn monogram voorzag.23 Dat soort
drukwerk kocht hij waarschijnlijk eerder om op de hoogte te blijven van de laatste
politieke ontwikkelingen dan dat hij ze als een substantiële aanwinst voor zijn
bibliotheek zag. Ook in zijn catalogus van buitenlandse boeken in Lincoln Cathedral
Library geeft Kynaston geen informatie over de selectie van de titels.24 Hij laat in
het ongewisse of het hier gaat om boeken uit de verzameling van Honywood. Hij
noteert welke boeken het Honywood-monogram dragen, maar hij geeft niet aan op
welke wijze de andere boeken in de collectie terecht kwamen. Van een groot aantal
niet-‘gesigneerde’ uitgaven staat in elk geval vast dat Honywood ze wel degelijk in
Nederland kocht. Ook hier gaat het om actueel drukwerk dat wel in het kasboek werd
vermeld, maar dat Honywood niet van zijn initialen voorzag. Kortom: geen van de
publikaties die tot nu toe aan de bibliotheek zijn gewijd, biedt een goed overzicht
van de collectie van Michael Honywood.
Het kasboek van Honywood laat zien dat hij een alleseter was. Actueel politiek
drukwerk en incunabelen, theologische werken en kookboeken, medische
naslagwerken en boeken op het gebied van de wiskunde, fabels en woordenboeken:
zijn aankopen vormen als het ware een dwarsdoorsnee van het aanbod in de Hollandse
boekwinkels. De grote hoeveelheid Nederlandstalig drukwerk springt als eerste in
het oog. De Dictionary English & Duytsch van Henry Hexham (Rotterdam 1648)
die Honywood voor 3 gulden en 5 stuivers kocht, zal hij misschien
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daarom hebben aangeschaft. The English Schoolmaster, or a grammar to teach a
Duytschman the English Tongue (Amsterdam 1646), het eerste werk in zijn soort,
zal Honywood ook goed van pas zijn gekomen. Soms schafte hij de Nederlandse
vertaling van een oorspronkelijk Engels boek aan, misschien om zo de taal sneller
onder de knie te krijgen. De tekst van de Engelse liturgie bezat hij bijvoorbeeld zowel
in het Nederlands - een Rotterdamse uitgave uit 1645, gekocht voor 1 gulden 16
stuivers - als in het Frans (La liturgie Anglois, Londen 1616), gekocht voor 2 gulden
12 stuivers. De uitgave van het Munsterse vredesverdrag schafte hij zowel in een
Nederlandse als Engelse versie aan. Na een verblijf van een aantal jaren in Utrecht
zal Honywood redelijk Nederlands hebben kunnen lezen. Hij deed toen een aantal
woordenboeken van de hand, bijvoorbeeld het Spraec-woorden Nederlandsch dat
hij ooit voor 6 stuivers bemachtigde.25 Honywood kocht een aantal uitgaven van
Hugo de Groot en Anna Maria van Schurman. De octavo-uitgave van haar Opuscula
kocht hij voor 1 gulden en 10 stuivers maar later tekende hij aan dat hij het boek had
weggegeven. Ook van andere uitgaven van haar verzamelde werken - de Opera,
gekocht voor 3 gulden en de gebonden Opera omnia ter waarde van 1 gulden en 10
stuivers - deed hij afstand. Hij toonde belangstelling voor incunabelen. Voor de
beroemde foliant Dat boeck des gulden thronen van Otto van Passau, in 1480 te
Utrecht gedrukt door Geeraert Leeu, betaalde hij 10 stuivers. Het lijvige standaardwerk
van Emanuel van Meteren Memorien der Belgische Historie (Delft 1599, 2 dln.)
kostte hem 13 gulden. Het duurste boek dat Honywood in Nederland kocht, was de
Luther-Bijbel uit 1630 (‘Bible Hooghduytsch Stratsburgium’): het boek kostte 29
gulden en 10 stuivers.
Honywood kocht de Catalogus librorum (Amsterdam 1647) van de vermaarde
Amsterdamse boekhandelaar Hendrick Laurensz voor 2 stuivers en hij liet het boekje
bovendien inbinden. De Engelsman moet meerdere malen veilingen in de Republiek
hebben bijgewoond. Daarvan getuigen exemplaren van de veilingcatalogi van
Johannes Waesberge (Utrecht 1609 1= 16601), de collectie-Cornelis à Schoonderwaert
(Utrecht 1651), P. Bellerus (Antwerpen 1658), de weduwe van Johannes Jansonius
Brouwer (Amsterdam 1660) en van de enorme verzameling van Adriaan Pauw (Den
Haag 1657, 2 dln.). Verder beschikte hij over de catalogus van de ‘Bibliothecae
Traiectinae’ (Utrecht 1608). Vanzelfsprekend is zijn voorliefde voor theologische
werken. Honywood kocht bijvoorbeeld een editie van de Hollandsche
kercken-ordeninge uit 1612 en een nieuwere uitgave uit 1640 (Kercken-ordeningen
der Reformerende Kercken der Nederlant inde 4e Nationale Synode gemaeckt). De
Statenbijbel bezat hij in de editie van 1637 - aangekocht voor 14 gulden - en in de
geannoteerde versie van 1643, ter waarde van 20 gulden. Verder kocht hij uitgaven
van het werk van onder andere Luther, Arminius, Rivet en Calvijn. Opvallend is
hoeveel boeken - vermeld in het kasboek - uit Lon-dense drukkerijen afkomstig
waren, bijvoorbeeld drie werken van bisschop Jeremy Taylour die in 1647 door
Richard Royston waren uitgegeven. Het bedrag dat hij ervoor op tafel legde, kan in
verhouding tot vergelijkbare boeken hoog wor-
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den genoemd: rond de twee gulden per stuk. Dat Honywood deze boeken in guldens
betaalde, suggereert dat hij ze in Nederland kocht. Maar kon hij dergelijke uitgaven
wel in een Hollandse boekwinkel vinden? Of moest hij zich daarvoor toch beroepen
op contacten in Engeland?

Actueel drukwerk
Een groot gedeelte van Honywoods budget was gereserveerd voor politiek drukwerk.
En het merendeel van die pamfletten had betrekking op de situatie in zijn vaderland.
In Nederland was er vanaf het begin van de strijd in Engeland veel aandacht voor de
ontwikkelingen aldaar. In eerste instantie lag de sympathie van de Nederlandse
bevolking bij het Engelse parlement, ondanks het huwelijk tussen Mary Stuart en
Willem II in 1642. Het parlement streefde immers naar hervorming van de
Anglicaanse kerk en het kwam daarmee op voor de protestantse idealen. Maar nadat
Karel I in 1649 door datzelfde parlement ter dood werd veroordeeld, sloeg de publieke
opinie in Nederland om. Na de executie van de Engelse koning sympathiseerde men
niet langer met Cromwell en de zijnen, maar met het vorstenhuis in ballingschap.
De Engelse machthebbers lieten zich veel gelegen liggen aan de steun van de
Republiek. Toen stadhouder Willem II - evenals zijn vader Frederik Hendrik vurig
tegenstander van het parlement - in 1650 overleed, probeerde Cromwell een
Nederlands-Engels bondgenootschap tot stand te brengen. Maar de Haagse
onderhandelingen van 1651 liepen op niets uit en de Akte van Navigatie die in
datzelfde jaar in Engeland werd uitgevaardigd, leidde zelfs in 1652 tot de eerste
Engelse Oorlog. Tijdens die oorlog werd duidelijk dat Karel II die al vanaf 1650 met
zijn hofhouding op het continent verbleef, de Republiek politiek én financieel gezien
niets te bieden had. Op 8 mei 1654 tekenden Cromwell en de Staten-Generaal een
vredesverdrag.
De Nederlandse drukpersen stonden in deze periode niet stil. Bijna 20% van het
overgeleverde politieke drukwerk was gewijd aan de Engelse ontwikkelingen.26 Deze
pamfletten, keuren en plakkaten werden vooral in Amsterdam en Den Haag gedrukt.
Tussen 1638 en 1654 verschenen in Den Haag 169 pamfletten, vijf wekelijkse
couranten en 30 plakkaten die op de Engelse zaak betrekking hadden. Amsterdamse
drukkers produceerden 270 Engels georiënteerde titels. Vooral in 1649 - het jaar van
de koningsmoord - is sprake van een pamflettenexplosie: de ons bekende produktie
steeg van 104 titels in 1642 tot 214 in 1649. In de eerste jaren van de Engelse
burgeroorlog betrof het Nederlandse drukwerk uitsluitend vertalingen van proclamaties
van het Engelse parlement. Dit drukwerk was vooral informatief van aard. Met de
executie van Karel I veranderde de toon van de pamfletten. De publieke sympathie
lag nu bij het Engelse koningshuis en dat valt aan de vaak verontwaardigde teksten
af te lezen. Tijdens de Engelse Oorlog van 1652-1654 is opnieuw een kentering waar
te nemen: de pamfletten tonen zich dan vooral anti-Engels.27
Dit drukwerk vond niet alleen gretig aftrek bij een Nederlands publiek, maar
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vooral ook bij de vele Engelse royalisten die zich in de Republiek hadden verzameld.
Het kasboek van Honywood laat zien dat hij daarop geen uitzondering was. Titels
als Antwoord op de declaratie van het parlement, The kings declaration from Jersey,
uitgaven van de redevoeringen van de gezanten William MacDowell en William
Berkley en preken van vooraanstaande Anglicaanse geestelijken als John Bramhall
en Henry Leslie vonden volgens het kasboek een plaats in Honywoods bibliotheek.
Een gedeelte van dat boekje was zelfs voor dit soort drukwerk gereserveerd:
‘Pamphlets everyday comming out about Engeland’, tekende Honywood op fol. 33r
als verzameltitel aan. Hoewel hij een aantal Nederlandstalige pamfletten (zoals ‘2
Dutch dialogues’) aanschafte, kocht Honywood ook een grote hoeveelheid Engelsen Franstalig politiek drukwerk. Enkele titels daarvan waren in Engeland gedrukt.
Honywood kocht bijvoorbeeld voor 1 gulden en 5 stuivers The royalist defence
(Londen 1648). Hij schafte het veelzeggende Monarchy or no monarchy in England
(Londen 1651) aan, waarin de beroemde astroloog William Lilly zijn voorspellingen
over de politieke situatie in Engeland uiteenzette. Het boek circuleerde ook in een
Nederlandse vertaling uit 1653 - volgens het impressum eveneens te Londen gedrukt
- en ook hiervan kocht Honywood een exemplaar. Maar de meeste pamfletten over
de Engelse zaak die Honywood tijdens zijn ballingschap kocht, waren afkomstig uit
de Republiek zelf.

Een royalistische uitgever in Den Haag
De drukker die voor het leeuwedeel van deze uitgaven verantwoordelijk was, woonde
en werkte vanaf 1646 in Den Haag. Samuel Browne was evenals Honywood een
gevluchte royalist.28 In 1647 betrok Browne een winkelpand dat strategisch was
gelegen naast de Engelse kerk in Den Haag. De eerste twee jaar van zijn ballingschap
drukte hij nog niet veel, maar in 1649 bracht hij 34 uitgaven op de markt die op de
situatie in zijn vaderland betrekking hadden. In zijn ‘Engelsche Druckery’ produceerde
hij een gestage stroom royalistisch getinte pamfletten in het Nederlands, Frans, Latijn
en Engels. Blijkbaar richtte Browne zich niet alleen op de Nederlandse markt, maar
bestemde hij zijn uitgaven ook voor de Engelse ballingen en de vele Franstalige
buitenlandse gezanten, ambassadeurs, hovelingen en kooplieden in Den Haag. Zijn
uitgaven bereikten bovendien het royalistische publiek in Engeland en Frankrijk. In
de jaren 1649-1652 lijkt Browne het monopolie op ‘Engelse’ uitgaven in Den Haag
te hebben. Zijn reputatie blijkt uit de diensten die hij aan de overheden leverde. Zo
mocht Samuel Browne soms als enige aan het Hof van Holland de Engelse couranten
verkopen en werd hij door de Staten-Generaal ingeschakeld als vertaler.
De boekwinkel van Samuel Browne moet voor de ballingen in de Republiek een
belangrijke ontmoetingsplaats zijn geweest. Niet alleen stonden de planken er vol
met Engelse boeken en pamfletten, ook het laatste nieuws werd er besproken. Browne
werd regelmatig door vooraanstaande royalisten in Frankrijk of de Republiek ingezet
om bepaalde boeken voor hen te kopen. Predikant Robert
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Creighton schreef in december 1659 aan Edward Hyde:
We hebben op alle mogelijke manieren die ik of Browne of zijn schoonzoon konden
verzinnen, gezocht naar de tweede druk van de Historia Pelagiana, maar we hebben
het nog niet kunnen vinden. Browne heeft me gezegd dat hij denkt dat het makkelijker
in Engeland te krijgen is dan in Leiden waar het werd gedrukt door Louis Elsevier,
of dan in Amsterdam. Maar we zullen niet ophouden hier te zoeken, misschien dat
we het met een beetje geluk tegen zullen komen.29
Sommige vooraanstaande royalisten in Frankrijk, Engeland en de Republiek
gebruikten de boekwinkel van Browne als postadres, of zij lieten de boekverkoper
geld en pakketjes bezorgen.30 Edward Hyde ontving bijvoorbeeld in september 1659
door bemiddeling van Browne een pakje dat hem was gestuurd door Mary Stuart.31
De contacten tussen Samuel Browne en de ‘Engelse’ hoven van Mary Stuart en
haar tante Elizabeth van Bohemen in Den Haag waren nauw. In 1649 leverde Browne
ter waarde van 49 gulden en 12 stuivers drukwerk aan het hof van Mary Stuart en
Willem II.32 Dat contact met het hof van de ‘Princesse Royal’ had Browne
waarschijnlijk voor een groot gedeelte te danken aan zijn broer Thomas. Thomas
Browne had in Oxford theologie gestudeerd en na het uitbreken van de burgeroorlog
was hij, misschien samen met het gezin van zijn broer, naar Den Haag gevlucht. Hij
was tijdens zijn ballingschap de persoonlijke kapelaan van Mary Stuart en het contact
tussen hem en de prinses was zeer vertrouwelijk. Wanneer Karel II met zijn gevolg
in het land was, werd Thomas Browne gevraagd de kerkdiensten te leiden.33 Zijn
hoge positie binnen het hof in ballingschap is gezien de Engelse voorgeschiedenis
van Thomas Browne wel begrijpelijk, want hij had bijvoorbeeld eerder als
huiskapelaan van de vooraanstaande aartsbisschop William Laud gewerkt. Binnen
de royalistische kring op het continent en vooral binnen de Republiek was Thomas
Browne een man met veel contacten. Veel gevluchte Anglicaanse geestelijken lieten
hun werk door Samuel Browne uitgeven. En het is heel waarschijnlijk dat deze zijn
monopoliepositie als ‘royalistisch drukker’ kon vestigen en handhaven, juist dankzij
zijn broer.
In 1649 gaf Browne Een schoone waerschouwinge om sich voor de Schotse
kerck-discipline te hoeden uit, een politiek-theologisch tractaat van John Bramhall.
Het Engelse origineel was in datzelfde jaar zonder naam van de drukker verschenen.
Hoe het contact tussen auteur en drukker precies tot stand kwam, weten we niet,
maar het lijkt erop dat Thomas Browne een belangrijke tussenpersoon was. Hij stond
met Bramhall op vriendschappelijke voet, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de persoonlijke
opdracht die de bisschop later in twee van zijn werken schreef.34 In zijn boek trok
Bramhall fel van leer tegen de Schotse presbyterianen. De grootste angst van de
uitgeweken Anglicaanse geestelijken was dat Karel II met de Schotse kerk een
verbond zou sluiten. Bramhalls boek fungeerde als een belangrijk wa-
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pen in die discussie en de uitgave was uitstekend getimed. Juist in de periode dat het
boek verscheen, voerde Karel II namelijk met de Schotse vertegenwoordiging
onderhandelingen in Den Haag. De voorman van de Schotten, Robert Baillie,
reageerde furieus op Bramhalls geschrift. Zijn woede koelde hij in een pamflet met
de spottende titel A review of doctor Bramble (...) his faire warning (z.p. 1649).35 De
oorspronkelijke uitgaven van zowel Bramhall als Baillie werden - alleen voorzien
van een nieuw titelblad - in 1661 door Browne onder de titel Three treatises
concerning the Scotish discipline gebundeld uitgegeven, aangevuld met een preek
uit 1651 van een andere geestelijke in ballingschap.
Richard Watson, kapelaan van de gevluchte Lord Hopton, woonde en werkte
tijdens de burgeroorlog afwisselend in Frankrijk en de Republiek. In 1650 hield hij
een preek voor het Engelse hof in Den Haag. Onder de titel Akolouthos, or a second
faire warning gaf Samuel Browne deze tekst in 1651 uit.36 De ondertitel verwijst
ondubbelzinnig naar het geschrift van Bramhall. In zijn tekst koos Watson Bramhalls
zijde en verdedigde diens ‘first [warning] against a schismatical & seditious reviewer
R.B.G. [=Robert Baillie of Glasgow]’. Watson was geen onbekende auteur in Brownes
fonds. Twee jaar eerder, in 1649, had de boekverkoper al zijn Regicidium Judaicum,
or a discourse about the jewes crucifying Christ, their King uitgegeven. De
vergelijking tussen de gekruisigde Christus en de onthoofde Karel II was een geliefd
thema onder royalistische auteurs. Predikant Henry Leslie bijvoorbeeld was wel heel
expliciet in de preek die hij op 13 juni 1649 voor Karel II in Breda hield: The
martyrdome of King Charles, or his conformity with Christ in his sufferings verscheen
in hetzelfde jaar bij Samuel Browne. Die uitgave was onmiddellijk een kassucces.
In rap tempo zagen in 1649 nog drie herdrukken het licht en Browne gaf bovendien
een Nederlandse vertaling uit.
Het werk van Richard Watson wordt door kerkhistorici als een van de belangrijkste
voorbeelden van Anglicaans gedachtengoed uit deze periode beschouwd, samen met
dat van John Bramhall en Robert Creighton. Met deze gevluchte geestelijke was
Samuel Browne goed bekend. Creighton, een goede bekende van Michael Honywood,
woonde eveneens in Utrecht maar vertoefde regelmatig in Den Haag, waar hij er
bijvoorbeeld met Browne op uit trok om boeken voor Edward Hyde te kopen. Voor
de verzameluitgave van de geschriften van Bramhall, Baillie en Watson schreef
Creighton in 1661 een voorwoord. Misschien was het Michael Honywood wel die
Browne op het idee bracht de drie teksten op deze manier op de markt te brengen.
Hij kocht blijkens zijn kasboek de drie tractaten in een keer en betaalde apart voor
het ‘binding all together’. Het is niet de enige keer dat uitgaven van Samuel Browne
in zijn kasboek voorkomen.

Het contact tussen Samuel Browne en Michael Honywood
Misschien gaat het te ver om te stellen dat Samuel Browne de vaste boekverkoper
van Honywood was. Maar hij speelde wel een heel belangrijke rol bij de
totstandkoming van Honywoods bibliotheek. Vrijwel alle ‘Engelse’ pamfletten uit
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het kasboek waren door Samuel Browne uitgegeven, waaronder ook een gedeelte
van de ‘pamphlets comming out every day about England’. Op een andere bladzijde
tekende Honywood aan dat hij voor twee gulden diverse ‘small pamphlets at the
Hague’ had gekocht, waarschijnlijk in de boekwinkel van Browne. In de bibliotheek
in Lincoln bevinden zich niet alleen een aantal unieke exemplaren van Brownes
drukken, maar zijn fonds is over het algemeen zeer goed in de collectie
vertegenwoordigd.
Voor 1 gulden en 15 stuivers verkocht Samuel Browne aan Honywood de laatste
druk van de Eikon Basilike, een boek dat door de royalistenkring als een bijbel werd
gekoesterd.37 De Eikon was volgens de overlevering door Karel I geschreven en
verscheen een paar dagen na diens terechtstelling op de markt. Het boek sloeg in als
een bom. Aanvankelijk werd het boek door de royalistische uitgever Richard Royston
in Londen gedrukt, maar na een paar maanden liet het parlement een publikatieverbod
uitvaardigen. Royston dook onder, maar zorgde er wel voor dat andere Londense
drukkers de uitgave overnamen. Hij liet deze nieuwe oplagen bovendien verschijnen
met een vals adres: dat van Samuel Browne te Den Haag. De boekverkoper moet bij
royalisten èn hun tegenstanders in het vaderland een zekere reputatie hebben gehad.
Wat vormde een veiliger dekmantel voor Londense drukkers dan de suggestie dat
deze boeken uit het royalistisch bolwerk Den Haag gesmokkeld waren? De uitgaven
van de Eikon die Samuel Browne werkelijk zelf uitgaf, waren zeker ook bestemd
voor de Engelse markt. Samuel Browne bleef niet lang de enige drukker die de Eikon
Basilike in Nederland uitbracht, maar hij was wel de eerste. In maart 1649 verscheen
zijn eerste Engelstalige druk, in april gevolgd door de tweede. In die maand verkreeg
Browne van de Staten Generaal een negenjarig privilege voor het drukken, verspreiden
en verkopen van de Eikon in het Engels, Latijn, Nederlands en Frans. Nederlandse
vertalingen heeft Browne echter nooit gedrukt, waarschijnlijk omdat hij zijn publiek
zocht binnen het royalistische milieu in Holland, Frankrijk en Engeland.38 Michael
Honywood kocht zestien exemplaren van het boek in wisselend formaat, die hij in
kalfsleer, in blauw leer of met klemmen liet binden. Achter de meeste aantekeningen
staat een * of de aanduiding ‘g.a.’, wat betekent dat hij de boeken niet voor zichzelf
kocht, maar ze verkocht of weggaf. Mogelijk voorzag Honywood - al dan niet in
opdracht - bekenden in Engeland van het verboden boek.
Michael Honywood kocht niet alleen boeken bij Browne, hij verkocht de boekverkoper
ook exemplaren uit zijn bibliotheek. Op een tussenstaatje in zijn kasboek (fol. 25r)
maakte hij de balans op. Tussen zijn aankomst in de Republiek in 1643 en de zomer
van 1648 had hij 520 gulden en 18 stuivers aan boeken uitgegeven. Daar stond
tegenover dat hij tussen 1648 en 1657 voor zo'n 220 gulden aan boeken had verkocht.
Van ‘Mr. Browne’, dat wil zeggen Samuel, incasseerde hij veertig gulden voor de
verkoop van Engelse boeken. Tweemaal bracht Honywood boeken in op een Haagse
veiling. Bij een veiling in 1657 wist hij voor bij-
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na honderd gulden te verkopen.39 Tijdens de openbare verkoop van de bibliotheek
van ‘Dr. Bealus’ liet hij boeken meeveilen die 61 gulden en 8 stuivers opleverden.
Predikant William Beale overleed in de winter van 1651 en de veiling zal
waarschijnlijk in 1652 hebben plaatsgevonden. Uit dat jaar is maar één Haagse
veilingcatalogus bekend. Samuel Browne veilde toen in zijn nieuwe winkel op het
Binnenhof een anonieme collectie van ‘verscheidene belangrijke en zeldzame boeken
in het Hebreeuws, Arabisch, Grieks, Latijn, Italiaans, Frans, Spaans en Engels’.40
Het moet hier wel gaan om een veiling van de boeken van Beale. De hoeveelheid
Engelse boeken in de catalogus is veelzeggend: 189 Engelstalige werken op een
totaal van 1639 titels, dat wil zeggen bijna 12%.41 Veel uitgaven in het Frans en Latijn
hadden betrekking op de Engelse geschiedenis, zoals bijvoorbeeld Buchanans Historia
Scotia (Edinburgh 1582). Vrijwel alle klassieke auteurs waren in de catalogus
vertegenwoordigd. Nederlandstalige uitgaven ontbraken op een paar kaartboeken en
het Treur-Toneel der doorluchtige Mannen na. De meeste boeken dateren uit de 16e
eeuw en het betreft hier dus een veiling van tweedehands gebonden boeken. Blijkbaar
kocht Samuel Browne regelmatig boeken op uit bibliotheken van uitgeweken Engelsen
zoals Michael Honywood, of nam hij hele collecties over, bijvoorbeeld van de
overleden William Beale.

Het uitleenregister van Honywood
Tijdens zijn verblijf in Utrecht vertrouwde Honywood aan bijna honderd verschillende
mensen zijn boeken toe. De uitleningen zijn niet gedateerd. Honywood noteerde de
naam van de lener en liet daaronder wat ruimte over om titels van boeken op te
schrijven. Wanneer de boeken werden teruggebracht streepte hij de aantekening door.
Dat maakt het soms erg moeilijk om de namen en - de zeer verkorte - titels te
identificeren. De meeste mensen leenden incidenteel: zij namen tussen de één en
twaalf titels mee. Anderen maakten zoveel gebruik van de bibliotheek dat de voor
hen gereserveerde ruimte in het opschrijfboekje niet voldoende was. Hun namen
komen daarom een aantal malen in het register voor. Honywood leende zijn boeken
aan lotgenoten; zijn leners maakten allen deel uit van de Engelse gemeenschap in de
Republiek. Al naar gelang hun achtergrond kunnen zij als volgt worden ingedeeld:
Achtergrond
Geestelijken

Aantal
16

Uitleningen
>163

Militairen

18

>67

Geleerden

4

23

Hovelingen; politici; adel 21

96

Onbekend42

37

>163

Totaal

96

>512

De meeste mensen leenden, zoals gezegd, incidenteel eens een boek. Een aantal
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echter kan als ‘grootverbruiker’ worden gekarakteriseerd: binnen elke groep zijn dat
er één of twee. De meeste boeken leende Honywood uit aan de geestelijke William
Beale; deze nam in totaal 62 boeken mee. Ook Robert Creighton was een fanatiek
bezoeker (minstens 27 boeken). Onder de militairen vinden we kapitein Ogles
(minstens 15 boeken), kolonel Grey (8 boeken) en kapitein Skelton (9 boeken) als
uitschieters terug. En onder de hovelingen en politici scoorde Lord Culpepper hoog
(minstens 26 boeken). Helaas is de achtergrond van grote leners als Mr. Teynt
(minstens 17 boeken) en Mr. Manly (minstens 20 boeken) niet bekend.43
Honywood onderhield nauw contact met andere uitgeweken geestelijken. Sommigen,
zoals Richard Madan, Malachi Harris en Lewis Morgan, waren werkzaam in een
Engelse kerkgemeenschap. Madan was predikant van de Engelse kerk in Amsterdam.
Hij nam uit Honywoods verzameling twee Engelse en één Nederlandse grammatica
mee. Harris preekte in 1643 en 1644 in de Engelse kerk te Utrecht, maar kwam in
aanvaring met de classis die hem ervan beschuldigde ‘paapse’ diensten te houden.
Na een strijd van twee jaar werd hij ten slotte door Frederik Hendrik als predikant
van Mary Stuart aangesteld. Lewis Morgan was tussen 1644 en 1659 verbonden aan
de Engelse kerk in Nijmegen. Hij leende van Honywood een grammatica van het
Welsh. Ook de broer van Samuel Browne bezocht de bibliotheek. Thomas Browne
nam uit de Utrechtse bibliotheek onder meer een verzameling ‘Small Treatises bound
together in 40’ mee, een geschiedenis van Schotland en verder de Scripta Anglicana
(Basel 1577, fol.) van Martin Bucer.
Vooraanstaande Anglicanen als John Bramhall en Richard Watson maakten
regelmatig van de bibliotheek gebruik. Bramhall koos vijf theologische werken uit
Honywoods verzameling. Twee daarvan hadden betrekking op de Schotse kerk,
namelijk de twee delen van The Discipline of the Kirk of Scotland (Londen 1641)
en The Scottish Liturgy. Richard Watson kreeg via Samuel Browne zijn gewenste
titels te leen, waarschijnlijk omdat hij op dat moment als kapelaan van Lord Hopton
in Parijs verbleef. Van zijn zes geleende boeken handelden er vijf over de politieke
en religieuze situatie van Schotland. Hij koos dezelfde boeken als Bramhall en
daarnaast leende hij nog twee verslagen van de onderhandelingen tussen koning
Jacobus I en de Schotse geestelijkheid en een Declaration of the Kirk of Scotland
concerning the patrimony (Londen 1640). Bramhall en Watson moeten deze boeken
wel gebruikt hebben voor hun eigen geschriften die bij Samuel Browne in Den Haag
verschenen: de Faire warning van Bramhall (z.p. 1649) en Watsons reactie Akolouthos
or a second faire warning (Den Haag 1651). Het is een mooi voorbeeld van de
betekenis van Honywoods bibliotheek voor auteurs in ballingschap. Ook William
Beale interesseerde zich voor de Schotse kerk: hij leende bijvoorbeeld ‘Psalms &
sermonbooks of Scotland’. De episcopale inrichting van de Engelse kerk lag hem
aan het hart, getuige titels als Thomas
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Een pagina uit het uitleenregister van Honywood.
Lincoln Cathedral Library, Ms. 276

Bilsons The perpetual government of Christes church (Londen 1593) en het meer
recente Episcopacie by divine right (Londen 1640) van Joseph Hall, bisschop van
Norwich. Hij las preken van de Engelse theologen Hugh Latimer, George Downame,
Richard Bancroft en John Hooper, werken die in de zestiende eeuw in Londen waren
gedrukt. Verder leende hij enkele natuurwetenschappelijke werken, woordenboeken
en teksten van klassieke auteurs.
Honywood was zeer goed bevriend met de Schotse theoloog Robert Creighton.
Ook Creighton maakte veelvuldig gebruik van de bibliotheek van zijn vriend. Mogelijk
had hij die boeken nodig voor zijn werk. Hij had in 1652 een betrekking gevonden
als huisonderwijzer voor de zoon van Sir Ralph Verney, een vooraanstaand royalist.
Verney zelf reisde tijdens zijn ballingschap door heel Europa, maar zag graag dat
zijn zoon Edmund een goede opleiding kreeg. Het gewest Holland, en met name
Utrecht met zijn jonge universiteit, leek hem een geschikte plek. Een baan als leraar
was onder de Engelse ballingen zeer gewild
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omdat dit vaak de enige mogelijkheid was wat geld te verdienen. Creighton kreeg
de aanstelling omdat hij een goede reputatie had: hij was als hoogleraar Grieks
verbonden geweest aan Trinity College, Cambridge, en had daarnaast als kapelaan
voor Karel I en als kanunnik te Lincoln gewerkt. Op het lesprogramma van Edmund
Verney stond onder andere Frans, rekenen en schrijven, muziekles en Grieks. De
werken van klassieke auteurs die Creighton uit Honywoods bibliotheek haalde,
dienden wellicht als lesboeken.44 Hij leende ondermeer de verzamelde werken van
Seneca, Tertullianus, Aristoteles en Livius. Naast theologische werken van onder
anderen Calvijn en de voormalige aartsbisschop James Ussher, leende Creigton werk
van Hugo de Groot: diens Animadversiones in animadversiones Andreae Riveti
(Parijs 1642) en Apologeticus eorum qui Hollandiae (...) 1618 (Parijs 1640).
Honywood kreeg regelmatig militairen op bezoek, zoals kolonel Edward Grey die
tijdens de oorlog in Delft verbleef, en kapitein John Skelton die in Breda gelegerd
was. Skelton had een duidelijke voorkeur voor ‘vakliteratuur’. Hij leende John
Bossewells Worke of armorie devyded into three bookes (Londen 1572, 2 dln.), John
Fernes, The blazon of gentrie, devided into two parts (Londen 1586, 2 dln.) en The
booke of honour and armes (Londen 1590, 2 dln.) van William Segar. Edward Grey
was in zijn keuze wat breder georiënteerd. Hij leende onder meer een prekenbundeltje
en de verzamelde geschriften van koning Jacobus I (Londen 1620, fol.); een aantal
pamfletten (‘Small Treatises in 40’), de verzamelde gedichten van John Donne
(Londen 1633) en een boek over de Engelse kerkgeschiedenis.
Ook Henry Oldenburgh, de latere oprichter van de Royal Society, vinden we onder
de leners genoemd. Hij zocht acht boeken uit, waaronder het omvangrijke Lexicon
pentaglotticon (Hannovia 1612, fol.) van Valentin Schindler. Zijn bijzondere interesse
gold blijkbaar het werk van theoloog Henry Hammond, een van de centrale figuren
binnen de Anglicaanse kerk. Oldenburgh leende drie van Hammonds boeken die in
de jaren veertig door de royalistische drukker Royston waren uitgegeven. Nicholas
Oudart, persoonlijk secretaris van Mary Stuart, nam een psalmbundel en een
Nederlandse grammatica mee naar Den Haag. John Lloyd, kamerheer van Karel II,
leende een theologische verhandeling. John Culpepper, een van de grotere leners,
was een vooraanstaand politicus. Hij reisde in het gevolg van Karel II over het
continent en verbleef bij tijd en wijle in de Republiek. Net als veel andere leners
verdiepte Culpepper zich tijdens zijn ballingschap in de geschiedenis van zijn
vaderland. Hij leende drie beroemde Engelse kronieken, de Annales rerum Anglicarum
(Londen 1615, fol.) van William Camden, William Martyns The historie and lives
of twenty Kings of England (Londen 1615, fol. 2 dln.) en Samuel Daniels The
collection of the history of England (Londen 1634, fol.). Culpepper had grote
belangstelling voor het werk van Francis Bacon. Diens The essayes or councels, civil
and morall (Londen 1625), Certain miscellany workes (Londen 1629) en Sylva
sylvarum, or a natural historie (Londen
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1627) werden door Honywood op zijn naam geboekt. Verder nam hij de verzamelde
gedichten van John Donne mee naar huis.
Honywood registreerde meer dan 512 uitleningen. Naar sommige auteurs en titels
was veel vraag, want deze boeken werden keer op keer uitgeleend. Zij weerspiegelen
de belangstelling van de Engelse ballingen voor bepaalde genres, thema's en schrijvers.
Het is opvallend dat die interesse niet strikt groepsgebonden is. De geestelijken uit
het register vertonen een vrij ‘monogaam’ leengedrag: zij kozen overwegend
theologische werken. Maar die werken werden ook aan militairen en hovelingen
uitgeleend. Want de grootste belangstelling gold juist dit soort drukwerk: preken,
theologische tractaten en werken over de Engelse en Schotse kerkinrichting. Deze
teksten waren voor de royalistische gemeenschap buitengewoon actueel, bijvoorbeeld
toen Karel II in 1651 onderhandelingen voerde met de Schotse kerk. Een groot aantal
bezoekers van Honywoods bibliotheek nam kronieken van Engeland mee naar huis.
De drie genoemde werken die Culpepper leende, behoren tot de meest favoriete titels
uit het uitleenregister. Ook deze boeken zullen ten dele een propagandistische en
bevestigende functie voor de ballingen hebben gehad. Populair waren ook pamfletten
met veelzeggende titels als The royalist defence en The loyalist convert. De rechtszaak
en executie in 1641 van Thomas Wentworth, vertegenwoordiger van Karel I in
Ierland, hield Engeland maandenlang in de ban. Jaren later was het verslag van zijn
proces nog steeds gewilde lectuur onder Honywoods bezoekers. Voor literatuur
bestond minder belangstelling: alleen de gedichten van Donne werden geboekt. Maar
ook naar het werk van Francis Bacon was vaak vraag.45 Veel mensen maakten
dankbaar gebruik van de vele woordenboeken en grammatica's die Honywood had
verzameld. Die belangstelling ligt voor de hand: de leners leefden immers in
ballingschap en moesten zich vertrouwd maken met een andere taal.

Besluit
Omdat de collectie van Honywood nog steeds als eenheid bestaat, is het mogelijk
de genoemde titels in het register in die bibliotheek terug te vinden. Dat betekent dat
niet alleen de titels kunnen worden geïdentificeerd, maar dat we ook precies weten
welke edities de leners in handen hebben gehad. Het is opvallend dat vrijwel alle
uitgeleende boeken in Engeland waren gedrukt en dat het daarbij bovendien vaak
om zestiende-eeuwse drukken gaat.46 Honywoods belangstelling voor recent drukwerk
zoals die uit het kasboek blijkt, weerspiegelt zich niet in de uitleningen. Het nieuws
vernam men elders, bijvoorbeeld in de winkel van Samuel Browne waar de laatste
pamfletten en kranten verkrijgbaar waren. Honywoods verzameling fungeerde eerder
als een openbare handbibliotheek. Daar vond men de boeken die men nodig had voor
studie of werk en boeken die van belang waren voor de verspreiding van royalistisch
gedachtengoed. John Bramhall verwoordde in 1658 hoe belangrijk de
Honywood-collectie voor zijn werk was. In
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een verantwoording bij de verzameluitgave The Church of England defended in two
treatises (Den Haag/Londen 1658) gaf hij aan welke boeken hij bij het schrijven van
de verhandelingen gebruikt had. Een van die boeken was Antiquitates Brittanica,
geschreven door John Day en in 1572 in Londen verschenen. Maar Bramhall kwam
via Honywood een oudere editie op het spoor.
Sinds de publikatie van deze verhandeling heb ik in de bibliotheek van
mijn goede vriend Michael Honywood (die ik met opzet noem zodat
diegenen die het boek willen zien dat ook kunnen) een oude Engelse
vertaling gevonden, gedrukt in 1544.47
Een grondige analyse van de bibliotheek en de ‘catalogus’ van Michael Honywood
laat niet alleen een boekverzamelaar aan het werk zien, zijn notities geven ons ook
de kans om een gemeenschap te leren kennen, waarin boeken een cruciale rol
speelden.
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drukkers als ‘agents of change’, maar verzuimt hun collega's op het continent in haar onderzoek
te betrekken.
Uit het databestand van Nederlandse veilingcatalogi (RU Leiden) zijn uit 1657 alleen de
veilingcatalogi van de collectie van Adriaan Pauw bekend en één catalogus van een anonieme
collectie die door Johannes Elsevier op 2 juli werd geveild.
Catalogus variorum insignium ac Rarissimorum (in quavis Facultate & Lingua, videlicet
Hebraea, Arabica, Graeca, Latina, Italica, Gallica, Hispanica & Anglica, nec non
Manuscriptorum) Librorum Ut & Instrumentarum Mathematicorum. Quorum auctio publica
habebitur in officina Samuelis Broun bibliopolae Anglici op de groote Sael van 't Hof. Die
Lunae 11. Novembris 1652 et seq. Hagae-Comitis, Apud Samuelem Broun, 1652. Het enige
exemplaar bevindt zich in de British Library Londen (823.c.22 (2)).
Van Selm geeft aan dat de hoeveelheden Engelse boeken in 17e-eeuwse veilingcatalogi altijd
zeer klein waren: ‘een relatief “grote” collectie is te vinden in de catalogus van de
magazijnveiling van Govert Basson: 61 titels van de 2584 in totaal, met andere woorden
nauwelijks meer dan 2%’, zie B. van Selm. Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse
boekhandelcatalogi in het begin van de zeventiende eeuw. Utrecht 1987, 296, noot 135.
Hierbij heb ik ook de niet geheel leesbare namen geteld. Alle namen zijn van Engelse herkomst.
Verder betreft het hier personen met zeer wijdverbreide namen (bijvoorbeeld ‘Mr. Manly’) die
ik in de (biografische) naslagwerken niet heb kunnen terugvinden.
Omdat sommige aantekeningen door het doorhalen onleesbaar zijn geworden, kan alleen het
minimum aantal boeken worden aangegeven.
Margaret M. Verney. Memoirs of the Verney Family. Londen 1971. [Fotografische herdruk van
1892]. dl. 3, 49 en 80.
Zie voor de betekenis en kenmerken van ‘royalistische’ literatuur onder andere Lois Potter.
Secret rites en Nigel Smith. Literature and revolution in England, 1640-1660. New
Haven/London 1994.
De vraag is hoe hij aan deze boeken kwam. Kocht hij de boeken tweedehands in Nederland,
bijvoorbeeld bij Samuel Browne of werden ze hem vanuit Engeland gestuurd? In hoeverre
probeerde Honywood om de bibliotheek die hij ooit in Cambridge opbouwde, tijdens zijn verblijf
in Utrecht te reconstrueren?
John Bramhall. ‘A Post-script to the Christian reader’, in: John Bramhall. Pomphaia disomos
Okseia, or, the Church of England defended in two treatises. Den Haag/Londen 1658 *2r. De
verzameluitgave bevat Bramhalls The consecration and succession of Protestant bishops justified
(Den Haag 1658) en Schisme garded (Den Haag 1658), voorzien van een nieuwe titelpagina
en het ingevoegde ‘Post-script’.
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De erfenis van Mandrou
Populair drukwerk als bron voor mentaliteitsgeschiedenis
Jeroen Salman
[Over:] David D. Hall. Worlds of wonder, days of judgement. Popular religious belief
in early New England. Paperback edition: Cambridge (Mass.) 1990. Harvard
university press. 316 p. ISBN 0-674-96216-8 (oorspronkelijke hardback edition:
New York 1989. Knopf. 316 p. ISBN 0-394-5010-8); James Raven. Judging new
wealth. Popular publishing and responses to commerce in England, 1750-1800.
Oxford 1992. Clarendon press. 327 p. ISBN 0-19-820237-7; Jerome Friedman.
Miracles and the pulp press during the English Revolution. The battle of the frog's
and the Fairford flies. Londen 1993. UCL press. 304 p. ISBN 1-85728-184-5.
De geestdrift die Robert Mandrou met zijn studie De la culture populaire aux XVIIe
et XVIIIe siècles: La Bibliothèque bleue de Troyes1 in 1964 opwekte, heeft in de
afgelopen dertig jaar tot een gestage stroom publikaties over populair drukwerk
geleid. Het resultaat daarvan is niet alleen een enorme toename van onze kennis,
maar ook van onze twijfel. Mandrou en zijn navolgers oogsten namelijk naast
waardering ook de nodige kritiek.2 De discussie over het begrip ‘volksliteratuur’ ik prefereer het neutralere ‘populair drukwerk’ - is illustratief voor de problemen
waar onderzoekers mee kampen. Deze literatuur werd namelijk niet alleen door het
‘gewone volk’, maar ook door de elite gelezen. Bovendien beperkt de term literatuur'
het onderzoek ten onrechte tot het fictioneel proza. Verder blijkt het uitgangspunt
dat de inhoud van volksboeken ons direct inzicht geeft in de mentaliteit van de lezer
onhoudbaar. En ten slotte ligt ook het standpunt dat populair drukwerk werd gebruikt
door elites om het volk te beïnvloeden onder vuur.3
De theoretische en methodische problemen bij de bestudering van populair
drukwerk mogen dan talrijk zijn, het weerhoudt onderzoekers er (gelukkig) niet van
ook nu nog monografieën rond dit onderwerp te doen verschijnen. Ruwweg kunnen
we twee typen studies onderscheiden. Die waarin een genre of categorie drukwerk
centraal staat, en die waarin populair drukwerk gebruikt wordt als bron voor het
beantwoorden van bredere cultuurhistorische vragen. In deze bespreking kies ik voor
drie voorbeelden van het tweede type. De problemen die zich in dergelijk onderzoek
voordoen spelen echter ook bij genrestudies een belangrijke ro1.4 Ik beperk me verder
tot de vroegmoderne tijd en Angelsaksische studies ver-
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schenen in de jaren negentig. Het eerste is een persoonlijke keuze en het tweede is
een logisch gevolg van de recente, grote produktiviteit van Engelse en Amerikaanse
onderzoekers van ‘the popular press’.
Ik concentreer me in deze bespreking op vragen als: hoe worden genres en
categorieën drukwerk gedefinieerd? Wat verstaat men onder ‘populair’? Welke plaats
nemen boekproduktie en -verspreiding in? Hoe worden leespubliek en receptie
vastgesteld? Maar het zal vooral gaan om de wijze waarop populair drukwerk als
bron voor mentaliteitsgeschiedenis wordt benut.

Wonderen
David Hall is in zijn Worlds of wonder op zoek naar het ‘popular religious belief’
van leken in het zeventiende-eeuwse New England.5 Daarbij hebben vooral de
godsdienstige praktijk van alledag en de relatie tussen geestelijkheid en leken zijn
belangstelling. De protestantse doctrines en de kerkelijke structuur zijn secundair.
Onderzoek naar lekenreligiositeit in het zeventiende-eeuwse New England betekent
iets heel anders dan dergelijk onderzoek in christelijk Europa in diezelfde periode.
Nergens was de protestantisering zo ver doorgevoerd als in deze Engelse kolonie.
Het onderscheid tussen officiële leer en volksgeloof was daardoor minder pregnant.
Bovendien waren de mensen die in New England het ‘gewone volk’ vormden geen
kleine boeren, maar eigenerfde boeren, ambachtslieden en kooplieden.
Geletterdheid, taal en drukwerk vormen tezamen de spil waar Halls betoog om
draait. In hoofdstuk 1 (‘The uses of literacy’) stelt hij dat in New England taal in
gesproken, maar vooral in gedrukte vorm de basis vormde van de lekenreligiositeit.
Hij verdedigt en adstrueert deze stelling in de hoofdstukken 2 tot en met 4. Hoofdstuk
5 is een case-study waarin de eerder behandelde onderwerpen samenkomen in het
religieuze leven van de koopman, magistraat en rechter Samuel Sewall.
Drukwerk speelde in de sterk geletterde samenleving van New England een
belangrijke maar tevens paradoxale rol. De bijbel, gedrukte preken en ‘godly books’
werden enerzijds door de predikanten gebruikt om de leken te vormen. De kolonisten
waren ontvankelijk voor deze lessen en gebruikten het idioom van de officiële leer
om hun eigen religieuze ervaring te verwoorden. Anderzijds verscheen er ook
drukwerk op de vrije markt dat de geestelijken onwelgevallig was. De eerste drukpers
die in 1640 werd opgezet in Cambridge (New England), was een instrument in handen
van de orthodoxie. Daarna echter gingen uitgevers en drukkers langzaam maar zeker
een eigen koers varen en verkocht men niet alleen meer stichtelijke lectuur. Voerde
men aanvankelijk nog seculier drukwerk in uit Engeland, later brachten uitgevers en
drukkers in New England zelf ridderverhalen, prozaromans, ‘dirty books’ en
almanakken op de markt.
De predikanten werden door deze ontwikkeling gedwongen om voor de overdracht
van hun ‘boodschap’ genres te gebruiken die meer aansloten bij de veranderde smaak
van het publiek. Met succes koos men bijvoorbeeld voor de gepu-
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bliceerde levensgeschiedenissen van vrome leken. De gedrukte preek had net als de
mondelinge preek altijd al een grote aantrekkingskracht gehad op de gelovigen. Een
goed voorbeeld van het krachtenspel tussen religieuze doctrine en vrije boekenmarkt
vindt men in de ontwikkeling van de almanak in New England. Hoewel vanaf de
jaren veertig de ‘Cambridge-almanac’ een sterk protestants karakter had, bleek rond
1680 dat de door de dominees verfoeide astrologische voorspellingen er weer deel
van uitmaakten. De toenemende concurrentie dwong ook de meest principiële drukkers
tot het doen van concessies aan de wensen van de lezers. Hall formuleert de
ambivalente relatie tussen drukpers en religie als volgt: ‘The interplay of clergy,
printers, and readers worked in complex ways both to heighten clerical authority and
to make it vulnerable to challenge from beneath’.6
Uitgevers in New England speelden met de produktie en verspreiding van
spookverhalen, monstergeboorten, visioenen en voortekenen (hoofdstuk 2) in de
vorm van ‘chapbooks’ (kleine goedkope boekjes) en ‘broadsides’ (aan één zijde
bedrukt vel) gretig in op de behoefte aan dit genre. Zo werden via de drukpers oude
verhalen uit de orale traditie levend gehouden en nieuwe verhalen aan de ‘populaire
cultuur’ toegevoegd. Deze wonderverhalen vonden hun oorsprong in de apocalyptische
profetie, de astrologie, de natuurfilosofie en de meteorologie. Door de kolonisten
werden de verhalen vrijwel altijd geïnterpreteerd als tekenen van de Goddelijke
voorzienigheid. Komeetverschijningen bijvoorbeeld waren uitingen van Gods woede
over de zonde der mensen en wezen op naderend onheil. Tezelfdertijd beschouwde
men de optelsom van al deze wonderbaarlijke verschijnselen als een getuigenis van
Gods speciale bedoeling met New England en de protestanten. Aanvankelijk namen
zowel hoog als laag, leek als geestelijke, deel aan deze gedrukte en orale cultuur, die
naast heidense ook christelijke elementen bevatte. De kerken in Dorchester en
Roxbury legden zich zelfs de plicht op allerlei wonderbaarlijke verschijnselen op te
tekenen (een prachtige bron!). Rond de jaren negentig van de zeventiende eeuw
begint de geestelijkheid zich echter te distantiëren van deze ‘world of wonders’.
‘The meetinghouse’ (hoofdstuk 3), oftewel de kerk, was de plaats waar de officiële
rituele handelingen werden verricht. Daar werd de preek gehoord en werd men
vertrouwd gemaakt met de taal van de bijbel. Uit dagboeken blijkt evenwel dat leken
zelf bepaalden in hoeverre zij de kerk en zijn doctrines in hun leven lieten
doordringen. Naast de bijbel las men bijvoorbeeld ook niet-religieuze lectuur. Men
liet zich wel dopen, maar bezocht de avondsmaalviering slecht. Men las gretig de
gedrukte biografieën van dominees (een vorm van calvinistische hagiografie), maar
nam niet voetstoots aan wat de geestelijke voorschreef. Bovendien beleefde men
religie niet alleen in de kerk, maar ook op de boerderij, in huis, in de herberg of
tijdens privé-bijeenkomsten. Hall constateert echter dat, ondanks sporen van verzet,
de protestantisering diep was doorgedrongen in de wereld van de kolonisten. Het
zondebesef en het verlangen naar genade was sterk.
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Er leefde in New England een krachtig, christelijk gemeenschapsgevoel (Hoofdstuk
4). Men hechtte aan collectieve geloofsrituelen om eventuele verstoringen van de
sociale orde op te heffen en het gevoel van broederschap te versterken. Naast het
bidden, de geloofsbelijdenis, de publieke biecht en de openbare executies waren de
vastendagen (‘fastdays’) en de dankdagen (‘thanksgivings’) de twee belangrijkste
rituelen om ‘verlossing’ van zonden te bewerkstelligen. Ook hier speelde de drukpers
een ondersteunende rol. In de vorm van ‘broadsides’ werden getuigenissen van, en
preken over publieke executies gepubliceerd. De predikant Increase Mather was met
zijn Sermon occasioned by the execution of a man (1686), de eerste die dit succesvolle
genre beproefde. Omdat de ‘broadsides’ veelal ook de laatste, berouwvolle en
waarschuwende woorden van de veroordeelde bevatten, ondersteunden ze het
disciplinerende doel van de openbare terechtstelling.
In de vorm van een case-study (Hoofdstuk 5) tracht Hall dieper door te dringen
in de religieuze leefwereld van Samuel Sewall. Deze koopman hield een dagboek
bij, waarin hij uitvoerig beschreef hoe hij zijn geloof beleefde en vooral ook wat en
hoe hij las. Boeken hadden voor hem dezelfde rituele kracht als bidden en vasten.
Hij gebruikte ze voor ‘the security of knowing truth and the obtaining of blessings
for himself, his children, and New England’.7
In een kort naschrift gaat Hall in op boekbezit in New England in de zeventiende
eeuw. Na de bespreking van de voor- en nadelen van de boedelinventaris als bron,
geeft hij een overzicht van recente bevindingen op dit terrein. Hij ziet er een
bevestiging in van zijn hypothese dat New England een ‘literate society’ was.
David Hall heeft een voorbeeldige cultuurhistorische studie geschreven met
gebruikmaking van recente bevindingen op het terrein van de boekgeschiedenis,
vooral met betrekking tot boekbezit en receptie.8 Hij maakt op heldere wijze
aannemelijk dat de hoge alfabetiseringsgraad en de brede verspreiding van populair
drukwerk hebben bijgedragen aan het eigen karakter van de volksreligiositeit in New
England. Hall hanteert deskundig een grote diversiteit aan bronnenmateriaal, bestaande
uit egodocumenten, kerkverslagen, boedelinventarissen, testamenten,
rechtbankverslagen en uiteraard veel contemporain drukwerk. Het feit dat hij kon
beschikken over deze schat aan bronnen en het feit dat hij te maken had met een
relatief kleine, homogene, sterk geletterde gemeenschap, droegen ongetwijfeld bij
aan het welslagen van deze studie.
Halls behandeling van de leescultuur in New England is methodisch verantwoord.
Naast een algemene schets van geletterdheid en boekbezit, plaatst hij een concreet
voorbeeld van leesgedrag in de vorm van een case-study. Daarbij moet men zich
overigens wel bewust zijn van het feit dat het in deze case-study gaat om slechts één
dagboek, van een wellicht uitzonderlijk vrome en goed geschoolde leek. Hij beperkt
zich, mijns inziens terecht, niet tot een reconstructie van omvang en aard van het
leespubliek, maar gaat ook na op welke wijze lezers zich tek-
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sten toeëigenden.9 Bovendien legt hij steeds een relatie tussen vorm, inhoud en context
van boeken.10
Halls boek bevat echter ook een aantal onduidelijkheden. Hij geeft namelijk wel
een uitvoerige beschrijving van het uiteenvallen van de populaire cultuur en de
verwijdering tussen geestelijkheid en leken omstreeks 1690, maar geeft er geen
bevredigende verklaring voor.11 Verder verzuimt Hall om aan te geven wat de
(geschatte) bevolkingsgrootte was in New England in de zeventiende eeuw. De
verspreiding van drukwerk en het succes van de protestantisering hangen uiteraard
samen met de omvang van de gemeenschap. Ten slotte vraag ik me af waarom het
‘naschrift’ over boekenbezit zo'n geïsoleerde plaats heeft gekregen in het boek. Het
ware beter geweest dit gedeelte te integreren in hoofdstuk 1, waar het thuishoort.

Parvenu's
James Raven wil in zijn Judging new wealth. Popular publishing and responses to
commerce in England 1750-1800 de these bestrijden dat aversie tegen zakenlieden
in Engeland een laat-negentiende-eeuws verschijnsel was. Deze beeldvorming zou
volgens Raven reeds in de tweede helft van de achttiende eeuw zijn wortels hebben.
Hij komt tot deze slotsom na onderzoek van de manier waarop de ‘newly wealthy’
worden gekarakteriseerd in populaire literatuur, bestaande uit romans, essays,
tijdschriftbijdragen, verhalen in economische handboeken, historische mengelwerken
en etiquetteboeken. Massalectuur in de vorm van ‘chapbooks’ valt buiten zijn
onderzoek omdat hij de actualiteitswaarde van de inhoud daarvan te laag acht. Het
leespubliek van de door hem behandelde literatuur behoort ook niet tot het laagste
echelon van de samenleving, maar tot de ‘middle class’.
Het eerste deel van het boek is vooral boekhistorisch van aard. Hierin wil hij
aantonen dat uitgeversstrategieën van invloed zijn op de inhoud van literatuur. Raven
beschrijft onder andere hoe de tweede helft van de achttiende eeuw werd gekenmerkt
door een sterke toename van populaire publikaties. Deze toename werd niet
veroorzaakt door hogere oplagecijfers, maar voornamelijk door de groei van het
aantal titels. Ook de aard van de bedrijfsvoering veranderde in deze periode. Er was
sprake van specialisering en individualisering in de boekenbranche. Vooral het laatste
maakte veel bedrijven economisch kwetsbaar. Voorheen werd het commercieel risico
door samenwerking in compagnieën namelijk sterk verkleind. Door deze groeiende
onzekerheid en sterkere onderlinge concurrentie was men gedwongen tot een snellere
en hogere produktie. Bovendien moest men meer rekening houden met de smaak
van het publiek.
Naast deze ontwikkelingen was er ook sprake van nieuwe methoden in de produktie,
verspreiding en promotie van literatuur. Zo constateert Raven een grotere aandacht
voor de vormgeving van de gedrukte tekst en een groeiende populariteit van het
vervolgverhaal in tijdschriften en mengelwerken. Verder ont-
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wikkelde er zich een fijnmazig distributienetwerk, in de vorm van bijvoorbeeld beter
transport en ‘circulating libraries’. Nieuwe promotie- en marktstrategieën waren erop
gericht kopers aan te trekken en vast te houden. Daarbij werd gebruik gemaakt van
recensies, advertenties en lezersbijdragen in tijdschriften. Ook speelde men in op
een groeiend modebewustzijn; ‘fashionable bookbuying’, oftewel de trend volgen,
werd gestimuleerd.
Ravens object van onderzoek, ‘imaginative prose literature’, is wellicht het best
te vertalen als ‘fictioneel proza’. Hij maakt deze keuze omdat dit genre het sterkst
groeide in de tweede helft van de achttiende eeuw, maar vooral ook omdat hierin de
meeste reflecties en commentaren op de eigen tijd zijn te verwachten. Hij heeft uit
de periode 1750-1800 steeds een vijfjaarlijkse steekproef genomen uit alle publikaties
die onder dit genre vallen.12 Deze noodzakelijke beperking wordt volgens hem
grotendeels weggenomen door het feit dat populaire werken meestal werden herdrukt
en door de grote uniformiteit van de inhoud.
Om de produktie en de inhoudelijke ontwikkeling van populaire literatuur vast te
stellen is Raven, door gebrek aan andere representatieve bronnen, gedwongen de
totale output van publikaties en van de meest populaire daarvan, te reconstrueren.
Naast de bewaard gebleven werken, maakt hij daarvoor ook gebruik van advertenties
en recensies in boeken en kranten. De populariteit van teksten wordt afgemeten aan
de verkoop van copyrights, maar vooral aan het aantal herdrukken. Dat laatste
instrument is volgens Raven acceptabel omdat de afzonderlijke drukoplagen van de
door hem onderzochte werken vrijwel gelijk zijn.
De prijs, die minimaal 2 shilling bedroeg, is voor Raven een indicatie dat het
fictioneel proza niet voor het gewone volk bestemd was. De verspreiding van deze
literatuur werd volgens hem namelijk niet alleen beperkt door de mate van
geletterdheid, maar vooral ook door de beperkte koopkracht van veel onbemiddelde
gezinnen. Volgens Raven betekende de toename van produktie en circulatie van
literatuur dan ook dat het al bestaande middenklasse-publiek meer ging lezen, niet
dat er zich een nieuw (lager geschoold en minder vermogend) lezerspubliek aandiende.
In het tweede deel van dit boek gaat het er vooral om vast te stellen wat de aard
was van de kritiek op de ‘newly wealthy’, welke argumenten daarbij een rol speelden
en waarom juist zij mikpunt waren van vijandigheid en beschimping. Cruciaal daarbij
is in hoeverre motieven in de populaire literatuur een weerspiegeling waren van de
publieke opinie, en omgekeerd, in hoeverre lezers door deze literatuur werden
beïnvloed.
Er waren drie, met elkaar samenhangende, negatieve reacties op de ‘nouveau riche’
en zijn familie: afkeer van luxe en mode, van ‘vulgarity’ (ordinair gedrag) en van
een plotselinge sociale stijging. De nieuwe zakenman maakte zich schuldig aan
overvloedige luxe en modieuze consumptie. Bovendien gedroeg hij zich onbeschaafd.
En daarbij kwam nog dat deze ‘upstart’ (parvenu) een bedreiging vormde voor de
sociale en economische stabiliteit. Een aantal concepten was
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reeds oud, maar onderging in de tweede helft van de achttiende eeuw een
betekenisverandering. Het begrip ‘vulgair’ bijvoorbeeld werd al sinds de vijftiende
eeuw gebruikt als omschrijving van het gewone volk. Eind achttiende eeuw werd
deze term steeds meer gebruikt om er een afwijking (de ‘upstart’) van de gangbare
smaak (de gevestigde ondernemer) mee aan te duiden. De roman populariseerde deze
nieuwe noties.
In hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan op verkoop, promotie en receptie van de
werken van Anna Gomersall uit Leeds. Zij was een van de vijftig vrouwelijke auteurs
die een bijdrage leverden aan de populaire literatuur. Volgens haar didactische werken
was de traditionele koopman sociaal correct, liefdadig en beschikte hij over een hoge
morele standaard. Ze veroordeelde echter de ‘upstart’, de ‘merchant-manufacturer’
en de ‘petty trader’. Deze waren onbetrouwbaar, ongeschoold, egoïstisch en sociaal
destructief.
Raven komt tot de slotsom dat reeds in de tweede helft van de achttiende eeuw
een sterke animositeit tegen commercie en handelslieden bestond. De bloeiende
literatuurindustrie in die periode speelde een cruciale rol in het ontwikkelen van die
vijandigheid. De populaire literatuur richtte zich als eerste tegen buitensporige
consumptie, ze bepaalde mede wat als toelaatbaar commercieel handelen werd
beschouwd en ze opende de aanval tegen de verwaandheid van de ‘nouveau riche’.
Raven stelt dat de argumenten achter het negatieve beeld van de koopman niet
economisch, maar vooral sociaal en ethisch van aard waren. Veel van de ‘middle
class’-lezers van deze nieuwe literatuur waren zelf echter ook gevoelig voor rijkdom
en mode en hadden eveneens sociale ambities. Er werd daarom een zondebok
gecreëerd in de vorm van de ‘upstart’. Hij werd gebruikt als middel om goede smaak
en goede opvoeding tegen af te zetten en om bepaalde vormen van sociale stijging
te legitimeren. Extravagantie, verspilling en frivoliteit werden afgewezen en
vrijgevigheid, liefdadigheid en fatsoen geprezen.
Raven levert met deze doorwrochte en intelligente studie een boeiende bijdrage aan
de sociaal-economische geschiedenis, als ook aan de boekgeschiedenis. Zijn
argumenten dat de negatieve beeldvorming ten aanzien van ondernemers reeds in de
achttiende eeuw plaats vond, zijn sterk. Bovendien geeft hij een goede reconstructie
van de achtergronden van deze beeldvorming. Raven is erin geslaagd de rol van
drukwerk in het vormen, verpakken en versterken van ideeën te belichten. Zonder
diep in te gaan op leespubliek en receptie (met uitzondering van hoofdstuk 6) weet
hij op grond van de aard en omvang van de produktie, distributie en promotie van
populaire literatuur aannemelijk te maken, dat de anti-commerciële houding wijd
verspreid was.
Raven doet geen poging om exact het leespubliek te omschrijven maar probeert
eerder de grenzen van het leespubliek, vooral naar beneden, af te bakenen. De wijze
waarop hij dat doet is echter laakbaar. De prijs van de literatuur waar hij zich op
richt, vanaf 2 shilling, zou een indicatie zijn voor een ‘middle class’-lees-
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publiek. Nu is de prijs inderdaad een nuttig instrument, maar nietszeggend als niet
ook gegevens over inkomen bekend zijn. Raven stelt het minimum jaarinkomen om
überhaupt boeken aan te kunnen schaffen vast op £50, dus ook voor de onderste
klasse, maar noemt geen norm voor de ‘middle-class’. Daarmee hangt de
minimumprijs totaal in de lucht.
Ook is het jammer, hoewel gezien de omvang van het onderzoek begrijpelijk, dat
Raven de ‘chapbooks’ uitsluit van zijn onderzoek. Het fictioneel proza dat Raven
behandelt, werd geproduceerd en geconsumeerd door de middenklasse. Bij wijze
van contrast zou het interessant geweest zijn om het beeld van de zakenman in
drukwerk voor de grote massa, waaronder de laagste sociale klassen, te achterhalen.
De inhoud van ‘chapbooks’ mag dan minder actueel geweest zijn, hij staat zeker niet
los van de samenleving waarin deze lectuur functioneerde. De studie van Jerome
Friedman, de laatste die ik in dit artikel bespreek, toont dat aan.

Pulp
Jerome Friedman vraagt zich in zijn boek af hoe ‘gewone mensen’ de schokkende,
politieke gebeurtenissen van de Engelse revolutie (Friedman gebruikt meestal
‘revolution’ en nauwelijks ‘civil war’) ervoeren. Door bestudering van ‘news-books’
en ‘pulp publications’ (ca. 300 titels), geproduceerd in de periode 1640-1660, probeert
hij daar een antwoord op te vinden.
Gedurende de Engelse burgeroorlog circuleerde er onder de bevolking een groot
aantal pamfletten en ‘newsbooks’ met verslagen van ‘ghosts, apparitions, miraculous
events, witches and witchcraft, ancient prophecy, popular heroes, master criminals,
sects and religious cults, monsters, and peculiar natural occurrences’.13 Het gaat hier
om actueel drukwerk met een hoog sensatiegehalte, vergelijkbaar met de
twintigste-eeuwse ‘tabloids’. Behalve op andere collecties van dit drukwerk baseert
Friedman zich voornamelijk op de George Thomason verzameling (aanwezig in de
British Library) bestaande uit maar liefst 22.000 pamfletten en couranten uit de
periode 1640-1660.
In vier delen en dertien hoofdstukken, die voor een deel de chronologie van de
burgeroorlog volgen, wordt de inhoud van deze pamfletten afgezet tegen de
politiek-religieuze gebeurtenissen in deze periode. Daaraan voorafgaand schetst
Friedman de produktie-omstandigheden, de aard van het drukwerk en het leespubliek.
De voorwaarden voor een sterke produktiegroei van actueel massadrukwerk waren
tijdens de burgeroorlog zeer gunstig. De censuur functioneerde nauwelijks en met
name de ‘pamphlets’ en ‘newsbooks’ onttrokken zich vanwege hun onregelmatige
verschijning aan overheidscontrole. Ook de produktiecapaciteit was gegroeid. Tussen
1640 en 1649 steeg het aantal drukkersbedrijven in Londen van 25 tot 60. Daar komt
nog bij, dat de behoefte aan nieuws groot was en de geletterdheid in de eerste helft
van de zeventiende eeuw sterk was toegenomen.
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Friedman beperkt zich tot ‘pamphlets’ (die in dit boek gelijk staan aan ‘chapbooks’),
‘newspapers’ en ‘newsbooks’, een categorie drukwerk die we in het Nederlands
zouden kunnen omschrijven als pamfletten, vlugschriften, vliegende bladen en
couranten. Met name de couranten die Margaret Spufford in haar Small books and
pleasant histories buiten beschouwing heeft gelaten14, zijn voor Friedman van groot
belang. Pamfletten en couranten overtroffen namelijk de populariteit van ‘ballads’
en almanakken tijdens de burgeroorlog. Bovendien waren de pamfletten en couranten
gevarieerder van inhoud, actueler en beoogden ze een breder publiek, uiteenlopend
van de hoog geschoolde tot de ongeletterde (die werd voorgelezen). Dat couranten
een actueel-politieke waarde hadden is evident, maar ook fantasiegenres als de
monsterverhalen en voorspellingen van natuurrampen hadden een politieke dimensie
volgens Friedman.
Uit analyse van dit populaire drukwerk blijkt volgens Friedman, dat er tijdens de
burgeroorlog nauwelijks sprake was een politieke radicalisering van de bevolking.
De mensen zochten een verklaring voor de gebeurtenissen in een, door de drukpers
aangereikt, uitgebreid repertoire aan wonderverhalen en profetieën. Zo zagen ze in
de vele astrologische voortekenen, de misgeboorten en de luchtverschijningen,
waarvan de ‘pulp publications’ vol stonden, het bewijs dat God Engeland wilde
straffen voor de executie van koning Karel I.
Friedmans pamfletten geven ook inzicht in het resultaat van de puriteinse ‘battle
for morality’, gericht tegen bierdrinken, prostitutie en andere ondeugden. De
puriteinen gebruikten dit medium om een offensief tegen deze sociale misstanden te
ontketenen. Belangrijker in getal echter waren de pamfletten die de spot dreven met
deze campagne. Op het moment dat de bevolking de puriteinse campagne ging
vereenzelvigen met de revolutie als geheel, werd volgens Friedman de kiem gelegd
voor het falen ervan en voor de terugkeer van de monarchie.
Vrijwel alle door Friedman onderzochte titels, en niet alleen de anti-puriteinse
pamfletten, droegen een conservatieve boodschap uit. Een verstoring van de sociale
en religieuze orde werd door God bestraft met monsterlijke geboorten, natuurrampen
en ziekten. Het waren dan ook met name de royalisten die het meest van de
pamflettenstroom in de jaren 1640-1660 profiteerden. Het grootste deel van de
Engelse bevolking was, zo stelt Friedman, blij en opgelucht toen de monarchie in
1660 werd hersteld en Karel II de troon besteeg.15
Volgens Friedman corrigeert zijn analyse van de pamfletten en couranten het beeld
dat veel historici van het politiek-religieuze denken in de periode 1640-1660 hebben.
Zo waren de vermeende religieuze tegenstellingen tussen anglicanen en puriteinen
in de pamfletten vrijwel afwezig. Bovendien bleef de koning voor het volk een door
God gezonden figuur. Er werd niet gerefereerd aan zijn wanbestuur en aan de
legitimiteit van het Parlement, zoals kenners van de Engelse burgeroorlog lange tijd
hebben gesuggereerd. Verder bleek het puriteinse gedachtengoed, anders dan vaak
is verondersteld, afgewezen te zijn door de brede massa.
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Dat Friedman een poging doet om deze veelbeschreven periode in de Engelse
geschiedenis vanuit het perspectief van de gewone Engelsman te belichten is
prijzenswaardig. De keuze van zijn materiaal, een omvangrijke collectie pamfletten
en couranten, is goed te verantwoorden. Populair drukwerk is gezien de schaarste
aan bronnen over het denken en handelen van het gewone volk inderdaad van grote
waarde.
Populair drukwerk mag dan een rijke bron zijn, het is echter ook een grillige bron,
die in het verleden tot veel wetenschappelijke schermutselingen heeft geleid.16
Friedman lijkt zich daar niet altijd rekenschap van te geven. Een bekend probleem
is dat van de selectieve overlevering van populair drukwerk. Zoals gezegd baseert
Friedman zich vooral op de verzameling van de boekverkoper en - verzamelaar
George Thomason. Thomason had presbyteriaanse sympathieën en steunde het
Parlement. Die steun duurde echter tot 1647 toen Cromwell en zijn leger de macht
naar zich toe trokken. Thomason kan niet gekenschetst worden als een Royalist, maar
geloofde wel, net als vele burgers in Londen in een ‘personal treaty’ met de koning.17
Friedman gaat echter nergens in op de mogelijke politieke kleuring van deze collectie.
Thomasons afkeer van de ‘New-Model Army’ en zijn zeer waarschijnlijke
veroordeling van de moord op Karel I, kunnen het grote aandeel van de pamfletten
gericht tegen de koningsmoord verklaren.
Daarbij komt dat Friedman niet voldoende aannemelijk maakt waarin de pamfletten
en couranten uit deze periode zich onderscheiden van die van vóór 1640 en na 1660,
behalve dan dat het aantal gedrukte titels toenam. Met name bij de in hoofdstuk 7
(over ‘Catholics, Turks, and Jews’) en 9 (over ‘Naughty Women and Worse’)
besproken pamfletten vraag ik me af of die zo uniek zijn voor deze periode.18
Ernstiger is het feit dat Friedman wat al te gemakkelijk aanneemt dat uit de inhoud
van de pamfletten en couranten direct het brede gedachtengoed van de bevolking is
af te leiden: ‘[...] examination of this crude material will clarify the emotional images,
gut sentiments, and intellectual architecture by which ordinary Englishmen on both
sides of the civil war understood contemporary events’.19 Sinds het boek van Mandrou
over de Bibliothèque bleue en de reacties daarop weten we dat hier een gevaarlijke
valkuil ligt.20 Friedman heeft bijvoorbeeld nauwelijks gegevens over de auteurs, over
hun sociale status en over hun overwegingen dergelijke teksten te schrijven.
Bovendien is de inhoud van deze pamfletten ontleend aan een reeds langer bestaand
literair repertoire, zoals de antieke profetieën. Vraag is of daarmee iets gezegd kan
worden over de mentaliteit van het leespubliek op dat moment. Dat we de ideeën in
de teksten op één lijn kunnen stellen met dat wat het (beoogde) publiek dacht, is
inmiddels allang achterhaald. We moeten daarbij ook weten welke mensen dit
drukwerk lazen en liefst ook hoe men zich deze teksten toeëigende.21
De bronnen die ons iets kunnen vertellen over receptie van teksten zijn uiteraard
schaars. Dat gold ook voor Friedman. Toch had hij wel het publiek van dit
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materiaal nader kunnen specificeren, bijvoorbeeld door uitgeversstrategieën bloot te
leggen.22 Welk type drukwerk was voor welk segment van de markt bestemd? Wat
zegt het uiterlijk van het drukwerk ons over het beoogde publiek en gebruik?
Friedman stelt dat de pamfletten die hij behandelt uiteenlopen van één tot twee
katernen (4 of 8 folia) en niet duurder zijn dan 1 à 2 penny. De door hem gebruikte
‘newsbooks’ echter lopen uiteen van 5 tot 40 pagina's.23 De duurste zullen dus slechts
voor een beperkte groep bereikbaar zijn geweest. Toch definieert hij geen apart
publiek voor deze categorie en maakt hij bij de bespreking ook geen onderscheid
tussen ‘pamphlets’ en ‘newsbooks’. Ook negeert hij de verspreiding van nieuws door
mondelinge communicatie.
Friedmans bewijsvoering is niet altijd controleerbaar. Hij beweert bijvoorbeeld
dat het aantal pamfletten dat de spot dreef met het puriteinse offensief, het aantal
pamfletten van de puriteinen zelf verre overtrof. Hij geeft echter geen enkel cijfer bijvoorbeeld het aandeel van de pamfletten in de totale bestudeerde collectie - om
deze bewering te staven.
Friedman heeft een kleurrijk boek geschreven met een prikkelende conclusie. Hij
weet aannemelijk te maken dat pamfletten en couranten ondanks de vaak fantasierijke
inhoud wel degelijk actualiteitswaarde bezitten en een politieke dimensie hebben.
De verregaande conclusies die hij aan de inhoud verbindt, worden echter onvoldoende
onderbouwd en gaan ten onrechte uit van een eenduidige relatie tussen inhoud en de
mentaliteit van het ‘beoogd’ publiek van de ‘pulp publications’.

Tot besluit
Zowel Hall, als Raven, als Friedman verrichtten boekhistorisch onderzoek om een
politiek-, religieus- of economisch-historische vraag te beantwoorden. Alle drie de
auteurs benutten populair drukwerk als mentaliteitshistorische bron. Raven en Hall
zijn zich daarbij het meest bewust van de methodische valkuilen en weten die goed
te omzeilen. Friedman is minder voorzichtig.
Hall brengt op een knappe manier moderne nodes over receptie en vooral
toeëigening van teksten in de praktijk. Raven richt zich op de meer traditionele
thema's (produktie en distributie van drukwerk) maar weet op inventieve wijze goed
gefundeerde uitspraken te doen over de verspreiding van gedachtengoed. Friedman
voegt in boekhistorische zin niet veel toe, maar toont wel de rijkdom van pulpliteratuur
en biedt handvatten om de vaak dubbelzinnige inhoud te interpreteren.
Zowel Hall als Raven concentreren zich op maatschappelijke middengroepen en
niet op de onderste lagen van de samenleving. Die keuze is begrijpelijk en in zekere
zin veilig; voor die groep zijn er meer bronnen dan alleen het bewaard gebleven
drukwerk zelf. Friedman is zo moedig om zich wel op het armste publiek te richten
en kampt daarom met meer methodische en bronnenproblemen.
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Het belang van studies als die van Hall, Friedman en Raven voor Nederlandse
onderzoek naar populair drukwerk is, dat ze ons attent maken op interessante bronnen,
op methodische problemen én oplossingen en vooral op cultuurhistorische vragen
die allerlei specialistisch onderzoek hier te lande in een breder kader kunnen plaatsen.
Bij wijze van illustratie geef ik een korte en zeker niet uitputtende opsomming van
recente Nederlandse bevindingen rondom populair drukwerk waarbij ik de drie
besproken werken als kapstok gebruik.24
Zo wijst het thema volksreligiositeit (Hall) ons op de relatie populair drukwerk
en calvinisering in de Republiek.25 De invloed van de ‘pulp press’ tijdens revoluties
(Friedman) kan vertaald worden naar de propagandistische rol van pamfletten en
vlugschriften tijdens de Nederlandse Opstand.26 Ook belangrijke politiek-militaire
gebeurtenissen in de zeventiende eeuw lenen zich daarvoor.27
Ondanks het feit dat we geen grote verzamelingen populair drukwerk hebben als
die van Thomason (Friedman), beschikken we wel over een aantal nuttige
hulpmiddelen om via andere weg een corpus te isoleren. De STCN heeft inmiddels
50.000 titels in haar database, die talloze ingangen biedt, bijvoorbeeld op titel of op
formaat. Op grond van trefwoorden zijn bijvoorbeeld genres af te bakenen.28 Daarnaast
beschikken we over een aantal rijke pamflettenverzamelingen (Friedman).29 Verder
zijn er projecten gaande om ‘narratief proza’ te inventariseren (Raven).39 Een
case-study over een zeventiende-eeuwse auteur van populaire lectuur (vergelijk Anna
Gomersall bij Raven) is inmiddels voorhanden.31
Op het terrein van de produktie (Raven) beschikken we over een aantal
fondsreconstructies van uitgevers wier produktie vooral op de populaire markt gericht
was.32 Ook voor onderzoek naar distributie van populair drukwerk zijn aanzetten
gegeven.33 Studie naar boedelinventarissen (Hall) toont aan, dat ook uitspraken gedaan
kunnen worden over boekbezit bij de lagere klassen in de Republiek. Veel inzicht
in het bezit van diverse typen goedkoop drukwerk zullen we echter niet krijgen.34
Ter ondersteuning van onderzoek naar de receptie (Hall) beschikken we sinds kort
over een inventarisatie van egodocumenten.35 Ook onderzoek naar herdrukken (Raven)
als indicatie voor de populariteit van teksten wordt beproefd.36 Overigens blijkt uit
een recent gehouden congres met het thema ‘de betekenis van boekgeschiedenis in
het licht van de cultuurgeschiedenis’, dat ook de geest rijp is voor studies als die van
Hall, Raven en Friedman.37
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107-119.
A. Baggerman. Een drukkend gewicht. Leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver
Simon de Vries. Amsterdam-Atlanta 1993.
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1987. Zie ook: G. Verhoeven. ‘Voor weynigh geldt’. Leven en werk van de Amsterdamse
boekdrukker/ boekverkoper Gillis Joosten Saeghman 1619-1704. Leiden 1991. 3 dln.
(Ongepubliceerde doctoraalscriptie 1991, Vakgroep Nederlands, Rijksuniversiteit Leiden).
Zie bijvoorbeeld de (ongepubliceerde) resultaten van twee werkgroepen onder leiding van P.J.
Verkruijsse: De marskramer. Verslag van een onderzoek naar de marskramer in literatuur en
beeldende kunst. Amsterdam 1991; De marskramer. Verslag van een onderzoek naar de
marskramer in archivalia. Amsterdam 1994. (aanwezig in Documentatiecentrum Nederlandse
Letterkunde, Instituut voor Neerlandistiek in Amsterdam). Zie ook H. Borst. ‘Van Hilten,
Broersz en Claessen: handel in boeken en aktueel drukwerk tussen Amsterdam en Leeuwarden
rond 1639’, in: De zeventiende eeuw 8 (1992) 131-138.
Zie J. de Kruif. ‘“En nog enige boeken van weinig waarde”. Boeken in Haagse
boedelinventarissen halverwege de 18e eeuw’, in: Holland 26 (1994) 314-327, vooral 318 en
325.
R. Lindeman e.a. (red.). Egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin
negentiende eeuw. Een chronologische lijst. Rotterdam 1993. Een uitgave van zo'n egodocument
waarin lezen een belangrijke rol speelt: David Beck. Spiegel van mijn leven; een Haags dagboek
uit 1624. Ed. S.E. Veldhuizen. Hilversum 1993. Zie voor de analyse van een egodocument met
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betrekking tot leesgedrag: A. Baggerman. ‘Lezen tot de laatste snik. Otto van Eck en zijn
dagelijkse literatuur (1780-1798)’, in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 1 (1994)
57-88.
36 Zie G. Verhoeven en M. van Lemel. ‘350 Jaar Bontekoe in druk’, in: Dokumentaal 23 (1994),
57-58 en M. van Lemel. ‘350 Jaar Bontekoe-in-druk (1646-1996)’, in: De Boekenwereld 11
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Een vis op het droge
Literatuur volgens de empirische literatuursociologie
Lisa Kuitert
[Over:] W. de Nooy. Richtingen & lichtingen. Literaire classificaties, netwerken,
instituties. Rotterdam 1993. Proefschrift Tilburg.
S. Janssen. In het licht van de kritiek. Variaties en patronen in de aandacht van
de literatuurkritiek voor auteurs en hun werken. Hilversum 1994. (Publikaties van
de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen XIV). Proefschrift Tilburg. N.
van Dijk. De politiek van de literatuurkritiek. De reputatie-opbouw van Menno ter
Braak in de Nederlandse letteren. Delft 1994. Proefschrift Tilburg.
H. Leemans. Het veelvormige boek. Informatiegebruik bij de aankoop van een
hedonistisch produkt. Delft 1994. Proefschrift Tilburg.
Vroeg of laat gebeurt het. Je pakt een boek, een boek waarvan je gezegd is: dit is
literatuur van hoog niveau. Dit moet je lezen, alle critici zijn er enthousiast over. Op
een regenachtige novemberavond ga je ervoor zitten, je slaat het open,
leest..zucht..leest stevig door..zucht nog iets harder...maar blijft stug doorlezen tot
je het uit hebt. Je gaat voor de spiegel staan en ervaart totale ‘Verfremdung’: ben ik
nu gek of zijn zij het? Dat is het moment waarop een mens toe is aan de empirische
literatuursociologie.
Een empirische literatuursocioloog zal zich namelijk niet verbazen over dat vreemde
gevoel voor de spiegel. Er bestaan volgens hem geen intrinsieke kenmerken die een
tekst tot literatuur maken. ‘Literair’ is een subjectief begrip, waarvan de inhoud en
reikwijdte wordt bepaald door de sociale groep of sociale functie van waaruit men
spreekt. De empirisch literatuursociologen kiezen er om die reden voor om niet in
esthetische termen over literatuur te spreken, maar in sociologische. Recent zijn vier
proefschriften verschenen, waarin de literatuur niet esthetisch, maar als een
sociologisch verschijnsel wordt opgevat. Dat zijn Wouter de Nooy, Richtingen &
lichtingen. Literaire classificaties, netwerken, instituties, Susanne Janssen, In het
licht van de kritiek. Variaties en patronen in de aandacht van de literatuurkritiek
voor auteurs en hun werken, Nel van Dijk, De politiek van de literatuurkritiek. De
reputatie-opbouw van Menno ter Braak in de Nederlandse letteren en Hein Leemans,
Het veelvormige boek. Informatiegebruik bij de aankoop van een hedonistisch produkt.
Alle auteurs promoveerden aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg), en
allen hadden één promotor gemeenschappelijk:
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Prof. Hugo Verdaasdonk. Deze plotselinge uitbarsting van produktiviteit op hoog
niveau vraagt om een uitvoerige bespreking. Wat is de bedoeling van deze ‘school’,
en wat kunnen we ervan leren?
De empirische literatuurwetenschap, waarvan de empirische literatuursociologie
een onderdeel is, ontstond vanuit kritiek op de dominerende richting binnen de
literatuurwetenschap. Deze zou niet wetenschappelijk genoeg zijn.1 Het uitgangspunt
van de dominerende richting in de literatuurwetenschap is altijd de literaire tekst
geweest, met tekstinterpretatie als belangrijkste oogmerk. De literatuurgeschiedenis
met haar aandacht voor onder meer stromingen, of voor biografische gegevens van
de auteurs, was en is een even belangrijke richting maar de resultaten werden van
oudsher toch veelal gezien als een bijdrage tot de tekstinterpretatie.2
De critici wezen er onder meer op dat tekstinterpretatief onderzoek niet voldoet
aan de wetenschappelijke eisen van intersubjectiviteit en controleerbaarheid, omdat
er van een tekst verschillende interpretaties mogelijk zijn.3 Een interpreterende
onderzoeker is in feite niet meer dan een lezer zoals alle andere lezers. Hij schrijft
uitvoerig over zijn visie, en hij kan er interessante achtergrondinformatie aan
toevoegen, maar dat is nog geen reden om zijn interpretatie op zichzelf beter te vinden
dan die van anderen. De traditionele literatuurwetenschap zou echter het interpreteren
en analyseren presenteren als een specialisme van zeer belezen mensen, iets van
ingewijden, en dat vonden de kritische nieuwlichters elitair. Ook zouden niet-literaire,
maar veel gelezen werken in traditioneel onderzoek uit de boot vallen en dat vond
men al even verwerpelijk. De nieuwlichters pleitten voor een meer
afstandelijk-kritische houding ten opzichte van het culturele erfgoed.4 Enerzijds zou
dat bereikt moeten worden door het onderzoeksobject anders te formuleren, anderzijds
door de onderzoeksmethode te herzien.
Wat betreft de herformulering van het onderzoeksobject, heeft de empirische
literatuurwetenschap voorgesteld om zich bezig te houden met neutrale vragen als
‘wat wordt in een gegeven periode onder literatuur verstaan’, ‘op wat voor manier
wordt men verondersteld literaire teksten te lezen’ of ‘welke bevolkingsgroepen
besteden de meeste tijd en geld aan literatuur’. Ook stond een tijdlang de
grammatische structuur van literaire teksten in de belangstelling, om van daaruit op
het spoor te komen wat nu eigenlijk een tekst tot literatuur maakt. De laatste jaren
heeft de empirische literatuurwetenschap nieuwe impulsen gekregen vanuit de
kunstsociologie, en wel dank zij de verfrissende ideeën van Pierre Bourdieu,5 Het
zijn deze ideeën die - zij het niet zonder de nodige kanttekeningen - ten grondslag
liggen aan de empirische literatuursociologie zoals die begin jaren tachtig werd
geïntroduceerd door H. Verdaasdonk en C.J. van Rees, en zoals die momenteel aan
de K.U.B. nog steeds wordt beoefend.
Volgens Bourdieu, die zich in zijn theorieën concentreert op de beeldende kunst,
bestaat er niet zoiets als ‘kunst’ of, in het kader van deze bespreking: ‘literatuur’. Er
is alleen een collectief geloof dat ervoor zorgt dat wij een bepaald ob-
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ject tot kunst of literatuur rekenen. De ‘literairheid’ (of ‘literaturnost’, een russicisme
dat sinds 1921 in het literatuurwetenschappelijke discours gebruikt wordt) is geen
intrinsieke eigenschap van een tekst. Bourdieu heeft er de aandacht op gevestigd dat
de waarde die aan een artistiek produkt wordt toegekend niet in relatie staat tot de
geïnvesteerde tijd en geld, nodig om dat produkt te vervaardigen. Een schets van
Vincent van Gogh is meer waard dan een eigentijds schilderij waar iemand jaren aan
gewerkt heeft. Van Gogh staat voor ‘kwaliteit’. De kwaliteit die de individuele
liefhebber aan Van Gogh toeschrijft vindt haar oorsprong in een leerproces waaraan
het ouderlijk milieu maar vooral de dominerende instanties op het terrein van de
beeldende kunsten debet zijn. Dat leerproces bestaat voornamelijk uit - heel letterlijk
- het aanleren van een bepaalde kwaliteitshiërarchie, in plaats van een kritisch
denkvermogen dat tot een eigenzinnige smaak zou kunnen leiden. We leren: Van
Gogh is de beste. Dat smaak iets persoonlijks is, wordt door deze zienswijze ontkracht.
Het vermogen om aan een kunstwerk een bepaalde waarde toe te kennen is met
andere woorden het ‘vermogen’ om attitudes en opinies van deskundigen over te
nemen, aldus Bourdieu.
Dit patroon wordt door de empirische literatuursociologie geëxtrapoleerd naar de
literatuur.6 Ook daar worden attitudes en opinies en ‘smaak’ overgenomen, op grond
van de idee dat sommige mensen nu eenmaal meer inzicht hebben in literatuur en
daarom gerechtigd zijn daar bepaalde uitspraken over te doen. De vraag ‘wat is
literatuur’ kan daarom beter worden veranderd is: wie geven we het recht om iets
‘literatuur’ te noemen. Het is deze gedachte die de aandacht heeft gevestigd op de
invloed van literaire instituties, want dat zijn de instanties die dat ‘recht’ bezitten.
Het zijn de ter zake kundigen, die als apostelen rondgaan om het evangelie te
verkondigen en ons ervan te doordringen dat het boek dat we op die kille
novemberavond ter hand genomen hebben, toch heus literatuur is.
Tot die instituties behoren onder andere de uitgeverij - die onder meer het boek
met de NUGI-code ‘literatuur’ bij de boekhandels aanbiedt; de literaire kritiek - die
in de krant afdrukt dat het hier om literatuur-van-de-bovenste-plank gaat; het
literatuuronderwijs op school - dat de jeugdige lezers meegeeft dat het boek tot de
culturele bagage van elk ontwikkeld mens hoort; en uiteindelijk de academische
literatuurbeschouwing - die er met nieuwe analyses en interpretaties voor zorgt dat
het boek zijn plaats krijgt, en houdt, in de literaire canon. Het zijn instanties die leven
van het geloof in de literatuur. Samen met de auteurs en de lezers vormen zij een
dynamisch geheel, waarin macht en invloed voortdurend aan verandering onderhevig
zijn. Dit geheel noemt men, geïnspireerd door Pierre Bourdieu, het ‘literaire veld’.
Dat literaire instituties een belangrijke functie vervullen in het literaire bedrijf zal
zo langzamerhand door niemand meer betwijfeld worden, ook niet door de traditionele
literatuurwetenschap. Er wordt buiten Tilburg eveneens onderzoek naar literaire
instituties verricht.7 Maar Tilburg heeft waar het om dit onderzoeksobject gaat
onmiskenbaar het voortouw genomen.
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Vanaf 1982 verschijnen daar met enige regelmaat studies op dit gebied. Er werd
gekeken naar het aanbod van moderne poëzie in schoolboeken, naar de adviezen van
de Raad voor de Kunst, naar fondsvorming van literaire uitgeverijen, naar literaire
prijzen en naar de mate van overeenstemming onder literaire critici.8 Het betrof
voornamelijk case-studies.
De laatste jaren is de aandacht voor literaire instituties uitgebreid met onderzoek
naar kopers en leners van boeken. Het idee daarachter is, dat instituties instemming
proberen te verwerven voor hun opvattingen. Dat doen zij zowel binnen als buiten
de eigen gelederen. De belangstelling van kopers en leners is een belangrijke
graadmeter voor de instemming die een institutie heeft gekregen. De consument
bepaalt in feite het succes dat het publiceren, verspreiden en recenseren van boeken
ten deel valt. Een boek dat niet verkocht of geleend wordt, verdwijnt vroeg of laat
van de schappen.9 Er is daarom onderzoek gedaan naar boekverwerving, onder andere
door kinderen. Kan er een bepaalde groep kinderen worden aangewezen voor wie
boeken kopen en lezen iets heel gewoons is? Ook is er onderzoek gedaan naar
bibliotheken. De kopers/leners staan, zoals hierboven uiteengezet is, onder invloed
van de literaire instituties. Daarmee is het kringetje rond, en het onderzoeksobject
van de empirische literatuursociologie afdoende getypeerd. Maar hoe zit dat met het
bijvoeglijk naamwoord ‘empirisch’ - oftewel proefondervindelijk in goed Nederlands?
In welk opzicht met andere woorden, wijkt de onderzoeksmethode af van wat in de
traditionele literatuurwetenschap gebruikelijk is?
De kritiek van de empirische literatuurwetenschappers richtte zich zoals gezegd
met name op de onwetenschappelijke werkwijze van de gangbare
literatuurwetenschap. Die was niet intersubjectief en niet controleerbaar genoeg. De
empirische literatuurwetenschappers willen een duidelijk onderscheid aanbrengen
tussen wetenschap en waardeoordelen, tussen analyse en interpretatie en tussen
onderzoeker en lezer.10 ‘Formele’ en ‘inhoudelijke’ eigenschappen van individuele
literaire teksten worden daarom genegeerd.11 Er bestaan voor de empirische
literatuursocioloog tijdens zijn onderzoek geen kwaliteitsverschillen tussen de
bestudeerde literaire teksten. Het uitgangspunt is niet langer de tekst maar de
institutionele context. Gegevens daarover moeten zo min mogelijk gekleurd zijn door
de waardeoordelen of interpretaties van de onderzoeker. Er heerst dus een voorkeur
voor de zogenaamde ‘harde’ gegevens, zoals cijfermateriaal en enquêtes. Daarnaast
wordt ook wel gewerkt met historisch feitenmateriaal of met uitspraken in recensies.
De uitgangspunten van de empirische literatuursociologie, zoals die hierboven
zijn geschetst, prikkelen de literair-geïnteresseerde lezer. Er is heel wat voor te zeggen
om literatuur op te vatten als een sociaal verschijnsel, en een controleerbare en
intersubjectieve onderzoeksmethode is natuurlijk ook nooit weg. Maar hoe pakt het
uit in de praktijk om onderzoek te doen naar literatuur zonder naar de formele en
inhoudelijke eigenschappen daarvan te kijken? Hoe kunnen, als
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het om literatuur gaat, toetsbare hypothesen worden geformuleerd; toetsbaar zonder
dat de uitkomsten door waardeoordelen of interpretaties van de onderzoeker gekleurd
worden? En wat valt er van dit alles te leren over literatuur (‘teksten’), want daar
gaat het toch uiteindelijk om? De empirische literatuursociologie is tenslotte een
richting uit de literatuurwetenschap, en verricht geen onderzoek naar telefoonboeken
of straatnaamborden of instituties die daarbij in het geding zijn. Het gaat hen om
onderzoek naar teksten die al dan niet tot ‘literatuur’, voor mijn part ‘lectuur’, worden
gerekend, op wiens gezag dan ook. Er is al eerder op gewezen dat de hypothesen die
de empirische literatuurwetenschap opstelt over het algemeen niet erg spectaculair
zijn, en misschien de enorme investering van tijd en moeite om bijvoorbeeld enquêtes
op touw te zetten, niet waard zijn.12 Maar de titels van de vier genoemde proefschriften
- ook al zijn het niet allemaal juweeltjes - wekken (althans bij mij) de indruk dat hier
sprake is van iets substantieels. Patronen in, en politiek van de literaire kritiek,
netwerken die iets met richtingen in de literatuur van doen hebben, boeken als
hedonistische produkten; het zijn thema's die velen misschien al kennen van de
borreltafel, en juist daarom schreeuwen deze onderwerpen om een wetenschappelijke
onderbouwing. De vier proefschriften zijn ondanks de overeenkomsten, toch onderling
heel verschillend. Alle reden om ze eerst afzonderlijk te bespreken.
Richtingen & lichtingen van Wouter de Nooy is van de vier het meest gewaagd. Hij
snijdt een - voor Nederlandse begrippen -nieuw onderwerp aan, namelijk de
classificatie van literatuur, en daarmee bedoelt hij de manier waarop verschillende
schrijvers door deskundigen bijeengeveegd en van een etiket voorzien worden,
bijvoorbeeld ‘de Maximalen’ of ‘de realisten’. Wanneer een groep zo'n soort naam
krijgt, spreekt De Nooy van een richting. Veel vaker gebeurt het dat auteurs in een
recensie alleen maar met elkaar in verband gebracht worden. Zodra dit lot drie of
meer schrijvers in één recensie beschoren is, noemt De Nooy het een classificatie.
Het clusteren van auteurs kan het verloop van de literatuurgeschiedenis beïnvloeden.
Dat classificaties en richtingen bestaan, zal dan ook door niemand ontkend worden.
Maar de wijze waarop ze tot stand komen, dat is een ander verhaal.
Het onderzoek van Wouter de Nooy komt voort uit zijn onvrede met bestaande
verklaringen voor richtingen en de gehanteerde argumenten om auteurs ergens toe
te rekenen. Veelal doen literatuurhistorici een beroep op ‘de literaire conventie’ die
de desbetreffende auteurs met elkaar gemeen hebben. De literaire conventie houdt
in dat auteurs zich wat stijl en/of thematiek betreft conformeren aan een van de
vigerende literaire modes. De literaire conventie is echter een meerduidig begrip,
meent De Nooy. Hij toont aan de hand van voorbeelden uit bestaande
literatuuroverzichten aan, dat de deskundigen zich nogal eens verliezen in
cirkelredeneringen. Een mooi voorbeeld is literatuurhistoricus G. Knuvelder die een
periodisering aanbrengt op basis van de ‘stijlvormen waarin een periode
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zich uit’. Maar daartoe moeten eerst de grenzen van die periode worden vastgesteld
om te kunnen zien wat het eigene van de stijlvorm in dat tijdvak is. Zoals gezegd wil
Knuvelder de afbakening echter laten gebeuren op basis van die stijlvorm, zodat de
slang zich in zijn eigen staart bijt, en het Knuvelder vrij staat er op elk gewenst punt
de hakbijl in te zetten.
Met zijn onderzoek wil De Nooy laten zien dat een classificatie niet zozeer op
basis van de tekst zelf, maar veeleer op grond van wat hij noemt ‘externe kenmerken’
van auteurs tot stand komt. Er ligt geen Fingerspitzengefühl of artistiek/esthetisch
inzicht aan ten grondslag, maar bekendheid met de reputaties en posities van de
desbetreffende auteurs. Die reputaties en posities leert men kennen door onder meer
te kijken naar het literaire tijdschrift waarin iemand publiceert, of bij welke uitgever
iemands werk verschijnt. Classificaties berusten niet alleen op buiten-literaire
kenmerken, ook aan het gebruik ervan kleven niet-literaire motieven. In zijn inleiding
expliciteert De Nooy de vooronderstelling dat classificaties gezien moeten worden
‘als pogingen om sociale normen en identiteit te creëren of te verstevigen’. Zo
beschouwd zijn classificaties inderdaad hele bedenkelijke dingen en is er alle reden
om ze te gaan onderzoeken.
Voor zijn onderzoek koos Wouter de Nooy de jaren zeventig. Volgens hem is dat
een geschikte periode om na te gaan hoe classificaties functioneren, omdat ze in dit
tijdvak veelvuldig werden gebruikt. Hij bekeek alleen Nederlandse auteurs, maar
zegt in de inleiding dat ‘er echter geen reden [is] om aan te nemen dat het classificeren
naar richting in andere westerse taalgebieden fundamenteel anders verloopt.’ De
Nooy presenteert daarmee zijn onderzoek als een case-study met algemene
geldingskracht.
Hij bekeek op basis van recensies en literair-historische overzichten wie met wie
in verband gebracht werd. Vervolgens zocht hij uit hoe in materieel opzicht de posities
in het literaire veld in dat decennium verdeeld waren. Wie publiceerden er in hetzelfde
tijdschrift, wie zaten er bij dezelfde uitgeverij? De Nooy spreekt in dit verband van
‘netwerken’. Een van zijn conclusies is dat in de jaren zeventig een
gemeenschappelijke uitgever de recensenten aanleiding moet hebben gegeven om
auteurs met elkaar in verband te brengen. Wie publiceerde bij De Harmonie was
tien-tegen-een een ‘realist’. Voor beginnende auteurs was vooral het tijdschrift waarin
hun eerste bijdrage verscheen van grote betekenis, vooral als de auteur ook in de
redactie zat. Wanneer een auteur zichzelf classificeert, wordt deze classificatie vaak
overgenomen door de officiële kritiek, ontdekte De Nooy. Vooral manifesten van
schrijversgroepen doen het in dat opzicht goed. Daarentegen lukt het een schrijver
meestal niet zich een positie te verwerven door het noemen van literaire voorbeelden.
De literaire oriëntatie van een auteur heeft veel minder effect dan zijn medewerking
aan een tijdschrift of een ander extern kenmerk, aldus de onderzoeker. Naarmate de
auteur echter een langere staat van dienst heeft, neemt het belang van dit soort externe
activiteiten af. Gevestigde auteurs publiceren bijvoorbeeld in verschillend
georiënteerde tijdschriften.
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De Nooy geeft zelf aan wat de beperking van een dergelijke ‘netwerkanalyse’ is. De
relaties - en dan alleen de meetbare - tussen de verschillende schrijvers en hun posities
staan centraal, en niet de kenmerken van die betrekkingen. Er is dan ook hoegenaamd
geen aandacht voor een belangrijke bouwsteen van het contact tussen schrijvers:
loyaliteit. Schrijvers en uitgevers die bevriend zijn of juist ruzie hebben, elkaar al
dan niet een handje helpen zonder dat dat ook maar iets met ‘positie’ of ‘richting’ te
maken heeft. Een classificatie op basis van vriendschappelijke betrekkingen, lijkt
mij van een andere orde dan een classificatie op basis van overeenkomsten in
thematiek of stijl, ook al zijn beide varianten een nader onderzoek dubbel en dwars
waard. Bovendien identificeert De Nooy wel erg gemakkelijk de auteur met zijn
oeuvre. Over de boeken heeft hij het namelijk niet, er wordt geen titel genoemd in
zijn onderzoek. Maar bij sommige auteurs, Jeroen Brouwers bijvoorbeeld, hangt het
maar net van het boek af of hij tot de ene of tot de andere of helemaal niet tot een
groep gerekend wordt.13
Er kleeft nog een ander probleem aan zijn analyse. Zoals De Nooy zelf aangeeft,
was classificatie van auteurs juist in de jaren zeventig een topic van de eerste orde.
Er kwam toen namelijk ook een nieuwe en anders-georiënteerde generatie critici op,
die zich een positie moest verwerven. Hier introduceert De Nooy een nieuw element
in zijn studie, namelijk de literatuurgeschiedenis, opgebouwd uit interpretaties van
historische feiten. De jaren zeventig zijn bijzonder, het was een tijdperk dat bol stond
van manifesten en wapengekletter, niet alleen van auteurs maar ook van critici. Het
lijkt mij niet vol te houden een onderzoek naar classificaties in de jaren zeventig te
presenteren als een representatief geval, als een voorbeeld van alle tijden en alle
westerse culturen. Naar mijn idee heeft De Nooy een interessante bijdrage geleverd
aan de literatuurgeschiedenis van de jaren zeventig, niet meer maar ook niets minder.
De netwerkanalyse vormt overigens maar een deel van zijn onderzoek. Nadat is
onderzocht waar classificaties vandaan komen, is het interessant om te weten in
hoeverre ze weerklank vinden in andere sectoren van het literaire bedrijf: de
boekhandels, de bibliotheken, de leraren Nederlands op school. Door middel van
interviews is De Nooy dit nagegaan. Zijn conclusie luidt dat de bekendheid met
classificaties afhangt van de taak van de desbetreffende functionaris en van zijn
verbondenheid met een bepaalde literaire institutie. Voor recensenten is het
noodzakelijk om ze te kennen en te hanteren, voor een bibliotheekmedewerker veel
minder. Die hebben hun eigen systeem met dito symbolen: doodshoofd voor detective,
kasteel voor kasteelroman enzovoorts. Het is immers noch in de bibliotheek, noch
in de boekhandel gebruikelijk dat een bezoeker vraagt: heeft u ook Revisor-proza?
Boekhandelaren waren overigens beter op de hoogte dan bibliothecarissen. Vooral
de classificaties op basis van een uitgeversstal waren daar bekend, maar dat is
begrijpelijk gezien het belang van uitgeversnamen voor een boekhandelaar.
Nadat de bekendheid van de functionarissen met classificaties is gemeten, gaat
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De Nooy nog een stap verder. Hij legde de verschillende functionarissen een lijst
met elf schrijversnamen voor, en vroeg hun de elf te vergelijken met andere schrijvers.
Vervolgens ging hij na wat de overeenkomsten tussen de aangeboden en de daarmee
vergeleken schrijver waren. Hij abstraheerde daarbij van de tekst zelf en ging alleen
de ‘pragmatische, minder verheven factoren’ na. Dus de uitgeverij, het tijdschrift
waarin gepubliceerd is en ook de leeftijd, maar gek genoeg niet de woonplaats of
stamkroeg. Dat abstraheren is mijns inziens nauwelijks relevant, omdat iemand juist
vanwege zijn schrijfstijl of thematiek bij een bepaalde uitgeverij of tijdschrift terecht
komt.14 Hier gaat De Nooy verder niet op in. Opvallende uitkomst van dit gedeelte
van zijn onderzoek is dat vrouwen doorgaans met vrouwen, mannen met mannen
worden vergeleken. Literair sexisme zit diep geworteld. Een meer voor de hand
liggende uitkomst was, dat de elf vooral vergeleken werden met auteurs van wie men
daadwerkelijk iets gelezen had. Aardig detail is, dat dit element voor bibliothecarissen
en boekhandelaren in vergelijking met de recensenten minder zwaar woog.
Vermoedelijk zijn zij dan ook verantwoordelijk voor de negentien ter vergelijking
genoemde ‘auteurs’, van wie de onderzoeker helemaal geen boekpublikatie kon
traceren. Het ging dan meestal om verhaspelde namen of TV-persoonlijkheden.
De conclusie die Wouter de Nooy tenslotte trekt, is dat de classificaties die in
literatuurgeschiedenissen kunnen worden aangetroffen, meer zeggen over de posities
van auteurs in het literaire veld en hun strategieën om die posities te verbeteren, dan
over ontwikkelingen in het schrijven zelf of in de literaire conventies. Voor
toekomstige schrijvers of critici kan dat belangrijke informatie zijn, zegt De Nooy,
dus de studie Nederlands - waar volgens hem critici, schrijvers en andere pionnen
op het literaire veld hun opleiding krijgen - mag blijven. Maar het hele
literatuuronderwijs op de middelbare scholen moet wel op de helling. Scholieren
leren daar iets wat ze helemaal niet hoeven, namelijk de taak te vervullen van een
literaire criticus. De scholier moet een waardeoordeel kunnen formuleren over de
gelezen teksten. En waar is dat nou toch voor nodig, vraagt De Nooy zich af. Hier
wordt volgens mij de onderzoeker de slang die in zijn eigen staart bijt. Dat de
empirische literatuursociologen onderzoek willen doen naar literatuur zonder daarbij
hun eigen waardeoordelen mee te laten wegen, vind ik best, maar het gaat me te ver
om dan alle waardeoordelen over de literatuur maar af te schaffen. Als we allemaal
net gaan doen alsof er alleen maar ‘teksten’ zijn, zonder kwaliteitshiërarchie, waarom
zouden we ze dan nog lezen?
Misschien is dit een van de aantrekkelijkste eigenschappen van het boek van De
Nooy. De lezer wordt voortdurend meegetrokken in een discussie en is het maar al
te vaak niet met de auteur eens. Zijn boek geeft te denken. Richtingen & lichtingen
draagt veel verrassende gezichtspunten aan, die met name door schrijvers van
literatuurgeschiedenissen en literaire critici eens zouden moeten worden bezien.
Helaas zullen zij, vermoed ik, halverwege het boek afhaken, vanwege het lelijke
jargon en het rigoureus negeren van boektitels, kwaliteitshiërarchieën of
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het bestaan van zoiets als ‘smaak’. En ook zij zullen zich ongetwijfeld ergeren aan
het feit dat niet alleen de auteur van Richtingen & lichtingen, maar ook die van de
andere drie proefschriften niet de moeite hebben genomen een register aan het boek
toe te voegen.
In het licht van de kritiek, het proefschrift van Susanne Janssen, komt in vergelijking
met dat van De Nooy veel ‘literairder’ over, al was het maar omdat zij veel beter
schrijft. Zij beschikt bovendien over een gezonde dosis literatuurhistorisch inzicht,
wat haar onderzoek meer overtuigingskracht geeft. Tussen de regels door levert het
boek tal van interessante feiten en weetjes op. Het onderzoek van Janssen richt zich
op één literaire institutie, namelijk de literaire kritiek. In de inleiding legt Susanne
Janssen uit dat het onderwerp haar werd ingegeven op grond van haar opvatting dat
dit de institutie is die het meeste gewicht in de schaal legt, en daarmee zijn de andere
instituties meteen uitgeschakeld. Het is de aandacht van de recensent die volgens
Janssen bepalend is voor verdere maatschappelijke erkenning van een literair werk
als meer of minder waardevol. Die aandacht heeft een sociale en strategische
achtergrond. Hoe gaat de kritiek te werk, is dan ook de grote vraag achter dit
onderzoek.
Janssen koos twee ijkpunten, 1978 en 1991, en ging na wat er door wie, waar en
hoe, gerecenseerd werd. In 1978 verschenen er 133 nieuwe literaire Nederlandse
proza-titels. De helft daarvan werd helemaal niet besproken. In 1991 was 2/3 van de
in totaal 255 titels dat trieste lot beschoren. Critici blijken eenkennig. 40% van de
recensies uit 1991 betrof slechts 5% van de titels. Op grond waarvan komen
recensenten steeds bij hetzelfde boek uit? Net als Wouter de Nooy abstraheert ook
Susanne Janssen van tekstinhoudelijke factoren die daarbij een rol zouden kunnen
spelen. Dat is immers niet objectief te meten of te tellen en past derhalve niet in haar
empirische aanpak. Ze deelde eerst het aanbod van auteurs in naar hun geboortejaar
(dat wil zeggen generatie), geografische herkomst (dat wil zeggen Vlaams of
Nederlands), debutant of niet, naar type uitgeverij (onder andere groot, literair of
niet) en naar genre (onder andere groot, literair of niet). De indeling naar ‘literair’
gebeurde op basis van door uitgevers verstrekte gegevens over de NUGI-codes.
Vervolgens deelde ze de aandacht van (Nederlandse) recensenten voor auteurs in
naar diezelfde variabelen, en ging de overeenkomsten na. Een probleem is natuurlijk
op grond waarvan de variabelen als ‘geboortejaar’ en ‘geografische herkomst’ gekozen
moeten worden. Bij Janssen gebeurt dat op basis van vooronderstellingen, maar daar
komt een kritische lezer niet veel verder mee, want waarom worden andere variabelen,
zoals ‘de omvang van het boek’, ‘de uitvoering van het boek’ enzovoorts
uitgeschakeld? En haar variabelen kunnen dan wel geteld worden, maar wat is nu
precies de relatie tussen de variabele en het getal? Wordt een Vlaamse auteur
besproken omdat hij Vlaams is, of gaat het hier louter om een toevalligheid?
Laten we de vraag hoe ze precies geïnterpreteerd moeten worden dus even rus-
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ten, dan nog zijn de uitkomsten van haar tellingen vermeldenswaard. Opvallend was
dat in 1991, in tegenstelling tot 1978, ook niet-literair verhalend proza werd
besproken. Voor mij blijft het echter onduidelijk in hoeverre eventuele verschuivingen
in de NUGI-codes daar iets mee van doen hebben. De jongere schrijvers krijgen over
het algemeen meer aandacht, wat overigens in 1978 in mindere mate gold dan in
1991. Vlamingen hebben het moeilijker dan Nederlanders. Het type uitgeverij speelt
ook een rol, de grote en literaire kregen de meeste aandacht van recensenten.
Een tweede stap in haar onderzoek betrof uitsluitend het werk van niet-debutanten.
Janssens hypothese luidde ‘dat dag- en weekbladcritici zich bij hun selectie van te
bespreken werken in hoge mate laten leiden door de aandacht die eerder werk van
de betrokken auteurs van de zijde van de kritiek ten deel is gevallen’. Eenmaal
besproken = altijd besproken, met andere woorden. Veel tellen en bladeren leverde
uiteindelijk een bevestiging van deze hypothese op. Toch is de lezer niet tevreden.
Is hier niet sprake van een conclusie in de orde van ‘de wijn is drinkbaar dankzij het
glas’? Het zit hem in de woorden ‘laten leiden’ van haar hypothese. Daar gaat de
suggestie vanuit, dat critici een verborgen lijstje hebben waarop eerdere ‘aandacht’
bijgehouden wordt, en dat het in ieder geval niet de literaire verdiensten zijn, of de
smaak van de criticus, die een auteur wederom aandacht bezorgen. Maar dat is een
vooronderstelling, die Janssen helemaal niet getoetst heeft. Janssen interpreteert de
cijfers vervolgens zo, dat ze die hypothese ten volle ondersteunen. Dat is haar goed
recht, maar objectief kan haar conclusie niet genoemd worden. Had ze ook onderzoek
gedaan naar het criterium van de smaak van een criticus dan zou dàt waarschijnlijk
als doorslaggevend argument naar voren zijn gebracht. Meer reflectie ten aanzien
van de beperkingen van haar opzet en de interpretatie van gegevens was geen
overbodige luxe geweest.
Schrijvers die haar betoog tot hiertoe gevolgd hebben, zouden er moedeloos van
kunnen worden. Wat te doen als je Vlaming bent, bij een kleine niet-literaire uitgeverij
publiceert en niet al eens eerder besproken werd? Deze kwestie komt aan bod in het
tweede deel van het onderzoek. ‘Een schrijver’, filosofeert Janssen, ‘is niet zozeer
iemand die schrijft, als wel iemand die als zodanig wordt erkend.’ De bereidheid van
een uitgeverij om het werk te publiceren is daarvoor niet voldoende, volgens Janssen.
Een auteur moet op enigerlei wijze actief zijn buiten het eigenlijke schrijven om, om
als schrijver erkend te worden. Dan zal hij ook meer aandacht van de literaire kritiek
ontvangen. Of deze hypothese juist is, moet blijken uit haar onderzoek naar de
verschillende activiteiten van schrijvers in de jaren 1975-1978. Janssen ging niet
alleen na hoeveel losse bijdragen de auteurs in tijdschriften en andere media
publiceerden, ook telde ze het aantal literaire nevenfuncties per schrijver, waaronder
jury-werkzaamheden, redacteurschappen en dergelijke werden verstaan. Over meer
informele activiteiten, zoals briefwisselingen, cafébezoek of theevisite rept ze niet,
terwijl bij dat soort gelegenheden vermoedelijk even vaak de basis wordt gelegd
voor de erkenning van iemands schrij-
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verschap. Geerten Meijsings sleutelroman De Grachtengordel geeft daar een aantal
voorbeelden van. Dat doet overigens niet af aan Janssens conclusie, die haar hypothese
bevestigt: bijklussende auteurs krijgen in de pers meer aandacht dan hun minder
actieve collega's - de vanouds gevestigde auteurs daargelaten. Cijfermatig is haar
betoog tot in de details onderbouwd, zoals blijkt uit tabellen waar met naam en
toenaam de activiteiten van de schrijvers zijn geturfd. Maar ook hier gaat het er weer
om hoe je de cijfers interpreteert. Je kunt de zaak namelijk straffeloos omdraaien:
schrijvers die veel aandacht krijgen in de pers worden sneller gevraagd voor een jury
of een redacteurspost. Dit wordt weliswaar ook door Janssen opgemerkt, maar de
lezer vraagt zich - kennelijk meer dan de onderzoeker - af of er aan de tabellen
überhaupt nog wel een conclusie kan worden verbonden. Want als de nevenactiviteiten
volgen uit de aandacht, in plaats van andersom, zie ik niet in wat we met haar tabellen
kunnen aantonen.
Janssen besluit haar onderzoek met een drietal buitengewoon interessante
case-studies, waarin zij nagaat welke verschuivingen zich kunnen voordoen in de
literair-kritische waardering voor een specifieke auteur, en welke factoren daarop
van invloed zijn. De onderzochte auteurs zijn Rutger Kopland, Judicus Verstegen
en J.F. Vogelaar. Wie voortaan onderzoek doet naar een van deze drie auteurs mag
Janssens boek niet overslaan. Haar onderzoek laat goed zien op welke wijze critici
onderling, èn ook de auteur zelf, gaandeweg steeds meer op één lijn komen te zitten
als het gaat om de plaatsbepaling van een schrijver. Soms moet een criticus zichzelf
tegenspreken, of een vroegere visie herroepen, terwijl echte ‘dissidenten’ er
uiteindelijk het zwijgen toe doen. Dit proces noemt Janssen ‘orkestratie’, men bereikt
een zekere consensus. Een belangrijke taak daarbij is weggelegd voor de
pleitbezorgers. Zo heeft T. van Deel een sleutelfunctie vervuld in de waardering voor
Kopland. Dat feit is op zichzelf niet nieuw, maar het is verrassend om nu eens te
lezen hoe een en ander in zijn werk is gegaan. Janssen laat bij voorbeeld zien hoe
Van Deel uitspraken uit een - door hem zelf geschreven! - juryrapport als argument
hanteert wanneer hij in recensies Koplands grootheid wil aantonen. Vermakelijk is
ook de bezorgdheid bij zowel Van Deel als Kopland wanneer de dichter plotseling
wel heel erg populair lijkt te gaan worden. Dan zou Koplands poëzie niet langer
poëzie voor ingewijden zijn. Van Deel suggereerde dan ook dat die populariteit
misschien ‘haar basis vond in het misverstaan van de poëzie’.
Uit de drie casussen concludeert Janssen onder meer dat doorgaans die auteurs
die moeite doen om zich te profileren in interviews of beschouwingen, een meer
serieuze ontvangst van hun werk kunnen verwachten. Maar deze stelling is ook
alweer omkeerbaar, want het is niet ondenkbaar dat een auteur zich juist meer gaat
profileren als hij goed ontvangen wordt. Al was het maar doordat hij dan eerder
gevraagd zal worden voor interviews.
Als er iets is wat In het licht van de kritiek duidelijk maakt, dan is het wel dat
literatuur mensenwerk is, en dat derhalve de recensent niets menselijks vreemd is.
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Een psycholoog kan mijns inziens met Janssens onderzoeksobject beter uit de voeten
dan een statisticus. De zuivere optelsommen zoals Janssen ze presenteert geven
slechts een half antwoord op vragen die ook nog eens gebaseerd zijn op discutabele
vooronderstellingen. Toch moet gezegd worden dat in mijn persoonlijke
kwaliteitshiërarchie van de vier Tilburgse proefschriften In het licht van de kritiek
op nummer één staat. Zou dat misschien komen omdat het beter geschreven is?
Het proefschrift van Nel van Dijk, De politiek van de literatuurkritiek laat zich lezen
als een vierde case-study van Susanne Janssen, maar dan vanuit de tegenovergestelde
richting. Niet een schrijver, maar een criticus staat hier centraal. Menno ter Braak
(als criticus) is haar onderzoeksobject. Meer dan van Janssen en De Nooy gezegd
kan worden, begeeft Nel van Dijk zich op het terrein van de literatuurgeschiedenis.
Misschien is dat de reden waarom haar boek het minst ‘empirisch’ aandoet. Hier
geen tabellen of grafieken, geen optelsommen, maar interpretatie - jawel - van
uitspraken en beweringen uit geschreven bronnen. Dat zijn onder andere
literatuurgeschiedenissen en brievenuitgaven. Van archiefonderzoek of nieuwe
bronnen maakt zij geen melding.
Het onderzoek is opgezet vanuit kritiek op het belang dat aan ‘literatuuropvattingen’
wordt toegekend. Een literatuuropvatting is het geheel van literaire normen en waarden
dat een schrijver, criticus of essayist erop nahoudt. Met veel aplomb legt Nel van
Dijk in de inleiding uit dat literatuuropvattingen niet de sleutel tot de
literatuurgeschiedenis zijn waarvoor ze zo vaak worden aangezien. ‘De
veronderstelling dat een literair optreden afdoende is behandeld met het in kaart
brengen van een literatuuropvatting deel ik niet’, schrijft Van Dijk, en ze voegt daar
bijna verontwaardigd aan toe: ‘Literatoren blijken zich in de praktijk vaak helemaal
niet ten doel te stellen eenduidige uitspraken te doen’. De literatoren doen iets anders,
ze bedrijven literatuurpolitiek. Zo uitvoerig als Van Dijk is in haar inleiding over
literatuuropvattingen, zo summier wordt de literatuurpolitiek behandeld. Critici
‘streven naar het verwerven of consolideren van een positie in het literaire circuit’,
veronderstelt Van Dijk, en het gevolg daarvan is een stevige concurrentie. Met die
gedachte in het hoofd kan achter een geponeerde literaire opvatting een strategie
worden waargenomen, bijvoorbeeld de wens zich van anderen te onderscheiden of
meer status te verkrijgen. Van Dijk wil met haar onderzoek aantonen dat ook de door
velen zo bewonderde Menno ter Braak zich aan dit soort strategieën bezondigde.
Terecht merkt ze op dat er tot nu toe te weinig aandacht is geweest voor deze
literatuurpolitieke kant van zijn schrijverschap, en dat mag gelden als een
rechtvaardiging van haar tamelijk eenzijdige aanpak.
Het onderzoek begint met een historisch overzicht waarin wordt aangegeven hoe
op het vooroorlogse literaire schaakbord de posten verdeeld waren, en voor welke
vakjes Ter Braak opteerde. De verkoop van zijn werk was niet bepaald
indrukwekkend, en het werd zelfs niet onverdeeld positief besproken, maar hij was
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wel bekend. Dat kwam onder meer door zijn bemoeienissen met verschillende literaire
tijdschriften. Nel van Dijk plaatst Ter Braaks activiteiten steeds in het licht van zijn
streven om aanzien te verwerven. Status, aanzien, invloed en literaire reputatie zijn
sleutelbegrippen in haar betoog. Zo laat zij zien dat de Forumredactie van auteurs
voor hun tijdschrift niet alleen een zekere literaire opvatting verwachtte, maar omwille
van de reputatie ook een bepaalde ‘literaire leeftijd’, namelijk die van moderne
dertigers. Verder heeft Van Dijk steeds oog voor de financiële positie van Ter Braak.
Zijn werk als recensent voor Het Vaderland was niet alleen publicitair interessant,
maar betekende ook een vaste bron van inkomsten. Helaas nam Van Dijk niet de
moeite uit te zoeken hoeveel hij daar dan wel mee verdiende. Janssen toonde in haar
boek al aan dat een recensent tegenwoordig zo weinig verdient, dat hij genoodzaakt
is daarnaast nog een ander beroep uit te oefenen.
Met twee case-studies wil Van Dijk laten zien hoezeer de literatuurpolitiek van
Menno ter Braak bepalend was voor zijn uitspraken. Louis Couperus en Willem
Elsschot fungeren als toetssteen, maar die keuze wordt niet toegelicht. Over Louis
Couperus was Menno ter Braak positief, met name over diens Haagse romans. Volgens
Van Dijk wilde hij zijn visie op Couperus nog wel eens aanpassen als de situatie
daarom vroeg. Ter Braak was bij voorbeeld eerst positief over Couperus' Korte
arabesken, maar later negatief. Volgens Nel van Dijk was dat het gevolg van Ter
Braaks onderscheidingsdrift. Hij kon Couperus goed gebruiken om zijn aanvankelijk
wat kritische recensie over Du Perrons Het land van herkomst bij te stellen. Du Perron
had hem daarover geschreven: ‘“Strategisch” is een stuk als dat van jou in Het
Vaderland hiernaast zoo bleek, want de flair die je van je lezers verwacht, hebben
ze niet, omdat ze het in ieder opzicht anders gewend zijn’, waarop Ter Braak zichzelf
gekscherend omschreef als de ‘manager’ van Du Perron. Kort daarop vergeleek hij
zijn vriend en collega in positieve zin met Couperus, in een lovende bespreking van
een herdruk van De stille kracht. Ter Braaks bemoeienissen met Elsschot, en de
publikatie van diens werk in Forum worden evenzo geanalyseerd. Elsschot werd tot
ijkpunt van de moderne Vlaamse literatuur, en paste dus goed bij de reputatie van
Forum. En public reageerde Ter Braak daarom enthousiast op zijn iets oudere collega.
Maar ‘privé’ was hij heel wat kritischer, zoals uit briefcitaten blijkt. Het gaat hier
beslist om een interessant verschijnsel, maar om dit nu, zoals van Dijk doet, als
‘literatuurpolitiek’ te bestempelen, lijkt mij wat overdreven. Als iedereen en public
zou herhalen wat binnenskamers gezegd werd, zou niet alleen de
literatuurgeschiedenis er anders uitzien.
Ter Braak en Du Perron moesten soms rare capriolen uithalen om Forum te kunnen
laten voortbestaan. Ook dit valt bij Van Dijk onder de strategieën, maar men kan
toch niet beweren dat het behoud van een publikatiemedium een louter
literatuurpolitieke strategie dient? Het lijkt me eerder een eerste voorwaarde voor
een schrijver. In de lijn van Van Dijk doorredenerend zou je vervolgens moeten
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concluderen dat ook het schrijven zelf een strategie is, en dan blijft er van het
eigenlijke onderzoek niet veel over. Zoals er alleen mooi bestaat bij de gratie van
lelijk, zo bestaan er alleen strategieën als er ook niet-strategieën bestaan. Maar literaire
onschuld komt in Van Dijks niemandsland niet voor. Van Dijk lijkt mij ook te streng
wanneer ze - zij het voorzichtig - Menno ter Braaks verweer tegen het
nationaal-socialisme in het literair-politieke kamp betrekt. Hij zal zich toch niet bij
wijze van strategie van het leven beroofd hebben? Maar misschien ligt hier het
probleem: wat is eigenlijk een strategie? Bij Nel van Dijk lijkt een strategie zo
ongeveer alles-met-een-bedoeling te zijn, en dat is nogal wat.
Natuurlijk heeft Nel van Dijk gelijk met haar kritische visie op de mythe-Ter
Braak. Het zou een goed essay hebben opgeleverd. Zoals het onderzoek er nu ligt,
is het in wetenschappelijk opzicht niet overtuigend. Ook háár onderzoek berust op
vooronderstellingen die met veel retoriek op de lezer worden afgevuurd. Omdat ze
zich bij de presentatie van haar materiaal volledig beperkt tot die informatie die de
hypothese ondersteunt, voelt de lezer zich een beetje bekocht. De literatuur is
daadwerkelijk gereduceerd tot een schaakbord waarop schrijvers en critici zich
mechanisch voortbewegen. Een andere wereld bestaat niet meer.
Waarschijnlijk is dat er de oorzaak van dat haar boek, in vergelijking met
bijvoorbeeld Richtingen & lichtingen, zo weinig ruimte laat voor discussie. En die
discussie is wel nodig, want is het bijvoorbeeld wel verstandig om terug te gaan naar
de bron van de mythe? Naar de levende Ter Braak? Ter Braak zelf kon immers ook
niet weten dat zijn uitspraken zo'n lange adem zouden hebben. Een mythe wordt
gecreëerd door anderen, in dit geval de literatuurgeschiedschrijvers. Het grote belang
van Ter Braak voor de literatuurgeschiedenis schuilt niet in zijn activiteiten van voor
de oorlog, maar in hoe hij na zijn dood te pas en te onpas van stal werd gehaald. W.F.
Hermans omschreef hem als de vader over wie in de kinderkamer gefluisterd werd:
‘...als vader dat eens wist!’ Nel van Dijk gebruikt in haar onderzoek bronnen van
voor de oorlog en van na de oorlog door elkaar. De grootheid van de levende Ter
Braak wordt onderstreept met de doorwerking van zijn ideeën na de oorlog, het
belang van Ter Braak voor de latere literatuurgeschiedschrijving wordt op zijn beurt
weer gerelateerd aan de vooroorlogse strategieën van die jonge man-met-bril. De
man en de mythe lopen elkaar voor de voeten.
Als Ter Braak na zijn dood een symbool geworden is, zoals Nel van Dijk ergens
terecht opmerkt, dan doet het er niet toe hoe hij zich voor de oorlog manifesteerde.
Dat is net zo iets als het hele christelijke geloof ophangen aan de kwestie of Jezus
al dan niet echt geleefd heeft. Ik kan niet anders concluderen dan dat het Nel van
Dijk op dit punt ontbroken heeft aan historisch besef. Met haar kritisch besef is niets
mis; misschien zou ze zich in haar volgende onderzoek kunnen richten op een
eigentijdse criticus.
Wanneer Menno ter Braak het proefschrift van Hein Leemans Het veelvormige boek
had kunnen lezen, was hij misschien op slag woordblind geworden. Het is
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niet aardig om in recensies te verzuchten dat je een boek vanwege stijl en woordkeus,
in dit geval vooral het jargon, knarsetandend hebt gelezen, maar hier moet het toch
gezegd: lezing van Het veelvormige boek is niets minder dan een marteling. Jammer
genoeg, want de stof is - alweer - interessant. Leemans is gaan zitten op de stoel van
een andere literaire institutie: de uitgever. Wat houdt een uitgever het meest bezig?
Dat is vermoedelijk de vraag hoe kopers naar boeken kijken en op grond waarvan
zij hun keuze maken. Dat is dan ook het onderwerp van Het veelvormige boek.
Leemans beperkt zich tot fictie voor volwassenen. Op grond van wat voor informatie
nemen de lezers-in-spe hun beslissing om tot aankoop over te gaan? Deze vraag kan
helaas maar ten dele beantwoord worden, anders waren er sinds de verschijning van
Leemans boek alleen nog maar best-sellers op de markt verschenen. Toch komt zijn
boek over als een marketingonderzoek waar vooral uitgevers en boekverkopers iets
aan hebben. De naam van Bourdieu valt niet, en een duidelijke hypothese ligt aan
zijn onderzoek niet ten grondslag.
Eerder onderzoek van twee Nederlandse collega's wees uit dat informatie over het
genre en de auteur van belang was voor een koper. Maar dat onderzoek deugde op
een aantal punten niet. Te hoge ‘stresswaarden’, licht Leemans cryptisch toe. Er was
een verkeerd model gebruikt. Het klassieke model van informatieverwerving dat
gehanteerd werd, gaat volgens Leemans bij boeken niet op. Dat model gaat uit van
een opeenvolging van consumentengedrag met ongeveer dit stramien: probleem of
tekort ervaren, zoeken naar een produkt dat een oplossing biedt, aftasten van
alternatieven, tenslotte: aankoop van het produkt. Dat boekenkopers anders te werk
gaan komt volgens Leemans omdat boeken een experiential product zijn, dat wil
zeggen dat ze geen utilitaire functie vervullen. Symbolische, subjectieve en esthetische
criteria zijn bij experiential products relatief belangrijk, functionele criteria veel
minder. De hedonistische betekenis staat voorop.
Hij baseert zich voor deze en nog veel meer vooronderstellingen op een onderzoek
van M.B. Holbrook en E.C. Hirschman, die het over alle mogelijke experiential
products hebben, behalve over boeken. Leemans meent echter dat boekenkopers zich
niet anders zullen gedragen dan consumenten van andere
vrijetijdsbestedingsprodukten, waarbij hij naar mijn idee wel erg luchtig heenstapt
over het prestige dat aan boekenbezit zou kunnen worden toegekend. Vandaar
misschien het gemak waarmee hij in het spoor van zijn twee Amerikaanse collega's
boeken tot ‘hedonistische produkten’ verklaart. Dat een begonia, een sjoelbak of een
televisie een hedonistisch produkt is, wil er bij mij nog wel in, maar boeken? Het
interessante van boeken zit hem volgens mij juist in dat ondefinieerbare extra, dat
maakt dat er überhaupt geld wordt uitgetrokken voor een wetenschappelijk onderzoek
als dat van Leemans. Of bestaan er ook proefschriften over de aankoop van
sjoelbakken?
Zoals elke uitgever zal verklaren, is het beste marktonderzoek nog altijd de uit-
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gave van het boek zelf, in een kleine oplage, en dan kijken wat het ‘doet’. Leemans
onderschrijft dit en ging dus ook uit van al verschenen boeken. Hij toog naar een
boekwinkel in Tilburg, en ondervroeg daar 82 klanten over een zojuist gekocht boek.
Volgens eerder onderzoek verricht een consument gemiddeld twaalf handelingen en
heeft hij of zij zo'n zeven à acht informatiebronnen geraadpleegd alvorens tot aankoop
van het boek over te gaan. Die handelingen en informatiebronnen zijn als het ware
een zoektocht door het hoofd van de consument, die wil weten wat hij van het boek
kan verwachten. Hedonistische produkten worden namelijk gekocht op grond van
eerdere ervaringen met het produkt. Volgens Leemans kunnen boekenkopers hun
ervaringen met boeken baseren op wat zij kennen van een auteur of van een genre,
maar niet op basis van een mooi omslag, want dat is (laten we hopen) nieuw en
origineel. Van de ondervraagden noemde 74% inderdaad een genre als keuzecriterium,
62% noemde het onderwerp, 46% de auteur, toch nog 35% noemde de uitvoering
van het boek, maar slechts 6% gaf aan dat publiciteit of een recensie het criterium
was geweest. Het is niet duidelijk hoe nu de precieze vraagstelling luidde in deze,
wat Leemans noemt, ‘halfgestructureerde mondelinge interviews’. De vraag ‘waarom
kocht u juist dít boek?’ levert denk ik een ander antwoord op dan ‘welke
informatiekenmerken waren van invloed op uw aankoop’? Het betrof hier overigens
een vooronderzoek. Het tweede deel van het onderzoek vond plaats bij 50 inwoners
van Tilburg thuis.
De onderzoeker leende van de boekwinkel een stapel van 60 in plastic verpakte
boeken en liet de respondenten een eerste keuze maken: welke zouden ze beslist niet,
welke misschien wel kopen? Het plastic maakte dat er niet in de boeken gebladerd
kon worden. De boeken moesten immers daarna weer terug naar de boekhandel. De
situatie is daardoor niet meer levensecht te noemen, want wat doen de meeste mensen
anders in de boekwinkel dan bladeren en nog eens bladeren? Uit dit deel van het
onderzoek werd duidelijk dat alweer bekendheid met de auteur, diens schrijfstijl en
het genre belangrijke duwtjes in de goede richting waren. Ook de kaft speelde een
rol, maar het bleek niet te meten of het hierbij ging om de flaptekst of om het ‘plaatje’.
De eventuele serie waarin een boek was uitgebracht bleek in de meeste gevallen een
stimulans om het te willen kopen, terwijl ‘dik’ een negatieve kwalificatie inhield.
Het eerste onderscheid dat wordt aangebracht is tussen moeilijke en niet-moeilijke
boeken. In totaal beriepen de respondenten zich bij hun keuze op 52 verschillende
kenmerken, ‘informatie-items’ noemt Leemans ze. Het keuzeproces varieerde over
de hele linie sterk van persoon tot persoon, maar sociale differentiatie was nauwelijks
aanwijsbaar.
Leemans concludeert dat mensen dezelfde informatie gebruiken bij het bekijken
van boeken als bij het uiteindelijke kopen. Het is de informatie die zij putten uit
eerder opgedane ervaringen met auteurs en genres. De neiging van uitgevers om op
de achterkant van het boek een citaat van een recensent te zetten, is dus nutteloos,
zegt Leemans. Hij gaat dan echter voorbij aan het feit dat ook de re-
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censent uit eigen ervaringen put en daarmee misschien de juiste snaar weet te raken.
Ook stapt hij te gemakkelijk heen over het onderscheid tussen een ‘goede’ en een
‘slechte’ auteur, dat volgens hem op ‘ervaring’ berust. Lezing van het boek van
Susanne Janssen wekt de indruk dat recensenten de publieke opinie op niet mis te
verstane wijze beïnvloeden. Niet iedere respondent zal zich ervan bewust zijn dat
zijn oordeel gestuurd wordt door (onder meer) de literaire kritiek.
Het resultaat van Leemans' onderzoek valt eigenlijk een beetje tegen, want ondanks
de verwerping van klassieke informatieverwervingsmodellen en het invoeren van de
term ‘hedonistisch produkt’, komt er geen nieuwe conclusie naar voren. Auteur en
genre werden immers ook in eerdere onderzoeken als belangrijkste keuzecriteria
genoteerd. Nog los van zijn magere conclusies moet ook getwijfeld worden aan de
representativiteit van zijn proefpersonen. De klanten van één Tilburgse boekhandel
kunnen mijns inziens in geen enkel geval representatief zijn voor boekenkopend
Nederland. Het middelgrote Tilburg op zich is al evenmin representatief, vanwege
de aanwezigheid van een universiteit en verschillende hbo-opleidingen. Meer dan
de helft van de thuis ondervraagden had een hbo- of een wo-opleiding, en 32% kwam
maar liefst elke week in de boekhandel!
Misschien ligt hier de verklaring voor het feit dat zijn bevindingen met betrekking
tot de sociale differentiatie van de keuzeprocessen, zo afwijken van wat onlangs is
betoogd door G. Kraaykamp. In diens proefschrift Over lezen gesproken (1993) ging
het om de mate waarin sociale achtergronden verantwoordelijk zijn voor het lezen
van verschillende soorten boeken.15 Iemands achtergrond, opleiding en sociale status
bleken bij Kraaykamp juist van grote invloed op de keuzeprocessen. Bij Kraaykamp
vervullen boeken een sociale functie en hebben ze een zeker ‘nut’ namelijk in de
vorm van status, bij Leemans is het boek slechts een hedonistisch produkt. Leemans
heeft op de valreep het proefschrift van Kraaykamp verwerkt, maar komt niet verder
dan enkele beleefdheidsfrasen aan het adres van zijn collega.
De verschillende uitkomsten leggen de vinger op de gevoelige plek. Het resultaat
van cijfermatig onderzoek bestaat uit cijfers, en deze zeggen op zichzelf weinig. Het
gaat er maar om hoe ze met de hypothese in verband worden gebracht. Het onderzoek
van Janssen gaf een duidelijke illustratie van het gevaar dat cijfers naar eigen
goeddunken geïnterpreteerd kunnen worden. Ongetwijfeld hebben de onderzoekers
goed over die interpretaties nagedacht, tenslotte staan ze intersubjectief onderzoek
voor. Maar hun hypothesen vragen mijns inziens om een andere, bredere aanpak.
Veel van de hypothesen komen, zoals gezegd, tot stand op basis van
vooronderstellingen, die niet zijn onderzocht en zeker niet door iedereen
onderschreven zullen worden. Het zijn geen neutrale vooronderstellingen, maar
opvattingen die een eigenzinnige, nogal wantrouwige kijk op het literaire bedrijf
verraden. Daar is op zichzelf niets op tegen, maar als die vooronderstellingen alleen
met oogkleppen op bevestigd kunnen worden, dan ben ik niet overtuigd.
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Onderzoek op basis van een hypothese is een alleszins vruchtbare methode. Het is
gedurfd, en dat maakt het onderzoek vaak spannender, boeiender dan onderzoek
zonder duidelijke hypothese, dat niet zelden de contouren heeft van een omgevallen
boekenkast. De hypotheticus moet echter ogen in zijn rug hebben: er kunnen in de
loop van het onderzoek méér hypothesen opgeworpen worden, misschien moet er
nog wat aan de hypothese geschaafd worden, of wellicht blijken oorzaak en gevolg
ongemerkt in elkaar over te lopen, ik noem maar iets. In de hier besproken boeken
hebben de onderzoekers hun blikveld doelbewust beperkt. Een meer ‘historische’
kijk op het onderzoeksobject waarin allerlei contextuele gegevens een plaats krijgen,
ontbreekt. Er wordt geabstraheerd van van alles en nog wat. Van kwaliteit, van
boektitels, van lezers, van een eigen smaak en ga zo maar door. Het is alsof je de
inhoud van een aquarium gaat bekijken door het water weg te laten. Je ziet wat slappe
plantjes, een kleurloze vis die op het droge spartelt en waarvan je nu misschien de
schubben kunt tellen, maar krijgt men daarmee een juist beeld van een aquarium?
Mij lijkt van niet. Tilburg leert ons haarscherp ‘hoeveel’, maar niet ‘waarom’. Waarom
maken nevenfuncties van een auteur voor de waardering zoveel uit, zij het niet voor
iedereen in gelijke mate? Waarom blijft de ene classificatie tot op de dag van vandaag
gehandhaafd, en de andere niet? Dat zijn vragen die niet alleen met empirie maar
met interpretatie opgelost moeten worden. Hachelijk, maar onmisbaar voor een juiste
kijk op het literaire bedrijf.
Een tegenwerping die nu gemaakt kan worden is: hoe kan het anders? Hoe moet
je de literaire instituties dan onderzoeken, zonder je te laten meeslepen door de
retoriek van bijvoorbeeld uitgevers en recensenten? Het probleem is - zo zullen de
tegenwerpers zeggen - dat het object van onderzoek (uitgevers, recensenten)
tegelijkertijd de stoorzender is in dat onderzoek. Mijn tegenwerping zou dan zijn:
de stoorzender is het object, daarom willen we het ook onderzocht zien. Het is immers
die retoriek die ertoe bijdraagt dat wij bepaalde boeken als literatuur beschouwen?
Hou je de retoriek erbuiten en doe je net alsof alle literatuur gewoon alleen maar
‘teksten’ zijn, dan bestaat het onderzoeksobject niet meer. Dan kom je terecht in Nel
van Dijks niemandsland.
Het lijkt me beslist mogelijk om kritisch onderzoek te doen naar een literaire
institutie, zonder de smaak, de meningen en de sentimenten te vervangen door cijfers.
Als de onderzoekers kritisch genoeg zijn om aan empirische literatuursociologie te
willen doen, dan zijn ze, lijkt mij, ook kritisch genoeg om zich niet door de
gewichtigdoenerij van uitgevers en recensenten te laten inpakken. Voor een voorbeeld
daarvan hoeven de onderzoekers niet eens Tilburg uit. De drie case-studies van
Susanne Janssen zijn naar mijn idee een goed voorbeeld van kritisch onderzoek op
basis van uitspraken, waarbij de vis niet met het aquarium-water is weggegooid. In
haar boek gaat de empirische benadering vreedzaam zij aan zij met de
historisch-interpretatieve.
Voor ‘harde’ gegevens kan men overigens ook terecht bij archiefonderzoek, dat
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in geen van de vier proefschriften is verwerkt. Op basis van brieven, van notulen van
aanbiedingsvergaderingen, voorstellen voor flapteksten of reclameslogans is de
werkwijze van de literaire instituties ook voor een deel te achterhalen.16 Een kritisch
interview met medewerkers van een uitgeverij kan daarbij veel verhelderen.17
De kopers en leners blijven wel een probleem. Het gaat dan immers om grofweg
vijfmiljoen mensen van wie de onderzoeker iets zou willen weten. Het Centraal
Bureau voor de Statistiek en de Stichting Speurwerk betreffende het Boek weten
waar we over praten. Ook zij doen niets anders dan turven en tellen; de conclusie
laten ze aan de beschouwers. Zo'n conclusie is naar mijn idee niets anders dan het
verhaal van de beschouwer in kwestie. Sommigen vertellen een goed verhaal dat we
geneigd zijn te geloven, anderen vertellen het niet goed en dan geloven we het niet.
Het is met de vier proefschriften eigenlijk net zo gesteld als met de literatuur: je moet
erin geloven. Er zijn van die donkere winteravonden dat een mens wanneer hij voor
de spiegel staat, dat graag zou willen doen.

Eindnoten:
1 Zie voor een introductie H. Verdaasdonk. ‘Empirische literatuursociologie aan de Katholieke
Universiteit Brabant. Achtergronden en aard van een onderzoeksprogramma’, in: T.T.T. 6 (1986)
211-218. (Hierna geciteerd als Verdaasdonk, T.T.T.).
2 Inmiddels heeft de literatuurgeschiedenis een nieuw gezicht, zoals blijkt uit onder andere W.
van den Berg. ‘Literatuurgeschiedenis en cultuurgeschiedenis’, in: Spektator 16 (1986-1987)
29-40.
3 Een mooi voorbeeld is nog altijd de controverse over het gedicht ‘Visser van Ma Yuan’ van
Lucebert. Zie C.W. van de Watering. ‘Sectie op een visser’, in: Merlijn 1 (1962-1963) nr. 3
54-64 en A. Walrecht. ‘Vivisectie op een visser’, in: Merlijn 1 (1962-1963) nr. 4 71-80.
4 Zie F. de Glas' inleiding op zijn Nieuwe lezers voor het goede boek. Amsterdam 1989, 19.
5 Met name zijn La distinction: critique sociale du jugement. Paris 1979.
6 Zie Verdaasdonk, T.T.T.
7 Onder andere door W. de Moor, G. de Vriend, N. Laan en G. Vis naar het literatuuronderwijs
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een overzicht en introductie van institutioneel onderzoek P. Zeeman (red.). Literatuur en context.
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criticus wordt vervuld. De critici doen dus aan zelfreflectie.
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12 Zie M.B. van Buuren. De filosofie van de algemene literatuurwetenschap. Den Haag 1988, 22.
13 Die onverschilligheid ten opzichte van het oeuvre is misschien ook de oorzaak van het foutieve
debuutjaar 1967 (i.p.v. 1963) dat K. Schippers wordt toegedicht. Zie De Nooij op p. 156.
14 Schrijvers zetten vaak hoog in, en gaan met hun manuscript naar de meest prestigieuze uitgeverij,
die het vervolgens afwijst. Het komt niet zelden voor dat een schrijver dan lang moet ‘leuren’
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17 Een geslaagd voorbeeld van een proefschrift op basis van o.m. kritische interviews met
redacteuren en vormgevers van uitgeverijen is M. Rectanus. Literary series in the federal
republic of Germany from 1960-1980. Wiesbaden 1984. Zie voor Nederlandse voorbeelden
o.a. P. Nijssen in de rubriek ‘Ter Zake’ in de Boekenbijlage van Vrij Nederland en andere
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Een reeks misverstanden
Reactie op de recensie van Lisa Kuitert
Kees van Rees
Lisa Kuitert zet een aantal kritische kanttekeningen bij vier dissertaties. Haar
uiteenzetting laat zien dat zij het vermogen mist om empirisch onderzoek te
beoordelen.
Elk van de besproken onderzoekers heeft beslissingen genomen over de manier
om specifieke data te verzamelen. Ieder van hen deed dat op basis van een uitgewerkte
probleem- en doelstelling waarmee het onderzoeksterrein werd afgebakend. De
onderzoekers toetsten van te voren geformuleerd hypothesen over:
- de basis voor classificaties van literaire teksten (Wouter de Nooy),
- de factoren die van invloed zijn op de aandacht van recensenten voor nieuw
literaire boeken (Susanne Janssen),
- de strategieën waarmee Ter Braak zichzelf en zijn groep van een geschikte
positie in het literaire veld verzekerde (Nel van Dijk),
- het gebruik van informatie door boekenkopers bij het maken van keuzen (Hein
Leemans).

Van Lisa Kuitert mag verlangd worden dat zij zich als recensente op basis van
argumenten uitspreekt over de haalbaarheid van de probleemstelling, de relevantie
van de doelstelling en de manier waarop de onderzoeker het ervan afbracht. Meer in
het bijzonder kan zij zich uitlaten over de gekozen middelen om het onderzoek uit
te voeren (enquêtes, interviews, archiefmateriaal, en dergelijke), de betrouwbaarheid
en validiteit van de verwerving en verwerking van de data en de geschiktheid van
de statistische technieken die eventueel gebruikt worden om de onderzoeksvraag te
beantwoorden. Op dit alles gaat zij echter niet in.
De al te grote eenvoud waarmee zij hypothesen en conclusies ‘omkeert’ of als
‘triviaal’ terzijde schuift getuigen van een gebrek aan kennis van empirisch onderzoek
en van het toetsen van hypothesen. De tekortkomingen die zij meent te signaleren
berusten op een onhoudbaar misverstand: namelijk dat sociologisch en economisch
onderzoek over literatuur dienstbaar zou moeten zijn aan interpretatief onderzoek.
Zij gaat er ten onrechte vanuit dat empirisch onderzoek alle veronderstellingen van
tekstgericht, interpretatief onderzoek zou moeten onderschrijven. Maar de reden om
empirisch onderzoek te doen is juist, dat men afstand neemt van deze
veronderstellingen en ze voorzover mogelijk wil toetsen.
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‘Want het gaat ons uiteindelijk toch om de literatuur’, zegt zij. Deze hartekreet
veronderstelt dat iedereen wel weet wat ‘literatuur’ is. Dat is onjuist. Maar het duidt
op haar gebrek aan begrip en waardering van pogingen om vanzelfsprekend geachte
veronderstellingen over literatuur nader te onderzoeken en andere problemen te
stellen dan de gangbare. In de besproken dissertaties proberen de onderzoekers de
rol van de literatuurkritiek en het literatuuronderwijs te preciseren bij het toekennen
van kwaliteit aan teksten. Daarmee nemen zij afstand van het algemeen aangehangen
idee dat deze toekenning wezenlijk berust op intrinsieke eigenschappen van teksten.
De onderzoekers hebben aandacht voor de interactie van literatuurkritiek en
-geschiedenis met andere instituties en met het gedrag van kopers en leners van
boeken. Mogelijk is hun onderzoek voor verbetering vatbaar. Maar Lisa Kuitert geeft
in het geheel niet aan op welke punten het eventueel tekort schiet. Haar presentatie
van kwantitatief onderzoek als ‘tellen’ en ‘cijfers’ is kinderlijk, haar eis dat ‘ander
onderzoek’ met gebruikmaking van andere variabelen nodig was is gratuit, omdat
zij niet aangeeft om welke variabelen en om welk onderzoek het dan zou moeten
gaan. De besproken onderzoekers hoeven zich van deze vrijblijvende beweringen
niets aan te trekken. Van Lisa Kuitert kunnen zij niet leren hoe zij hun onderzoek
kunnen verbeteren.
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Summaries
Jeroen Salman, Inleiding
[Introduction]
This yearbook contains six articles about censorship and the controle of print in the
Netherlands from the seventeenth through the twentieth century. The authors examine
to what extent rules with regard to the press where actually implemented.
A.H. Huussen jr., Censuur in stad en ommelanden van Groningen tijdens de Republiek
1594-1795
[Censorship in the town and the province of Groningen 1594-1795]
During the seventeenth and eighteenth centuries, censorship of the press in the town
and the province of Groningen resembled the practice in other provinces, esp. in
Holland. Legislation was enacted against anonymous publications in general and
against specific titles in particular. The extent to which the local and provincial
governments tolerated the existence of opinions contrary to their own cannot be
measured from published edicts alone. As in other towns, the city magistrates of
Groningen proceeded against libellous or blasphemous tracts not only by judicial
means but also by administrative decisions.
E.M. Grabowsky, ‘Op de goede beterschap van ons sieke privilegie’. Over
Amsterdamse schouwburgregenten, drukkers en censuur
[The governors of the ‘Amsterdamse Schouwburg’ (Theatre), printers and
censorship]
The ‘Amsterdamse Schouwburg’ was the most important theatre in Holland during
the seventeenth and eighteenth century. The plays that were performed there, were
published by several printers who at first weren't on the pay-roll, but had a kind of
gentlemen's agreement with the governors of the play-house. From 1684 onwards
the activities of the printers became more and more supervised by the governors.
The period 1729-1730 has been crucial in this development. A huge quarrel between
the printer Dirk Rank and the management of the Schouwburg, with governor
Balthazar Huydecoper as their leading man, resulted in the fact that the governors
gained more and more control over the printers. Af-
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ter 1730 they decided what plays were printed and in what way this was done. It is
known that they also censored (printed) plays, mainly the ones from the seventeenth
century that were thought to be immoral. Because the ‘Amsterdamse Schouwburg’
obtained a privilege on the plays that were performed, this meant that in fact they
practically controlled the whole market for plays in the eighteenth century. They
used this privilege in quite an unusual way. Privileges on books were normally used
to protect the economical interest of booksellers and printers, but the governors
attempted to use them to realize their artistic and moral aims. In what extent they
used their power has not yet been determined.
W. Heersink, Onder druk van de censuur. Boekverboden te Amsterdam, 1746-1750
[Under pressure of censorship. Forbidden books in Amsterdam, 1746-1750]
The years 1747 and 1748 were a turbulent period. The Dutch Republic was at war
with France; it was a time of war hostilities, dearth of food and a heavy burden of
taxation. William IV, prince of Orange, was elected stadtholder, to save the country
from further miseries. Amsterdam was also in commotion. A (lower) middle class
movement, called ‘Doelisten’ pleaded for a modest reform of government. The
municipal government was reluctant. With the aid of the prince, however, the
government could be changed, though not to the satisfaction of large groups of
citizens.
As elsewhere, the grieve was expressed in numerous lampoons, in which the new
municipal government but also the prince and the ‘Doelisten’ were insulted. Between
1746-1750 the public prosecutor, responsible for the implementation of censorship,
brought on action against eight offenders of the law. The statements of witnesses
written down by public notaries contain an abundance of information.
In four cases the public prosecutor eventually stopped the criminal procedure: in
one case because of lack of evidence, in three cases because the prince had released
a general pardon (1748). It was not the gravity of the insulting pamphlets, but the
fear for disturbance that influenced the prosecutor. In his comments to the prince on
these three cases the sheriff wrote that he was afraid of further disorder, if the
offenders were held in prison any longer.
Ton Jongenelen, Vuile boeken maken vuile handen. De vervolging van persdelicten
omstreeks 1760
[The prosecution of offences against the press code (1758-1760)]
In the Dutch Republic the formal laws which restricted the freedom of the press
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were seldomly applied. Still, in 1758-1760 the ‘Hof van Holland’ (provincial court)
prosecuted the writer Jacobus Baroen, while in 1759-1760 the ‘schepenbank’
(municipal court) of Amsterdam prosecuted the bookseller Gerrit Bom. Both had
been actively engaged in the propaganda campaign against the very unpopular
pro-English foreign policy of princess Anne. Because of the scarce evidence, the
courts had to drop the main charges, connected with the political activism of the
accused, while concentrating on more tangible evidence concerning other publications.
As a result of this, Baroen was convicted to jail for his part in the edition of a deist
manifesto and an anti-clerical poem, both published several years before, and Bom
had to pay 300 guilders for selling the long-forbidden works of Baruch de Spinoza.
A common characteristic of these two cases was that the witnesses had been induced
to give testimony in the hope for financial rewards. In the case of Baroen it's even
possible to detect a political pressure group, connected with princess Anne, the widow
of the late stadhouder William IV, that financed these rewards. This means that these
events should be seen in their proper historical context, with its fierce
propaganda-battle between ‘loevesteiners’ and orangists in 1758-1759. Nevertheless,
the sentences indicate that the famous liberty of the press in the Republic had its
limitations. It could even be argued that in the Netherlands, in contrast to some other
countries where the censors made way for the Enlightenment, this liberty was on the
wane. Anyway, Dutch writers on political and religious issues definitely were not
free to express all their feelings without regard to the judicial consequences. This
must be borne in mind when reading Dutch eighteenth-century texts.
Jacques Dane, Lectuur van Satan. Censuur en zelfcensuur in calvinistisch Nederland,
ca. 1880-1940
[Reading matter of Satan. Censorship in Protestant Holland, 1880-1940]
This article presents an overview of Protestant censorship of literature in the
Netherlands during 1880-1940. A comparison with Roman Catholic censorship
permits a better understanding of Protestant censorship. Until the 19th century both
Protestants and Roman Catholics used censorship as an instrument to exert
ecclesiastical authority. Before 1816 the Dutch Protestant church practised censorship
on a national level. After 1816 censorship became a task for local church leaders.
If censorship is taken to mean the prohibition of reading (kinds of) literature, then
the Protestant ‘pillar’ was free of censorship. But Protestant church leaders did give
reading advice. And with regard to moral issues the borderline between censorship
and reading advice vanished. According to pedagogues, children did not have a
natural moral intuition. The moral upbringing of children was founded on the basis
that children who by thinking rationally grew up to be adults,
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obeyed God's law. Obeying God's word was considered a spiritual law of life. Parents
and teachers were advised to check the child's reading matter, and to apply censorship
if needed. Protestant upbringing was aimed at creating an intuitive sense that could
differentiate between good and bad reading matter. This ‘inner censorship’ was the
moral censorship of the Protestant pillar.
Calvinistic church leaders thought a family and school index to be of great use for
parents and teachers. It permitted to check school and home literature. Christian
publishers who published sunday school books had their own censorship. Books that
did not meet the standards of a proper sunday school book never came in the pupil's
hands. Yet, censorship at home and school was practised differently. To keep a
watchful eye on children's reading matter was a difficult task, and the divide between
prescribed children's censorship and actual censorship remained great.
Gerard Groeneveld, ‘Het boek mag niet leiden tot ontaarding van den volksgeest’.
Boekencensuur in Nederland tijdenn de bezetting 1940-1945
[Book censorship during German Occupation of the Netherlands 1940-1945]
Freedom of speech was never a trade mark of National Socialism. After the Germans
invaded the Netherlands in May 1940 they wanted to organize Dutch cultural life in
such a way they could control it. The Hauptabteilung für Volksaufklärung und
Propaganda (Head Office for People's Information and Propaganda) was created,
with a special Referat Schrifttum (Literature Office) that was responsible for
censorship on books. Also the Dutch Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten
(Department for People's Information and Arts - DVK) became effective. A special
Afdeeling Boekwezen (Book Department) had to advise the Referat Schrifttum on
publishing manuscripts or reprints. It was forbidden to sell books without the written
authorization of the DVK. The central organization for paper distribution was under
strict orders only to supply paper when authorization by the DVK had been given.
Directions for proof readers at the Afdeeling Boekwezen indicated that books which
showed appreciation for Jews, the Royal Family, Communists or other enemies of
the Third Reich were prohibited. The establishment of the Nederlandsche
Kultuurkamer (Dutch Culture Chamber - NKK), with the book trade part of the
Letterengilde (Literary Guild), contributed largely to the bureaucracy. Finally the
SD (Sicherheitsdienst) itself was involved in book control. The whole of this
bureaucratic machinery was responsible for slowing down the book production.
Public libraries were also the target of the censors. Dutch public libraries were very
concerned about their continuation and therefore cooperated quite willingly with the
German authorities. National management installed a Leescommissie (Reader
Commission) which drew up a list of forbidden books.
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The image of the National Socialist book censorship in the Netherlands is rather
obscure. Directives were too broadly defined, the competence of the authorities
overlapped, proof readers were incompetent and personal vendetta's turned censorship
into a complex and arbitrary bureaucracy.
Marika Keblusek, Boeken in ballingschap. De betekenis van de bibliotheek van
Michael Honywood voor de royalistische gemeenschap in de Republiek (1643-1660)
[Books in exile. The library of Michael Honywood]
During the English Civil Wars in the mid-seventeenth century hundreds of royalists
left their homecountry to seek refuge on the Continent. Many refugees spent some
time in the Dutch Republic. On July 6th 1643 Michael Honywood arrived in Holland.
When he left England he had to leave this library behind. But living without books
was impossible for him. As soon as he reached Utrecht, the town where he was to
spent the next 17 years, he started buying books again. The collection he put together
in this period now forms the larger part of Lincoln Cathedral Library. That means
that Honywoods library can still be researched as a whole. Honywood noted his
purchases in the Dutch bookshops in a small notebook, which is still preserved in
Lincoln. This ‘Accountbook’ enables us to know precisely what Honywood bought.
During his stay in Utrecht Honywood bought over a 1000 books, most of them
published in the Low Countries between 1640 and 1660. A remarkable part of
Honywoods purchases consisted of political pamphlets, most of them concerning
the situation in England. Many of these books were published by Samuel Browne,
an exiled royalist bookseller who was working in The Hague. Furthermore, Honywood
used his notebook as a lending register. We can conclude from the entries that he
furnished many other royalists then living in Holland and France with books from
his new library. Honywood lent his books to almost 100 different people. Most of
them have been identified. They were royalists living in Holland, active in clerical,
military or political matters. The titles of the borrowed books can be identified and
many of them are still on the shelves of Lincoln Cathedral Library. A thorough
inventory and analysis of both the buying part and the lendinglist in the notebook
will enable us to see what books were read by the royalists in exile. The notebook
of Michael Honywood enables us to reconstruct the role of the book in this particular
community, not only to get a firmer grip on the royalist network on the Continent,
but also to see how their thoughts and ideas were shaped, printed and read.
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