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Raimondo de Sangro's Lettera Apologetica
Radicale Verlichting in achttiende-eeuws eeuws Napels*
Leen Spruit
In zijn onlangs verschenen studie Radical Enlightenment heeft Jonathan Israel willen
aantonen dat analyses van de Verlichting vanuit een nationalistisch (Engels of Frans)
perspectief, vanuit de optiek van een constellatie van Verlichtingen of op basis van
een onderscheid tussen mainstream en radical underground veelal tot onbevredigende
resultaten hebben geleid. De Verlichting zou daarentegen beschouwd en bestudeerd
moeten worden als een brede - en in zekere zin als de eerste - Europese intellectuele
beweging, waarvan de zogenaamde radicale Verlichting geen marginaal, maar een
integraal en vitaal deel was.1. In deze methodologische opzet heeft Israel een
belangrijke plaats ingeruimd voor Spinoza en voor figuren uit zijn directe omgeving
(Lodewijk Meijer, Adriaan Koerbagh, de gebroeders De la Court) als inspiratiebron
van het gedachtegoed van de achttiende-eeuwse Verlichters, in het bijzonder voor
wat betreft de verwerping van niet alleen de schepping, de goddelijke voorzienigheid
en de beloning dan wel bestraffing in het hiernamaals, maar ook van kerkelijke
autoriteit en sociale hiërarchie. Binnen dit kader besteedt Israel ook aandacht aan de
genese en ontwikkeling van de Verlichting in gebieden die in de historiografie tot
voor kort als perifeer werden beschouwd, zoals Scandinavië, het Iberisch schiereiland
en Italië. Wat dit laatste land betreft schetst Israel zowel de reacties op het
cartesianisme in de tweede helft van de zeventiende eeuw als de invloed van het
radicale denken op een drietal achttiende-eeuwse Napolitaanse auteurs, te weten
Giambattista Vico (1668-1744), Paolo Mattia Doria (1662-1746) en Pietro Giannone
(1676-1748).2. Gezien hun (deels) traditionele achtergrond doet de kwalificatie
‘radicaal’ voor de eerste twee misschien wat geforceerd aan. Van Giannone was
echter al bekend dat hij tijdens zijn verblijf in Wenen, en vooral dankzij contacten
met de kring rond Eugenius van Savoye, diepgaand beïnvloed was door de geschriften
van Spinoza.3.
In dit artikel wil ik laten zien dat het gedachtegoed van de radicale Verlichting in
Zuid-Italië niet alleen onder intellectuelen, maar ook in adellijke kringen op
sympathisanten en partijgangers kon rekenen. Als exemplum dient Raimondo de
Sangro (1710-1771), een excentrieke Napolitaanse prins met een brede belangstelling
voor de contemporaine vormen van kennis en techniek, die in 1750 de Lettera
Apologetica [...] contenente la difesa del libro intitolato Lettere d'una Peruana per
rispetto alla supposizione de'quipu scritta alla duchessa di S**** publiceert, een
geschrift dat, zoals de ondertitel aangeeft, een adellijke gesprekspartner moet
overtuigen van het communicatieve potentieel van de quipu (het notatiesysteem van
de Inca's), en wel naar aanleiding van Madame de Grafigny's Lettres d'une Péruvienne
(1747),4. waarin een Peruviaans meisje dat door een Franse officier is meegevoerd
naar Europa, brieven schrijft in quipu aan haar geliefde, die in Peru is achtergebleven.5.
In het tweede deel van de Lettera Apologetica zal de Sangro het quipu-systeem
inderdaad aan een formele analyse onderwerpen en via een hypothetische reconstructie
aantonen dat met dit notatiesysteem het Latijnse alfabet uitgedrukt zou kunnen
worden, op basis waarvan vastgesteld kan worden dat het, naast de toen reeds bekende
statistische en administratieve doeleinden, door de Inca's mogelijk ook gebruikt werd
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voor de weergave van (literaire) teksten. Aan deze analyse van het ‘eigenlijke’
onderwerp gaan echter ruim 180 pagina's vooraf, waarin de Sangro naar aanleiding
van de door hem verdedigde stelling dat het schrift net zo oud is als de mens (een
historisch argument dat zou pleiten voor ‘taalmatige’ quipu), zich uitlaat
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over een reeks toendertijd nogal gevoelige onderwerpen, zoals de relatie tussen
bijbelse en profane chronologie, de autoriteit van Mozes en de ouderdom van de
wereld. Het is vooral in dit eerste deel, maar ook in de lange onderbrekingen tijdens
de analyse van het quipu-systeem, dat de Sangro blijk geeft het gedachtegoed van
de radicale Verlichting niet alleen te kennen maar er ook een zeker genoegen in
schept dit in bredere kring bekend te maken. Dit verklaart waarom de Lettera
Apologetica vrijwel direct na verschijnen scherp werd aangevallen door exponenten
van de clerus, vooral door de jezuïeten, en na niet al te lange tijd de aandacht trok
van de Congregatie van de Index in Rome, die na een door één van haar medewerkers
opgestelde censuur dit geschrift onvoorwaardelijk verbood.6. Om de betekenis van
de door de Sangro geventileerde radicale ideeën in een nog goeddeels door traditioneel
denken beheerste samenleving adequaat in te schatten is het daarom nuttig tevens
aandacht te schenken aan het contemporaine intellectuele klimaat en aan de reacties
die zijn werk opriep.

Raimondo de Sangro en zijn tijd
Raimondo de Sangro, prins van Sansevero, was reeds tijdens zijn leven een
legendarische figuur en is dit in Napels vandaag de dag eigenlijk nog steeds.7. Hij
onderscheidde zich in de veldslag van Velletri tegen Oostenrijk (1744) en zijn
verhandeling over militaire tactiek trok ook buiten de landsgrenzen de aandacht.8.
Voorts was hij Grootmeester van de eerste vrijmetselaarsloge in Napels, wat zijn
sporen heeft achtergelaten in de thematiek van een aantal kunstwerken die hij bij de
verbouwing en herinrichting van de familiekapel door beeldhouwers uit zowel Napels
als Noord-Italië liet realiseren, beeldhouwwerken waarvan een aantal, waaronder de
gesluierde Christus, van een bijzondere virtuositeit getuigt.9. Bovendien hield de
Sangro zich tot aan zijn dood intensief bezig met anatomische en alchemistische
experimenten, wat hem bij brede lagen van de plaatselijke bevolking een sterk tot
de verbeelding sprekende faam heeft bezorgd.
De bronnen over de Sangro's intellectuele vorming zijn echter schaars en bevestigen
slechts zeer ten dele de vaardigheden en kennis die hem veelal worden toegeschreven.
De prins van Sansevero volgde, zoals het merendeel van de jonge adel in zijn dagen,
een algemene, academische opleiding aan een religieus seminarie, in zijn geval het
Collegio Romano van de jezuïeten, waar het gebruikelijke lesprogramma werd
aangeboden (grammatica, retorica, dialectiek, natuurfilosofie, logica, exegese,
wiskunde, fysica en Grieks). Waarschijnlijk verdiepte hij zich al tijdens zijn Romeinse
periode in wiskunde en oosterse talen (de Lettera Apologetica geeft inderdaad blijk
van een in ieder geval elementaire kennis van het Hebreeuws).10. Sommigen suggereren
dat hij al in Rome vertrouwd raakte met de kabbala.11. Anderen achten een latere
datering waarschijnlijker, te weten de periode na 1740 toen het joden door de kroon
van Napels weer toegestaan was zich in de steden te vestigen.12. Eenmaal terug in
Napels legde de Sangro contact met leidende figuren uit de beweging van culturele
en wetenschappelijke vernieuwing, waaronder Celestino Galiani, hofkapelaan en
oprichter van de Accademia delle Scienze in 1732, en Antonio Genovesi.13. Dit
verklaart zijn affiniteit met de nieuwe wetenschap, die onder andere blijkt uit een
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aantal verwijzingen naar de Engelse volgelingen van Newton in de Lettera
Apologetica.14.
De inventaris van de Sangro's bibliotheek15. biedt een eerste indicatie van zijn
intellectuele bagage. De Sangro bezat klassieke teksten (Homerus, Caesar, Sextus
Empiricus, Longinus, Plutarchus), werken over antieke geschiedenis, contemporaine
woordenboeken, verschillende grammatica's (waaronder een Duitse), literatuur over
kunst en een groot aantal werken over militaire tactiek en vestingwerk. Verder kan
de aanwezigheid van encyclopedi-
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sche werken genoemd worden, zoals de Encyclopédie van Diderot en d'Alembert,
het Dictionnaire historique et critique van Pierre Bayle, en de encyclopedieën van
Trévoux en Moréri. Nauw verbonden met de compositie van de Lettera Apologetica
zijn de verschillende edities van de bijbel, concordanties en historisch-erudiete werken
(Bossuet, Basnage, Giannone, Muratori, Le Clerc, Buddeus). Verder bevonden zich
in de bibliotheek van de Sangro werken van libertijnse pluimage (Borri, markies
d'Argens), alsmede een keur aan filosofische werken, waaronder die van Voltaire,
Locke, Condillac, Pascal, Hobbes, Genovesi en Vico. Opvallend is de aanwezigheid
van slechts een enkel theologisch werk (Augustinus, Abbadie, Houtteville) en van
maar één werk dat gerelateerd is aan zijn activiteit in de vrijmetselarij.16. Van een
meer specifiek wetenschappelijke interesse getuigen werken betreffende wiskunde
en fysica (commentaren op Euclides en Archimedes, geschriften van Keill, Regnault
en Nollet), chemie (Boerhaave), astronomie (Galileo, David Gregory), geneeskunde,
anatomie, farmacologie en biologie (Borelli, Bonnet).
Raimondo de Sangro schreef de Lettera Apologetica in een intellectueel klimaat dat
bepaald werd door uiteenlopende bewegingen en stromingen. De volgende factoren
dienen vermeld te worden: de voor Zuid-Italië zo typische, lange doorwerking van
humanisme en Renaissance, de daarbij aanhakende, erfenis van de Accademia degli
Investiganti, voorts de polemieken over de experimentele methode, corpusculaire
theorieën en het denken van Descartes, Leibniz en Locke, alsmede de verspreiding
van Newton en van radicale ideeën (Spinoza, de Engelse deïsten, Boulainvilliers,
d'Argens). Hierbij dient in overweging genomen te worden dat in de achttiende eeuw
de potentialiteit van nieuwe ideeën vaak eerder gekoppeld leek aan hun mogelijk
contrast met traditioneel gedachtengoed dan met hun directe originaliteit of
authenticiteit. Hetgeen voornamelijk te danken was aan de specifieke culturele en
sociale rol die filosofie en wetenschap hadden gekregen vanaf de tweede helft van
de zeventiende eeuw, periode waarin de moderne kritiek op kerkelijke autoriteit en
openbaringsreligie ontstond.
Net als elders in Europa ontwikkelde zich in Napels tussen het eind van de
zeventiende en het begin van de achttiende eeuw een conflict tussen traditionele
cultuur en exponenten van verschillende vernieuwingsbewegingen. De querelle
tussen ‘novatores’ en ‘veteres’ was echter ook hier geen conflict tussen twee
monolitische blokken. Dit kan goed afgelezen worden aan de controverse over de
cartesiaanse filosofie. De filosofische vernieuwingsbeweging in Napels, in de gang
gezet rond 1670 door de Accademia degli Investiganti, liet zich leiden door zowel
de traditie van het Zuid-Italiaanse naturalisme, zoals zich dit had ontwikkeld tijdens
de Renaissance, als door de ideeën van Galilei en Descartes.17. Na het zogenaamde
atheïstenproces in de jaren negentig,18. dat vooral tegen exponenten van deze
wetenschappelijke academie gericht was, gingen orthodoxe cartesianen stug door
met het verdedigen van hun leermeester tegenover de Inquisitie, veelal zonder zich
echter te realiseren dat diens fysica al in 1687 ten grave gedragen was met de
publicatie van Newtons Principia. En terwijl anti-cartesiaanse polemisten zoals
Bernardo de Rojas en Giovanni Battista Benedetti beweerden dat het cartesianisme
het katholieke geloof verzwakte, verdedigde Giuseppe Valletta de ‘katholieke’
Descartes tegen de ‘protestante’ Aristoteles (impliciet verwijzend naar het virulente
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anti-cartesianisme van Nederlandse en Duitse protestanten), terwijl hij bovendien
Spinoza verwierp als een ‘mostro dell'impietà aristotelica’.19. Giambattista Vico en
Paolo Mattia Doria, daarentegen, namen in de loop van het eerste decennium van de
achttiende eeuw afstand van Descartes, zonder echter, zoals Celestino Galiani en
Bartolomeo Intieri, het
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systeem van Newton te omarmen.
Al spoedig nadat de Oostenrijkers in 1707 het schiereiland waren binnengevallen
en de Spanjaarden uit Napels verdreven hadden, raakten zij in conflict met Rome
over de kerkelijke privileges, reden voor hun aanvankelijke tolerantie tegenover
auteurs en boeken die door de Kerk verboden waren. Zo konden de Dialogo van
Galilei, Baillets biografie van Descartes en de werken van de anti-curialist Sebastiano
Grimaldi gepubliceerd worden. Toen het tij keerde werden auteurs als Grimaldi en
Giannone echter gedwongen tot ballingschap, terwijl figuren als Vico en Doria, in
een poging de invloed van auteurs als Spinoza, Le Clerc, Toland, Collins, Locke en
Newton, maar ook die van de Accademia delle Scienze van Galiani, tegen te gaan,
een soort wetenschappelijke contrarevolutie organiseerden in de Accademia degli
Oziosi (1733). In 1743, tenslotte, zou Antonio Genovesi het bankroet verklaren van
de belangrijkste stromingen in de moderne filosofie, te weten het cartesianisme, het
systeem van Leibniz-Wolff, het empirisme van Locke en Newton en de meest
gevreesde, die van de Engelse deïsten die het Evangelie, de onsterfelijkheid van de
ziel en de wonderen ontkenden.20.
Wanneer men dit intellectuele klimaat in overweging neemt, valt het op dat in de
(weinige) kritische studies die tot nu toe over de Lettera Apologetica zijn verschenen
terecht de nadruk is gelegd op de citaten en verwijzingen naar auteurs die toendertijd
als ketters of als hoogst verdacht beschouwd werden, zoals Pierre Bayle, John Toland,
Anthony Collins, Shaftesbury, de markies d'Argens (auteur van Lettres juives, Lettres
Cabalistiques en Philosophie du bon sens) en de auteur van het anoniem gepubliceerde
tractaat Telliamed. Zonder echter iets aan het belang van deze bronnen voor het werk
van de Sangro af te willen doen, dient opgemerkt te worden dat diens intellectuele
bagage beduidend breder was. Dit blijkt uit de talloze citaten uit klassieke auteurs
(Ovidius, Seneca, Flavius Josephus, Sextus Empiricus) en uit doxografische literatuur
(Diogenes Laertius voor informatie over stoicijnen en sceptici). Frequent zijn ook
de verwijzingen naar vroeg-christelijke en patristische auteurs, terwijl merkwaardig
genoeg enige verwijzing naar de scholastiek en de Renaissance (de hermetische
traditie incluis) praktisch ontbreekt. Veelzeggend is het gebruik van exegetische
werken van vrijwel elke mogelijke doctrinaire herkomst, te weten Hebreeuws (Rashi,
Nahmanide, Bar Cepha), katholiek (Cornelius de Lapide), protestant (Fagius, Burman)
en libertijns-erudiet (Le Clerc, Antonie van Dale), alswel van theologisch-erudiete
werken zoals die van P.-D. Huet, Saldenus en Buddeus. Vanzelfsprekend steunt de
Sangro voor de historische noten op recente (veelal lokale) literatuur, zoals hij voor
de informatie over de quipu put uit de zestiende- en zeventiende-eeuwse kronieken
van Zuid-Amerika (Cieza de Leon, Acosta, de la Vega, Frézier). Daarnaast blijkt dat
de Sangro vertrouwd is met wetenschappelijke werken uit de zeventiende (Cassini)
en de achttiende eeuw (Newtons volgelingen Gregory en Keill).

Strekking van de Lettera Apologetica
De Lettera Apologetica is een geschrift met een bijzondere, om niet te zeggen bizarre
structuur. De Sangro benut maximaal de stilistische variëteit die het literaire genre,
in casu de briefvorm, hem biedt, en wisselt persoonlijke ontboezemingen gericht aan
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zijn gesprekspartner en de lezer af met technische analyses over militaire tactiek,
lange historische en biografische noten, exegetische uiteenzettingen en discussies
over de oorsprong van het universum en de mens. Door te stellen dat hij de Lettera
in slechts drie weken heeft geschreven weet de Sangro bovendien de illusie te wekken
dat het om een ‘echte’ spontane brief gaat, geschreven onder de invloed van
onmiddellijke gebeurtenissen.
De brief vervulde een belangrijke rol in de cultuur van de zeventiende en achttiende
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eeuw, niet alleen omdat juist dit literair genre een continue uitwisseling stimuleerde
van erudiete informatie en nieuws over pas verschenen publicaties, maar ook als
nuttig instrument om over de meest uiteenlopende onderwerpen van filosofische,
religieuze, literaire, historische, wetenschappelijke en politieke aard te discussiëren.
De zogenaamde filosofische brieven die in deze periode verschijnen, incarneren bij
uitstek het ironische en paradoxale gebruik van de brief, want terwijl er filosofische,
politieke en sociale ideeën in geformuleerd worden, vertonen zij tegelijkertijd de
tendens hun fictioneel karakter te versterken. Veel van deze brieven hadden als
tractaat gepubliceerd kunnen worden, maar hun auteurs verkozen de briefvorm, in
de eerste plaats omdat dit genre een onderzoek in progress suggereert, maar ook
omdat de brief, als voertuig van discussie, een fundamentele gelijkwaardigheid van
de betrokken partijen suggereert. De auteur van een filosofische brief spreekt niet
ex cathedra, maar betrekt de lezer als gesprekspartner in de discussie. Bovendien is
het deze gelijkwaardigheid de brief geschikt maakt voor het toegankelijk maken van
specialistische kennis.21.
Dit soort veronderstellingen lijken ook de auteur van de Lettera Apologetica
geïnspireerd te hebben in zijn analyses en uitweidingen over
filosofisch-wetenschappelijke, historische en exegetische onderwerpen. In het
voorwoord wordt de Lettera Apologetica, met een probate methode van mystificatie
en preventieve verdediging, gepresenteerd door de Hertogin van S****, die de lezer
erop wijst dat de auteur, pas op het laatste moment van de publicatie op de hoogte
gesteld, een aantal verklarende noten heeft willen toevoegen. Het eigenlijke onderwerp
(de ‘verdediging’ van de quipu) is nog maar nauwelijks aangekondigd, of de auteur
onderbreekt zijn betoog met een lange polemische noot over de tactiek van de
Pruisische troepen, waarbij hij, zonder enig direct verband met het aangesneden
onderwerp, kans ziet om te citeren uit Bayle, te zinspelen (via een verwijzing naar
het artikel ‘Foe’ in Bayle) op de verboden sekte van Miguel de Molinos22. en te
verwijzen naar Shaftesbury, Collins en Toland.23. Hiermee is de toon van de Lettera
Apologetica gezet: de Sangro zal dit zogenaamd terloops citeren van verboden of
sterk verdachte auteurs en boeken met een bijna provocerende nonchalanche tot het
einde blijven volhouden.
De eigenlijke ‘verdediging’ van de autrice

Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva coronica y buen gouierno. [1613]

van de Lettres peruviennes is gebaseerd op de centrale these dat het gebruik van
letters, hiërogliefen en andere tekens net zo oud als de mens zelf is. Ogenschijnlijk
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niet van zins de heersende gevoeligheden betreffende de relatie tussen bijbelse en
profane chronologie te ontzien verdedigt de Sangro deze stelling met een beroep op
de Chinese, Babylonische en Griekse geschiedschrijving. Openlijk polemiserend
met P.-D. Huet en Nieremberg,24. relativeert hij de autoriteit van Mozes als eerste
schrijver en verleent geloofwaardigheid aan de these van eeuwigheid van de wereld
en aan de traditie die Adam en Henoch als schrijvers beschouwde.25. Deze analyse is
de opmaat voor een lange verhandeling over het Kaïnsteken (Genesis 4, 6), vrijwel
direct onderbroken door een polemiek met de Lettres juives van
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d'Argens, die de Sangro de gelegenheid biedt om niet alleen het heldhaftige verzet
van de Napolitaanse bevolking tegen de invoering van de Inquisitie te onderstrepen.26.
maar ook uit te weiden over de mogelijk ‘natuurlijke’ oorzaken van
geestesverschijningen en het wonder van Sint Januarius,27. daarbij refererend aan de
recente publicaties van Anthonie van Dale en Fontenelle28. en aan de heterodoxe
kosmogonie van Montfaucon de Villars' Le Comte de Gabalis.29. Vervolgens
onderwerpt hij een brede keur aan interpretaties van het Kaïnsteken (Cornelius de
Lapide, Saldenus, Salianus, Nahmanides, Fagius en Le Clerc) aan een kritische
analyse om deze uiteindelijk alle te verwerpen voor een interpretatie die een
onmiskenbare invloed van de kabbala verraadt, volgens welke namelijk dit teken
bestond uit een (mogelijk oplichtende) letter van het Hebreeuwse alfabet, te weten
de ‘taw’ (t) die zou verwijzen naar de boom des levens in het paradijs.30.
Pas na de analyse van het Kaïnsteken - ruim over de helft van de Lettera
Apologetica - komt de Sangro toe aan zijn eigenlijke onderwerp: de quipu, het
notatiesysteem van de Inca's. Binnen dit kader is het niet noodzakelijk nader in te
gaan op zijn (overigens van een gedegen kennis van zaken getuigende) analyse van
de quipu. Wat echter wel vermelding verdient is dat de Sangro, constaterend dat er
over de oorsprong van de quipu geen zekere bronnen bestaan, polemiseert met de
auteur van Telliamed. Niet alleen omdat deze zijn woordvoerder in de verhandeling
als aanhanger van het geocentrisme opvoert, maar ook omdat hij, naar aanleiding
van de ontdekking van ‘zeemensen’ voor de kust van Groenland,31. nader onderzoek
had moeten of kunnen verrichten naar de herkomst van de quipu. Na deze dubbele
provocatie van het onderricht van de Kerk betreffende de structuur van de kosmos
en de herkomst van de mens, noemt de Sangro - nogmaals ogenschijnlijk terloops twee Nederlandse figuren, te weten Christoffel Cunradus en Aart Wolsgrijn. Daarbij
dient echter wel beseft te worden dat het hier gaat om respectievelijk de drukker van
Spinoza's Tractatus theologico-politicus (1670) en de uitgever van twee spinozistische
romans uit de jaren negentig.32.

Chronologie en herkomst van de mens
De Lettera Apologetica ontleent haar specifieke functie in het intellectuele debat van
die dagen, mijns inziens, aan een tweetal thematische clusters. Daarvan is het eerste
gecentreerd om de antiquiteit van het schrift en de relatie tussen bijbelse en profane
chronologie, terwijl het tweede, dat de prins de gelegenheid biedt zijn adhesie aan
de nieuwe kosmologie te ventileren, de herkomst van de mens betreft.
Methode en resultaten van zowel de bijbelse als de profane chronologie waren
vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw controversieel. Een belangrijk keerpunt,
in zowel filologisch-historisch als technisch-mathematisch opzicht, was De
emendatione temporum (1583) van Josephus Justus Scaliger, die de onhoudbaarheid
van de traditionele chronologie aantoonde en zo het gezag van Eusebius en Dionysius
de Kleine onderuithaalde. In de loop van de volgende eeuw raakte deze problematiek
verstrengeld met die van de uitleg van de bijbel. La Peyrère opperde het bestaan van
pre-adamieten en ontkende dat Mozes de Pentateuch zou hebben geschreven. La
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Peyrères kritiek delend uitte Thomas Hobbes twijfels over profetie en wonderen.
Deze benadering werd geradicaliseerd door Spinoza in het Tractatus
theologico-politicus (1670) waarin hij pleitte voor een late datering van alle
bijbelboeken en het exclusieve karakter van de bijbelse profetie ontkende. Eenmaal
geaccepteerd dat heilige en profane teksten met hetzelfde kritische instrumentarium
geanalyseerd dienden te worden, kwam onvermijdelijk ook de bijbelse chronologie
onder vuur, aangezien deze beduidend korter was dan die van de antieke historici en
zo de these van de pre-adamieten plausibel maakte. Op
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basis van vergelijkende studies probeerden sommige auteurs de heidense religies uit
de bijbel af te leiden. Maar zonder de zekerheid van een relatieve chronologie kon
deze stelling ook omgedraaid worden en vervolgens zouden John Toland en Pietro
Giannone inderdaad argumenteren dat de Hebreeuwse religieuze traditie Egyptische
wortels had.
In de Lettera Apologetica toont de Sangro niet alleen goed ingevoerd te zijn in
deze problematiek, maar ook veel van de kritiek op de traditionele chronologie te
delen: hij formuleert met behulp van de antieke historici de these van de antiquiteit
van het schrift, uit vervolgens twijfels over Mozes' primaat, deelt Tolands kritiek op
Huet33. en stemt tegen het einde van zijn verhandeling impliciet in met de centrale
stelling van Telliamed. In dit geschrift reconstrueerde Benoit de Maillet (1656-1738),
zich grotendeels baserend op geologische observaties die hij tijdens zijn reizen door
Egypte en andere mediterrane landen had verricht, de geschiedenis van de aarde en
formuleerde een verklaring van niet alleen de oorsprong van aardlagen, maar ook
van het ontstaan van fossielen, bergen en alle mogelijke vormen van leven, de
menselijke incluis. Het systeem dat De Maillet in Telliamed ontwikkelde,
veronderstelde dat de hemellichamen afwisselend de gedaanten van zonnen en
planeten aannamen. De aarde zou zich momenteel in een ‘donkere’ fase bevinden
tijdens welke de zee, die aanvankelijk de gehele aardbol had bedekt, zich geleidelijk
aan het terug trekken was. De zee was derhalve verantwoordelijk voor alle vormen
van leven, die na een ‘maritieme’ fase via een transformatieproces ‘aards’ werden.
De Maillet zag zijn theorie bevestigd door de aanwezigheid van schelpen op zelfs
de hoogste bergen en tevens door het feit dat veel antieke steden die zich nu in het
binnenland bevinden, in oorsprong aan zee waren gebouwd. De ouderdom en ligging
van deze steden stelde hem in staat het rythme waarmee de zee zich terugtrok te
stellen op drie à vier duim per eeuw. De oudste nederzettingen zouden op grond
hiervan ongeveer twee miljoen jaar oud zijn. Deze theorie, die het idee van een
relatief jonge en onveranderlijke aarde op losse schroeven zette, ging niet alleen in
tegen het onderwijs van de kerk34. maar werd ook bestreden door iemand als Voltaire.35.
In de Lettera Apologetica zijn de concepties van de transformatie van de soort en
die van de ‘maritieme’ mens functioneel in de verdediging van de oudheid van het
schrift. De Sangro argumenteert dat de ‘zeemens’ die voor de kust van Groenland is
gesignaleerd (en waarvan een Engels scheepsjournaal gewag maakt in Telliamed)
waarschijnlijk al over een rudimentair schrift beschikte, dat heel goed met dat van
de quipu geïdentificeerd kan worden. Deze theorie geeft hem echter ook de
gelegenheid, met verwijzingen naar Fontenelle en enkele volgelingen van Newton,
zijn instemming met de nieuwe wetenschap te ventileren, inzonderheid het
helio-centrisme. In Napels genoot het denken van Newton bekendheid dankzij de
activiteit van Agostino Ariani, de gebroeders Nicola en Pietro De Martino, Celestino
Galiani en Giovanni Maria Della Torre, de Sangro kende Newton waarschijnlijk op
basis van de van Le Clercs Bibliothèque choisi, David Gregory, John Keill en de
Nederlander Petrus van Musschenbroek (die hij in één van zijn brieven noemt). De
verspreiding van de werken van Galilei, Descartes en Newton had in Zuid-Italië
echter niet geleid tot de eliminatie van het begrip van de realiteit in vitale termen,
typerend voor de Zuid-Italiaanse Renaissance-filosofie en breed verspreid onder de
volgelingen van de Accademia degli Investiganti en tijdens de achttiende eeuw ook

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

nog in Zuid-Italiaanse adelijke kringen.36. De Sangro's adhesie aan het heliocentrisme
en zijn beroep op de volgelingen van Newton in het kader van een bespreking van
Telliamed zijn om meerdere redenen veelzeggend. Dit tractaat was gebaseerd op de
stelling van de transformatie van de soort en propageerde een historische visie op de
realiteit, terwijl met en na Newton zich nu juist het beeld van een natuur als
gedomineerd door onveranderlijke wetten aandiende. In het
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werk van de Sangro vindt men derhalve een soort symbiose van elementen van de
nieuwe wetenschap, los van hun mathematisch-technische contekst, met naturalistische
denkbeelden, hoofdzakelijk gecentreerd rondom het idee van een magische en
wonderbaarlijke natuur. Een idee dat de Sangro deelt met een. door hem inderdaad
meerdere malen geciteerde, Athanasius Kircher. Deze essentieel organische visie op
de realiteit wordt bevestigd door de herhaalde toespelingen op Archea, een concept
van Paracelsistische oorsprong, waarmee de Sangro de wereldziel aanduidt, alsmede
door de talloze verwijzingen naar traditionele bronnen voor de bevestiging van de
‘intellectuele’ capaciteiten van de dieren.37.

Kabbala en spinozisme
Gezien de erin geformuleerde èn gesuggereerde ideeën is het niet erg verbazend dat
de Lettera Apologetica, behalve enkele goedgezinde recensies,38. voornamelijk heftige
reacties opriep van (vooral) kerkelijke zijde. Tussen 1751 en 1752 verschenen er
drie tractaten die het werk naar inhoud en strekking bestreden en weerlegden. En in
1752 besloot de Congregatie van de Index op grond van een censuur van één van
haar medewerkers het boek te verbieden.
Volgens de jezuïet Pasquale de Mattei propageerde de Sangro, alhoewel misschien
zonder dit zelf te willen, ideeën die zonder meer als de grondslag van het atheïsme
beschouwd kunnen worden, en wel door de voorkeur voor profane historici boven
de Heilige Schrift, de impliciete instemming met de hypothese van de pre-adamieten,
de waardering voor auteurs als Toland, Collins en Bayle, de citaten uit de werken
van de markies d'Argens en uit Montfaucon de Villars' Le Comte de Gabalis, de
twijfels over de wonderen en het krediet dat aan de rabbijnse exegese verleend
wordt.39. Reagerend op dit geschrift zou een anonieme auteur vervolgens opmerken
dat De Mattei nog veel te lankmoedig met de Sangro was geweest, en pleiten voor
niet alleen een veel scherpere veroordeling maar ook voor een direct tot de prins te
richten eis tot openlijke verdediging van de autoriteit van de Schrift, de schepping,
het wonder van Sint Januarius, de werkelijkheid van de geestverschijningen en een
herroeping van het pyrrhonisme van Bayle en de ideeën van Collins.40.
De scherpe veroordeling van de Lettera Apologetica door de jezuïet Innocenzo
Molinari was voornamelijk gebaseerd op de idee dat dit werk een ‘kabbalistisch’
geschrift zou zijn, dat ogenschijnlijk over een onschuldig onderwerp handelt (de
quipu), maar in werkelijkheid verderfelijke ideeën ventileert over de schepping, de
menselijke ziel en de katholieke kerk. Opmerkelijk is Molinari's visie op de Sangro's
interpretatie van het Kaïnsteken als een impliciete rechtvaardiging van niet alleen
de heidense theosofie, waarin het symbool dat door de Hebreewse letter ‘taw’
gerepresenteerd wordt, zou staan voor de wereldziel (een concept dat Molinari ook
in Henry More, Cudworth en Leibniz traceert), maar ook van zowel de kabbala als
het naturalisme en het spinozisme. Dat de Sangro het materialisme zou propageren,
wordt volgens Molinari tevens bevestigd door zijn verwijzingen naar Telliamed en
naar de Amsterdammers Cunradus en Wolsgrijn.41.
Resultaat van een diepergravende analyse, maar daarom niet minder streng, was
het oordeel dat Domenico Giorgi formuleerde in de hem door de secretaris van de
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Index opgedragen censuur van de Lettera Apologetica.42. De onderwerpen waar Giorgi
bij stil staat, zijn grotendeels voorspelbaar: de Sangro's affiniteit met ketterse
opvattingen over de pre-adamieten en de eeuwigheid van de wereld, de twijfels over
Mozes' autoriteit, de waardering voor de heidense geschiedschrijving en de
verwijzingen naar Bayle, Locke. Collins en Telliamed. De censuur van Giorgi is
echter opmerkelijk origineel, ook ten opzichte van Molinari, in de met kennis van
zaken ontwikkelde interpretatie van een aantal van de
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Sangro's theoriën als herleidbaar tot centrale concepten van de kabbala. Het systeem
van de quipu is volgens Giorgi nauw verwant aan de Egyptische hiërogliefen, de
Pythagoreïsche nummers, de kabbalistische sefirot en de gnostische symboliek. De
Sangro's analyse van dit notatiesysteem is delhalve slechts een voorwendsel om
ketterse of verdachte theoriën te propageren. Zo kwalificeert Giorgi de ouderdom
van het schrift als een kabbalistische doctrine, want verbonden aan de leer van de
sefirot ofwel het systeem van de tien stadia volgens welke God zich manifesteert in
de kosmos, een doctrine die zich baseerde op de identificatie van tekens of letters
met delen van de goddelijke substantie die de materie informeren. Binnen dit verband
kan ook de Sangro's interpretatie van het Kaïnsteken, door Giorgi inderdaad
gekwalificeerd als ‘ipsa materialis emanatio vitae, et rationis, seu purae lucis dei’,
gezien worden als een duidelijke verwijzing naar de kabbalistische leer van de
graduele manifestatie van de goddelijke energie in de wereld. Het systeem van de
quipu moet derhalve als een ‘Cabbalae artificium’ aangemerkt worden, wezenlijk
onderdeel van de leer der sefirot, die op haar beurt tot het spinozisme voert.43. De
Sangro wordt zo ‘ontmaskerd’ als woordvoeder van de ergste vorm van materialisme.
Het wekt dan ook geen verbazing dat de Congregatie van de Index op basis van deze
censuur zijn boek verbood.
De interpretatie van de quipu als een essentieel kabbalistisch systeem doet
ogenschijnlijk wat wonderlijk en geforceerd aan. In de ogen van de Sangro's
tijdgenoten moet dit notatiesysteem echter een exotische, om niet te zeggen bizarre
indruk gemaakt hebben en de associatie met een doctrine gebaseerd op een
speculatieve exegese waarin de numerieke waarde van letters en woorden cruciaal
was, is dan ook niet op zichzelf arbitrair. Anders ligt het met de volgende stap, volgens
welke de kabbala min of meer als een voorstadium van het spinozisme wordt gezien.
Toen na de verdrijving van de joden uit Spanje de interesse voor de kabbala in
niet-joodse kringen op gang kwam, werd deze veelal geïnterpreteerd in het licht van
de heersende filosofische concepties, hetgeen leidde tot een langzame metamorfose
in een systeem van ideeën dat ook voor niet-kabbalisten toegankelijk was. Vervolgens
ontwikkelde zich vanaf de zeventiende eeuw een interesse voor de kabbala als een
esoterische doctrine, zonder enige aandacht voor de exegetische en mystieke aspecten,
los van enige theologische motivatie en met een duidelijk satirische ondertoon, zoals
in Le Comte de Gabalis en de Lettres cabalistiques van d'Argens. Belangwekkend
voor de associatie van de kabbala met pantheïsme en spinozisme is het werk van
Johann Georg Wachter (1673-1757), die op basis van zijn ontmoeting in Amsterdam
met de tot het jodendom bekeerde Johann Peter Spaeth, de stelling ontwikkelde dat
het spinozisme voortkwam uit de kabbala en daarom uit het jodendom.44. Deze
interpretatie werd geaccepteerd door, onder meer, Leibniz, Basnage en Alvarez de
Toledo.45. Het vroege werk van Wachter riep echter ook de nodige vragen op,
aangezien hij betoogde dat de godsidee ingeboren was en dat daarom openbaring
overbodig was. Bovendien citeerde hij breedvoerig uit de Ethica en bood zo een
voortreffelijke samenvatting in het Duits van de leer van de zo gevreesde Nederlandse
filosoof. Het was voor veel van zijn tijdgenoten dan ook geen verrassing toen Wachter
zich in volgende werken profileerde als advocaat van de spinozistische zaak, de
kabbala als bron van waarheid beschouwde en Spinoza als diens meest gezaghebbende
vertolker.46.
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De uitdaging aan het leergezag van de kerk
Het moderne onderzoek naar Raimondo de Sangro nam een aanvang met het korte,
maar nog steeds waardevolle profiel dat Franco Venturi van hem schetste in Settecento
riformatore.47. Maar aangezien Venturi de Sangro als een personage van tweede
garnituur beschouwde,
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achtte hij het niet nodig diens werken te analyseren. In haar studie over de familiekapel
van de prins verbindt Rosanna Cioffi de Lettera Apologetica met diens rol in de
vrijmetselarij en vestigt de aandacht op het titelblad met passer en winkelhaak en op
de passage waarin de Sangro met zijn definitie van Frederik II als meester van de
‘grande arte’ lijkt te willen zinspelen op regels die niet alleen op militair, maar ook
op politiek niveau zouden gelden.48. Vincenzo Ferrone staat niet alleen stil bij deze
passage, maar ook bij die waarin de Sangro, naar aanleiding van Jonathan Swifts
Tale of a Tub, lijkt te willen refereren aan de ideologische eensgezindheid van de
vrijmetselaars. Ferrone ziet in de Sangro een ideoloog van de adel en de vrijmetselarij,
die een pantheïsme verspreidt zoals dat door Tolands volgelingen in de
Engels-Nederlandse loges gepropageerd werd.49.
De Sangro's optie voor het genre van de briefvorm, waarvan hij het brede stilistische
register met grote vaardigheid uitbuit, in combinatie met een opmerkelijke eruditie
op het gebied van verschillende disciplines (militaire tactiek, bijbelse exegese,
wetenschap en filosofie, de cultuur van Latijns-Amerika) maken van de Lettera
Apologetica een veelzijdig werk, dat, bestemd voor een relatief breed, ontwikkeld
publiek, zich niet op een bepaalde disciplinaire of ideologische categorie richt, en
dat zich juist vanwege zijn bijzondere structuur leent voor verschillende
interpretatieniveaus. De Lettera Apologetica presenteert niet alleen vanwege de
aangesneden onderwerpen, maar ook vanwege de door de prins geventileerde ideeën,
een ongehoorde uitdaging aan het leergezag van de kerk. In de bespreking van netelige
kwesties als de exegese van Genesis, de ouderdom van het schrift en de oorsprong
van de mens citeert de Sangro met een voor die tijd onvoorstelbare nonchalanche
verboden of uiterst verdachte auteurs50. en maakt zich posities eigen die, alhoewel
niet altijd formeel ketters, moeilijk verenigbaar met de Heilige Schrift, in ieder geval
omstreden en zeker niet in overeenstemming met de officiële kerkleer waren. Deze
uitdaging op verschillende fronten aan het leergezag van de katholieke kerk maakt
van de Lettera Apologetica niet zo zeer een vrijmetselaarspamflet maar eerder een
geschrift dat exemplarisch is voor een anti-traditionele en vernieuwende cultuur die
wortelde in zowel het erudiete libertinisme en de radicale Verlichting als de specifieke
receptie van de resultaten van de nieuwe natuurwetenschap in Zuid-Italië.

Eindnoten:
* Dit artikel is een bewerking van de inleiding van een geannoteerde editie van Raimondo de
Sangro, Lettera Apologetica, die in de loop van 2002 zal verschijnen bij Alòs (Napoli).
1. J.I. Israel, Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750, Oxford
2001.
2. Israel, Radical Enlightenment, p. 43-58 en 664-683.
3. G. Ricuperati, ‘Libertinismo e deismo a Vienna: Spinoza, Toland e il Triregno’, in Rivista
storica italiana 79 (1970), p. 628-695.
4. Het boek beleefde voor 1821 meer dan 40 herdrukken. Cf. Bibliographie du genre romanesque
français 1751-1800, eds. A. Martin, V.G. Mylne, R. Frautschi, London-Paris 1977, p. 18. Voor
de contemporaine kritiek, zie C. Piau-Gillot a Françoise de Grafigny, Lettres d'une Péruvienne
1747, Paris 1990, p. 7 ff.
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5. Het systeem van de quipu is het meest op schrift lijkende medium waarover Latijns-Amerika
beschikte voor de komst van de Spanjaarden. Een quipu is een compositie van gekleurde koorden
met knopen. Volgens de huidige staat van het onderzoek is de quipu een geraffineerde
representatie van voornamelijk numerieke gegevens, waarbij de hierarchie van de afzonderlijke
koorden en hun kleur het merendeel van de informatie uitdrukken. Contemporaine bronnen
suggereren echter ook een weergave van teksten. Cf. C. Radicati di Primeglio, La ‘Seriación’
come posible Clave para Descifrar los Quipus Extranumerales, Lima 1964, p. 86-89; M. Ascher
en R. Ascher. ‘Code of ancient Peruvian knotted cords (quipus)’, in Nature 222 (1969), p.
529-533; idem, ‘Numbers and relations from ancient Andean Quipus’, in Archive for History
of Exact Sciences 8 (1972), p. 288-320; idem, Code of the Quipu. A Study in Media, Mathematics,
and Culture, Ann Arbor 1981.
6. Dit betekende dat een boek ook na een eventuele correctie of ‘expurgatio’ verboden bleef. Veel
geschriften werden daarentegen verboden met de clausule ‘donec corrigatur’, hetgeen de
mogelijkheid openliet van een eventuele ‘gezuiverde’ herdruk. Voor de publicatie van de
documenten betreffende het verbod van de Lettera Apologetica door de Index, verwijs ik naar
de Appendix van de door mij verzorgde editie (zie boven).
7. De belangrijkste bron voor biografische informatie is nog steeds G.G. Origlia, Istoria dell studio
di Napoli, Napoli 1753-1754, dl. 2, p. 320 ff. Een betrouwbare moderne biografie is A. Coletti,
Il principe di Sansevero, Novara 1988.
8. Pratica più agevole e più utile di Esercizi Militari per l'Infanteria, Napoli 1747; voor de reacties,
zie Lettera Apologetica, Napoli 1750, p. 8 en 26.
9. Zie R. Cioffi, La Cappella Sansevero. Arte barocca e ideologia massonica, Salerno 1994 (eerste
editie: 1987).
10. Lettera Apologetica, p. 66-181.
11. V. Ferrone, I profeti dell'Illuminismo. Le metamorfosi della ragione nel tardo Settecento italiano,
Bari-Roma 2000 (eerste editie: 1989), p. 418-419.
12. A. Coletti, Il principe di Sansevero, p. 91-92.
13. Zie V. Ferrone, Scienza, natura, religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo
Settecento, Napoli 1982.
14. Voor citaten uit David Gregory en John Keill, zie Lettera Apologetica, p. 274.
15. Na zijn dood in 1771 werd van de nalatenschap van de Sangro een inventaris opgemaakt,
waaronder ook de bibliotheek; cf. Archivio Notarile Distrettuale di Napoli, notaio Francesco
de Maggio, scheda 35, f. 19v-54v. De codex die deze inventaris bevat is echter al jaren
onvindbaar. De hier gepresenteerde informatie baseert zich op een waarschijnlijk incomplete
fotokopie.
16. Cf. ‘Inventario’, f. 48v: ‘Dichiarazione de Iibri moratori Covereto 1749’.
17. Ferrone, Scienza, natura, religione. Napoli 1982, p. 457: ‘Più che elaborare un nuovo impianto
di dottrine gnoseologiche e filosofiche riconducibili ad un organico sistema da contrapporre
all'aristotelismo, il gruppo investigante aveva saputo amalgamare sapientemente lo
sperimentalismo galileiano, il meccanicismo cartesiano, l'atomismo epicureo-gassendista con
la grande eredità del naturalismo rinascimentale del Mezzogiorno d'Italia.’
18. Zie L. Osbat, L'Inquisizione a Napoli. Il processo agli ateisti 1688-1697, Roma 1974.
19. Giuseppe Valletta (1666-1714), Lettera in difesa della moderna filosofia, Rovereto 1632. Zie
Israel. Radical Enlightenment, p. 51-52.
20. Zie Israel, Radical Enlightenment, p. 57-58.
21. Voor discusie: J.W. Howland. The Letter Form and the French Enlightenment. The Epistolary
Paradox, New York 1991; A. Chamayou, L'esprit de la lettre (XVIIIe siècle), Paris 1999.
22. Het proces tegen het quiëtisme liep uit op de openbare abiura van De Molinos op 20 november
1687 en de veroordeling van zijn werken.
23. Lettera Apologetica, p. 25, 34-42.
24. Auteurs die de traditionele bijbelse chronologie verdedigden: cf. Petrus Daniel Huet (1630-1721).
Demonstratio evangelica ad serenissimum Delphinum. Editio altera emendatior, in qua
additamenta Auctoris singula suis locis sunt inventa. Amstelodami 1680 en Juan Eusebio
Nieremberg (1595-1658), SJ, De origine sacrae Scripturae libri XII, Lugduni 1641.
25. Lettera Apologetica, p. 47-61.
26. Gedurende de 16e eeuw verzette de Napolitaanse bevolking zich verschillende malen (1509-1510,
1547, 1564-1565) met succes tegen de invoering van de (Spaanse) inquisitie. De Heilige Stoel
besloot tenslotte geen plaatselijke inquisiteur (zoals die elders in Italië wel bestond) te benoemen,
maar deze taak te delegeren aan de aartsbisschop, die echter hoe dan ook werkte volgens de
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procedures van de Romeinse Inquisitie. In 1746 leed ook de poging van Spinelli (toenmalig
aartsbisschop van Napels) om een ‘Tribunale della Santa Fede’ in te voeren schipbreuk.
Dit wonder van de schutspatroon van Napels bestaat uit het periodiek vloeibaar worden van
zijn in ampullen bewaard gestolde bloed.
Zie Antonius van Dale (1638-1708), De oraculis ethnicorum dissertationes duae quarum prior
de ipsorum duratione ac defectu, posterior de eorundem auctoribus, Amsterdam 1683 en het
hierop gebaseerde werk van Bernard Le Bouyer de Fontenelle (1657-1757), Histoire des oracles,
Paris 1686.
Lettera Apologetica, p. 68-101. Dit werk zou vervolgens ook in een Italiaanse vertaling door
de Sangro gedrukt worden.
De Sangro steunt hier op Athanasius Kircher (1601-1680), Obeliscus pamphilius hoc est,
interpretatio nova et hucusque intentata obelisci hieroglyphici, Romae 1650, 1, IV: ‘Ideae
Hieroglyphicae’, p. 364-379: ‘Hierogrammatismus XX: De Hieroglyphicis Geometricis,
instrumentalibus et Kyriologicis’, § 1: ‘De Charactere Tautico, sive Cruce ansata omnium
Hieroglyphicorum origine’, p. 366-367. Voorts dient opgemerkt te worden dat de letter ‘taw’
in het Oud-Hebreeuwse schrift de vorm van een kruisje had.
Zie Benoit de Maillet (1656-1738). Telliamed ou Entretiens d'un Philosophe Indien avec un
Missionaire Français. Sur la Diminution de la Mer, la Formation de la Terre, l'Origene de
l'Homme. Amsterdam 1748, dl. 1; p. 161-163. Voor een korte samenvatting van de ideeën van
Telliamed, zie de volgende sectie.
Lettera Apologetica, p. 271-286. Voor biografische gegevens over Christoffel Cunradus (ca
1615-1684), zie: M.M. Kleerkoper en W.P. van Stockum. De Boekhandel te Amsterdam
voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en Geschiedkundige Aanteekeningen. 's-Gravenhage
1914-1916, dl. 1, p. 155-156; I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725.
Amsterdam 1960-1978, dl. 3, p. 57; idem, dl. 4, p. 105 en 272: idem, dl. 5, p. 39-421. 286 en
338. Aart Wolsgrijn, was actief in Amsterdam tussen 1682 en 1698; samen met Jan Rieuwertsz
(zoon van de uitgever van Spinoza), werd hij in 1695 beschuldigd van de verkoop van de boeken
van Spinoza; hij drukte tevens Het leven van Philopater (1691) en Vervolg van 't Leven van
Philopater (1697). Zie: Kleerkoper en Van Stockum, De Boekhandel te Amsterdam, dl. 2, p.
1025-1038: W.P.C. Knuttel. Verboden boeken in de Republiek van de Vereenigde Nederlanden,
's-Gravenhage 1914, p. 123: I.H. van Eeghen. De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, dl. 4,
p. 49 en 65; idem, dl. 5, p. 338 en 351; Johannes Duijkerius. Het leven van Philopater en Vervolg
van 't leven van Philopater, ed. Gerardine Maréchal, Amsterdam 1991, p. 6, 11, 15-18, 32, 33,
36 en 40.
Auteur van de eerder geciteerde Demonstratio evangelica.
Zoals De Mattei en Molinari in hun polemieken tegen de Lettera Apologetica naar voren zullen
brengen, waarover hieronder meer.
Zie F.C.C. Haber. ‘Fossils and the idea of a process of time in natural history’, in Forerunners
of Darwinism: 1745-1859, ed. B. Glass. O. Temkin, and W.L. Strauss jr.. Baltimore 1959, p,
228-232.
N. Badaloni, ‘La cultura’, in Storia d'Italia, dl. 3: Dal primo Settecento all'Unità. Torino 1973,
pp. 697-984, p. 731 ff; E. Garin. ‘Da Campanella a Vico’, in Dal Rinascimento all'Illuminismo.
Pisa 1970, p. 79-117.
Lettera Apologetica, p. 107-120.
Novelle letterarie 12 (1751), nr. 48 (26 novembre), coll. 767-768 en Journal de Trévoux ou
Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux arts, dl. 52 (1752), p. 276-296.
Pasquale de Mattei. Lettera dell'Accademico tra gli'Incogniti il Ponderante, al Signor ******
Contenente alcune Riflessioni sulla Lettera Apologetica dell'Accademico Esercitato, Venezia
1751 (34 pp.).
[M.N.O.], Lettera di Monsig. ** da Roma a Monsign. *** in Napoli, [Roma 1751] (16 pp.).
[Innocenzo Molinari]. Parere intorno alla Vera Idea contenuta nella Lettera Apologetica
composta dal Signor' Accademico Esercitato Per rispetto alla supposizione de' Quipu &c.
Dell'Abbate **** Inviato ad un suo amico in Napoli, [Napoli. 1752] (283 pp.).
Deze censuur bevindt zich in het Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede
(Roma), signatuur: ACDF. Index. Protocolli, 1749-1752 (II.a.83), f. 386r-393v.
D. Giorgi, ‘Censura’, f. 391r: ‘Neque Novum, sed vetus istud est Cabbalae artificium. Sic enim
ajunt cabbalistae Rabbini deus est uti frater, et Creator Noster in similitudinem nodorum, qui
alligantur: et hoc significat in libro gemarà alligare nodos alligare scilicet unitatem dei. Quod
explicantes per mysteria decem emanationum purum putum spinosismum inducunt; adeo ut

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Mystica figura Tau seu arboris vitae idem sit, ac mystica alligatio nodorum. Ibi rami nempe
modificationes universae naturae in truncum vel ipsam vitam dei coeunt, hic filamenta seu
eaedem naturae, vel materiae modificationes ipsius divinae vitae seu lucis nodum coalescunt.’
Johann Georg Wachter. Der Spinozismus im Jüdenthumb, Oder von den heütigen Jüdenthumb
und dessen geheimen Kabbala. Amsterdam 1699.
Zie Israel, Radical Enlightenment, p. 646, die, respectievelijk, verwijst naar Théodicée (1710),
Histoire des Juifs (1712) en Historia de la Iglesia, y del Mundo (1713).
Israel. Radical Enlightenment, p. 648-652.
F F. Venturi, Settecento riformatore, dl. I: Da Muratori a Beccaria. Torino 1969, p. 538-544.
Cioffi, La Cappella Sansevero, p. 71-102.
Ferrone. I profeti dell'Illuminismo, p. 14 en 217-237.
De volgende door de Sangro geciteerde auteurs waren verboden of zouden in de naaste toekomst
op de Index geplaatst worden: Anastasius Sinaita, markies d'Argens. Pierre Bayle. Anthonie
van Dale. Paul Fagius. Fontenelle. Jean Le Clerc, madame de Grafigny. Hugo de Groot. Thomas
Hobbes. J.H. Hottinger, John Locke. Giacomo Picenino. Joseph Scaliger, Telliamed. J.-A. Thou.
John Toland, Voltaire en Gerard Johannes Vossius. Cf. Index librorum prohibitorum Sanctissimi
Domini Nostri Pü Septimi Pontificis Maximi jussu editus. Romae 1819.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

13

Frederik van Leenhof, een radicale spinozist?
Michiel Wielema
Aan het begin van de achttiende eeuw vormde de controverse rond het vermeende
spinozisme van Frederik van Leenhof (1647-1712) het gesprek van de dag in
kerkenraadskamers, koffiehuizen en op beurtschepen. Zijn naam leek wel op ieders
lippen, vooral om door het slijk gehaald te worden. Zojuist was hij nog een respectabel
gereformeerd predikant, sinds 1681 tot ieders genoegen werkzaam in Zwolle, nu
werd hij opeens door heel kerkelijk Nederland veracht en verguisd. En dat allemaal
wegens de publicatie van een voor brede kringen bedoeld boekje, Den Hemel op
Aarden, waarin hij iets te sterk en iets te zichtbaar op sommige ideeën van Spinoza
leunde.1. Hij was vermoedelijk de eerste Nederlandse predikant die meende dat
Spinoza's werk niet bij voorbaat veroordeeld moest worden. Zelfs de kerk kon nog
wel wat van hem leren.
Van Leenhofs liberale standpunt is volstrekt uitzonderlijk voor zijn tijd en terecht
heeft hij dan ook altijd een plaatsje gekregen in geschiedenissen van het spinozisme.
In het meest recente overzicht, Jonathan Israels Radical Enlightenment, is een
uitgebreid en uitstekend gedocumenteerd hoofdstuk aan de hele kwestie gewijd.2.
Israel kent aan de Van Leenhof-controverse een groot gewicht toe in de
achttiende-eeuwse beeldvorming rond ‘popular Spinozism’. Den Hemel op Aarden
bewees dat het mogelijk was uit Spinoza's werk een ook voor het volk verteerbare
levens- en zedenleer te distilleren die in zijn sociale en politieke implicaties radicaal
en subversief was. Van Leenhofs denken is niet altijd coherent; zijn taalgebruik is
meer aan de theologie dan aan de filosofie ontleend; spinozistische leerstukken
worden niet expliciet gepropageerd; - desondanks beschouwt Israel de Zwolse
dominee als een sleutelfiguur voor de doorwerking van het spinozisme, niet alleen
in de Republiek maar ook in de Duitse landen. (In 1706 verscheen een Duitse vertaling
van de Hemel.)
Het is hier niet de bedoeling de geschiedenis van de pamflettenstrijd rond Van
Leenhofs spinozisme en van de kerkelijke oppositie tegen zijn aanblijven als predikant
te beschrijven. Ik verwijs de lezer graag naar het boek van Israel. Een paar
kanttekeningen zijn echter wel op hun plaats. Israel neemt Van Leenhofs steeds
volgehouden ontkenning dat hij het spinozisme wilde propageren weinig serieus. Hij
beschouwt hem als een van de voornaamste Nederlandse crypto-spinozisten (lieden
die hun spinozisme verborgen onder een orthodox vernisje) en volgt daarin tamelijk
kritiekloos het vonnis van de toenmalige predikanten en synoden. Het lijdt inderdaad
geen twijfel dat Van Leenhof als een suspecte denker werd gezien. Maar waren zijn
opvattingen werkelijk zo afwijkend en onverenigbaar met de gereformeerde leer?
De moderne historicus moet ervoor oppassen dezelfde fout te begaan als Van Leenhofs
al te argwanende lezers en zijn werk bevooroordeeld te benaderen. De reacties van
zijn lezers zijn hoogst interessant maar zeggen misschien meer over henzelf (hun
opvatting van gereformeerde theologie, hun gebrekkige kennis van Spinoza, hun
bekrompenheid en intolerantie) dan over Van Leenhof. In zijn eigen uitlatingen en
die van enkele sympathisanten zijn aanknopingspunten te vinden voor een meer
genuanceerde benadering van Van Leenhofs omgang met Spinoza's werk.
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Standvastige blijdschap
Den Hemel op Aarden is zeker geen conventioneel theologisch werkje. Alleen de
titel geeft al aan dat bij Van Leenhof het accent verschuift van de zaligheid in het
hiernamaals naar het aardse geluk - zonder die latere zaligheid te ontkennen. ‘Hemel’
is voor hem een toestand van
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standvastige blijdschap (‘levensvreugde’ zou men wat moderner kunnen zeggen) die
ook - of beter: juist - op aarde te bereiken is. Het aardse leven is geen kortstondige
treurnis op weg naar een gehoopt eeuwig geluk. Hemel duidt op een toestand en deze
is dezelfde op welke plaats men zich ook bevindt. Het heeft geen zin te gaan zitten
wachten op hemels geluk. Men moet het hier en nu al grijpen, want het latere geluk
zal niet wezenlijk verschillen van de levensvreugde die nu al voor ons mogelijk is.
Aan zijn kritici moest Van Leenhof wel uitleggen dat hij toch ook nog in een hemel
in de conventionele zin geloofde. In zijn boekje speelt die echter geen enkele rol.
Alles draait om aards geluk, dat men nu moet grijpen.
Toch is zijn werk ook geen pleidooi om maar zorgeloos (maar met verstandige
mate) alles na te jagen. Zaken als geld, sociale status, vleselijke genoegens, voor
zover ze iemand te beurt vallen, kunnen een belangrijk deel van het aardse geluk
vormen, maar zijn nooit meer dan middelen om een grotere en meer stabiele
vreugdetoestand te bereiken. Het gaat Van Leenhof om de ‘ware en bestendige
blijdschap’, die niet weer verdwijnen kan maar een permanente bijdrage levert aan
de menselijke volmaaktheid. Deze blijdschap komt vooral voort uit inzicht in de aard
en samenhang van de dingen, uit wijsheid en deugdzaam handelen. Het uiteindelijk
doel is de volmaking van het verstand of de geest, waardoor we ons geestelijk
verheffen boven het toeval en van alles de onvermijdelijkheid en noodzakelijkheid
leren begrijpen. Daarin ligt ook onze enige vrijheid. Op dat hoogste niveau van
kennis, wanneer we inzien hoe alles samenhangt in de voorzienigheid van Gods
‘eeuwige orde’, kunnen we ons ook in alles verheugen. Blijdschap is dan geen
wisselvallige emotie meer, afhankelijk van de toestand van het lichaam, maar een
continu product van het begrijpen. Van Leenhof heeft het dan ook over verstandelijke
blijdschap.
Van Leenhof geeft dus een schets van een zeer intellectualistische heilsweg, binnen
een kader dat in ruime zin religieus genoemd kan worden. Hij is geen atheïst: de
‘eeuwige orde’ volgens welke alle gebeurtenissen verlopen is door God gewild en
ingesteld, en de blijdschap die voortkomt uit inzicht in die orde resulteert in een
grotere liefde tot God (want liefde is blijdschap vergezeld van het denkbeeld van een
bepaalde oorzaak, zoals Spinoza schreef). Zijn wereldbeschouwing is volkomen
theocentrisch. De mens moet de dingen als het ware uit Gods perspectief leren bezien
teneinde er in te kunnen berusten, ook al gaat het om een tragedie voor onszelf. Gods
orde en bestuur zijn volmaakt zoals God volmaakt is. Als we daarin ‘gebreken’
ontdekken dan komt dat door onze onwetendheid. Dit bekende thema van de theodicee
komt herhaaldelijk terug in Van Leenhofs werk, in het bijzonder in zijn commentaar
op het bijbelboek Prediker. Zie bijvoorbeeld dit treffende citaat:
Al Gods werk is regt, en indien wy Gods verstand hadden en alles
doorzagen, zou 'er niets ongerijmts ons voorkomen: maar wy maaken
overleggingen van 't geen behoort of niet, en alsoo van goed, quaad, regt,
en onregt: al dat 'er geschied, is na Gods wil, en wilde hy 't anders, 't zou
soo geschieden, maar hy wil na zijn eeuwige onveranderlijke volmaaktheit;
daarom als 'er ons yets verdraait, krom, en onordentlijk voorkomt; 't is de
Goddelijke bestieringe, die wy door onse onvolmaakte kennisse niet moeten
berispen: maar eer Gods werk met een zedige verwonderinge en diepe
eerbiedigheit aanschouwen, om 'er ons in te vreden te stellen; en te zeggen,
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ô diepte des rijkdoms, beide der wijsheit en der kennisse Gods, Rom.
11:33, en ondertusschen yeder zijn pligt betragten, en 't geen tot onse
volmaakinge dient en alsoo ons goed is, en 't geen na de wet is, en aldus
tot onse regtveerdigheit behoort, met blijdschap in God betragten met
liefde tot zijne wegen, hoe ze ook ons toeschijnen.3.
Van Leenhof besefte dat slechts weinigen in staat zouden zijn de door hem
aangewezen weg te volgen. De grote massa wordt immers meer door verbeelding
dan door verstand geleid.
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Waarom dan toch zijn boekje gepubliceerd? Omdat de blijdschap, als uiteindelijk
levensideaal, aan iedereen aangeprezen moet worden. Van Leenhof schrijft daarom
hoofdstukken over de heerlijkheid van de blijdschap, haar vele heilzame effecten
voor individu en samenleving en de middelen om de blijdschap te bevorderen, en
parallelle hoofdstukken over de verwerpelijkheid van de droefheid en haar schadelijke
effecten. Het zijn uiterst vermakelijke hoofdstukken, vol polemiek en onverwachte,
verrassende invallen. Van Leenhof kon er veel van zijn ergernis over allerlei
misstanden in kwijt. Hij haalt bijvoorbeeld fel uit naar de ‘droef-heidspredikers’
waar de gereformeerde kerk vol van is. Met hun gepreek over zonde en verdoemenis
brengen zij de mensen tot geestelijke wanhoop, om zelf des te beter over de gewetens
te kunnen heersen. Zo houden zij dwalingen en vooroordelen in stand en hinderen
de wetenschap. Godsdienst moet op blijdschap gericht zijn, beter nog: godsdienst is
blijdschap. Hij adviseert de overheden om ook op hun terrein het nodige bij te dragen,
bijvoorbeeld door het aantal treurdagen te verminderen, rouwplechtigheden te
beperken en het begraven van de doden in kerken te verbieden. In het algemeen geldt
dat er niet te veel regels, voorschriften en wetten moeten zijn waardoor mensen zich
gedwongen kunnen voelen. De mens is van nature vrij en voelt zich het gelukkigst
als hij dat kan doen waar zijn aard, begeerten en talenten hem toe leiden. Mede
daarom acht Van Leenhof de monarchie de slechtste regeringsvorm, omdat die
meestal ontaardt in willekeur en dictatuur.
Hoe zich dit alles verhoudt tot Van Leenhofs intellectualistische heilsleer blijft
intussen onduidelijk. De blijdschap van deze hoofdstukken is naar zijn eigen normen
onbestendig voor zover ze niet op toenemend verstandelijk inzicht is gebaseerd. Ook
de onbestendige blijdschap, die de mensen in elk geval tijdelijk sterker en actiever
maakt, is blijkbaar nog altijd beter dan droefheid, die de mensen altijd verzwakt en
passief maakt. Maar degene die zonder verstand een onbestendige blijdschap najaagt
loopt eveneens de kans spoedig ten onder te gaan. Ook strookt het niet geheel met
Van Leenhofs theocentrisch determinisme dat hij de mensen afraadt droevig te wezen.
Zoals elke hartstocht is droefheid een onvermijdelijk gevolg van bepaalde oorzaken
die ons in Gods eeuwige orde overkomen. Het zou hetzelfde zijn als mensen te
adviseren niet ziek te worden. En is het misprijzen van droefheid niet ook een
kritiseren van Gods volmaakte orde? Van Leenhof beseft dit wel en verduidelijkt dat
hij zich vooral wendt tot mensen die zich aan hun droefheid en naargeestigheid
overgeven, die er een soort levenshouding van maken. Door hen op de kwalijke
gevolgen daarvan te wijzen hoopt hij hen misschien tot inkeer te brengen. Maar of
dit ook lukt hangt uiteraard af van Gods eeuwige orde, waarvan de oneindige details
onbekend zijn. Een vrije wil is er niet, en de mens heeft zelfs geen absolute macht
over zijn eigen geest. Van Leenhof heeft dus uiteindelijk niet het recht om een ander
iets te verwijten.

Van Leenhof en het spinozisme
De verwantschap van Van Leenhofs intellectuele heilsweg met die van Spinoza is
onmiskenbaar. Zoals hij later toegaf zijn een aantal zaken bovendien rechtstreeks
aan de Ethica ontleend, zoals de wijsgerige definities van de drie primaire
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hartstochten: begeerte, blijdschap en droefheid. Ook voor zijn hele theocentrische
visie kan Van Leenhof gebruik hebben gemaakt van Spinoza, die eveneens betoogt
dat God volmaakt is, alles bepaalt, en dat de dingen niet anders hadden kunnen zijn
dan ze feitelijk zijn.
De grote vraag is natuurlijk of dit voldoende is om Van Leenhof een spinozist te
noemen. In zijn eigen tijd was het vooral een polemische term: iemand een spinozist
noemen stond gelijk aan de alarmklok luiden. Pas op: die man heeft atheïstische,
zielverdervende opvattin-
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gen. En de ziel was naar de mening van die tijd al snel in gevaar. Gebruikt men de
term in een neutrale, historische zin, dan gelden andere criteria. Kan iemand een
spinozist heten die juist niet een van de meest ‘spinozistische’ leerstukken uitdraagt,
namelijk de leer van de ene substantie - waaruit voortvloeit dat God en natuur identiek
zijn en dat de uitgebreidheid een van Gods eigenschappen is? Van Leenhof beweert
dit nergens en het zou van exegetische brutaliteit getuigen om te proberen zijn teksten
in die monistische dwangbuis te persen.
Van Leenhofs opponenten slaagden er niet in te bewijzen dat hij inderdaad God
en natuur identificeerde. Wel kon men terecht wijzen op een aantal punten van
onmiskenbare overeenkomst of ontlening, in het bijzonder aan Spinoza's psychologie,
politieke filosofie en godsdiensttheorie. Er ontstond zelfs een genre geschriften waarin
expliciet vergelijkingen tussen Van Leenhofs tekst en de werken van Spinoza werden
getrokken. De passages werden in kolommen naast elkaar gepresenteerd om de
overeenstemming zo goed mogelijk te laten uitkomen.4. Uiteraard bekommerde men
zich weinig om de bredere context van de passages of om de bedoeling van de auteur.
Van Leenhofs spinozisme stond vast. Het ging er nog slechts om de tekstuele
‘bewijzen’ aan het licht te brengen teneinde het vonnis te kunnen rechtvaardigen.
Van Leenhof zelf vond het merendeel van de beschuldigingen pure laster, liefdeloze
aanvallen op zijn persoon, en benadrukte voortdurend zijn orthodoxie:
Men roept en zegt, en wil het in de Schriften de menschen als inboezemen,
dat van Leenhof helt na Spinozisterije, en dat hy ('t geen immers zuivere
lasteringe is) in eere, rijkdom, en 't opvolgen van zijnen lust; in eten, en
drinken, en musiceren zijn Hemel stellen zou: daar ik in mijn Boek, zoo
duidelijk alle die zaaken, hoe schoon en wel gebruikt, plaatze onder 't
vergankelijke, en met kragt en geduirige redenen leere, dat 'er niets
bestendigs is en hemels dan Waarheid, Deugt, Wijsheid, Geregtigheid, en
de eeuwige Genade Gods door het geloove in Christus.5.
Van Leenhofs verontwaardiging over de bekrompenheid van zijn opponenten is zeker
begrijpelijk. Als hij maar vasthield aan de gereformeerde geloofsleer had hij op het
terrein van filosofie en rede toch alle vrijheid om te schrijven en te denken zoals het
hem beliefde - zelfs al gebruikte hij ‘ongewoone spreekwijzen’? Als
collega-predikanten hem verweten verwerpelijke ideeën te hebben, dan moesten ze
die weerleggen in plaats van te wijzen op de overeenstemming met Spinoza.
Belangrijker nog, ze zouden moeten aantonen dat zijn ideeën in strijd waren met de
geloofsleer zelf en niet alleen met hun individuele interpretatie van die geloofsleer.
Het lijdt geen twijfel dat Van Leenhof een buitengewoon goed kenner was van
het werk van Spinoza en het ‘eigenlijke’ spinozisme. In 1681 discussieerde hij met
de Leidse hoogleraar Wittichius en slaagde er toen in Spinoza's argumenten voor het
bestaan van één substantie klemmend samen te vatten - zonder dit als zijn eigen
mening te presenteren. In het algemeen had hij zich ook meer dan menig ander
predikant verdiept in filosofie en natuurkunde. Hij gaf daar zelfs onderwijs in aan
belangstellenden en was daar trots op. Zijn brede kennis van de filosofie zal, samen
met zijn onafhankelijke aard, hebben bijgedragen tot zijn vrijzinnigheid en
ruimdenkendheid, die in die tijd tamelijk uniek waren binnen het Nederlandse
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predikantenlegioen. In sommige kringen maakte hem dat verdacht, zoals een van
zijn sympathisanten schreef:
Wat mag dog den grond en de eerste aanleidinge geweest zyn, waar door
de Hr. van Leenhof so in den haat der Geestelyken is geraakt?
Dat is meest veroorsaakt, gelijk ik al over enige jaren gemerkt hebbe, door
syn openhertig discoureren: als mede, om dat hy somtyds aan enige
Vrienden, op hun ernstig versoek, van diepe saken geschreven, en velen
hun gesag niet heeft willen opvolgen: 't welk als sulks niet met genoegsame
voorsigtigheid en besondere opmerkinge van tyd, plaats, en
omstandigheden geschied, ligtelijk ie-
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mant in afgunst en kwade nadenkinge kan brengen. Men segt ook dat hy
in de Wysbegeerte redelik wel ervaren zynde, verscheiden malen van
Predikanten en andere is gesondeert, om over sodanige questien, en
insonderheid over 't gevoelen van Spinosa, 't welk zyn E, so sy meenden,
wel verstond, syn oordeel en meninge aan hen te schryven; waar omtrent
hy, geen arg of list denkende, sig ook misschyn wat te openhartig heeft
gedragen, en hun versoek ingewilligt. Hier uit, gelyk my berigt is, hebben
sommige een kwaad vermoeden tegens syn E. opgevat, en hem sedert als
een halve Spinosist aangesien: en daarom lesen die Broeders nu zijn Boekje
met sulk een vooroordeel, als of 't van een Ketter geschreven was; en die
waant sig de beste yveraar te wesen, die 'er de meeste Spinosisterie in
ontdekken kan, al gelykt het 'er niet beter na, als een Olifant op een haspel
gelykt.6.
Zo durfde hij in de filosofie paden betreden waar anderen zich niet waagden. Hij kon
dat te gemakkelijker doen omdat hij de filosofie streng van de theologie scheidde.
De filosofie zoekt waarheid met behulp van verstand en rede en doet dat als
zelfstandige wetenschap, zonder in principe rekening te houden met de waarheden
van het geloof. Van Leenhof verwachtte niet dat daaruit problemen zouden ontstaan,
botsingen tussen filosofie en theologie. In zijn vroege werken verdedigde hij al dat
het cartesianisme de geopenbaarde leer volledig in haar waarde liet en ook voor
theologen van nut was. Natuurlijk moest men dan wel onderscheiden tussen de
openbaring als zodanig en alles wat naïeve theologen daaraan hadden toegevoegd.
De bijbel was bijvoorbeeld geen natuurkundeleerboek. Overal waar de bijbel de
moderne natuurkunde leek tegen te spreken, kreeg de natuurkunde van de cartesianen
voorrang. Op die vooronderstelling steunde de hele cartesiaanse theologie.
Ik ben immers niet genoodzaakt my aan yemand te binden, als ik bewaare
de overeenkomste des Geloofs; ik mag de Wijsbegeerte met behulp van
alles dat 'er is, leeren verstaan: wat raakt het my of een Godgeleerde naam
heeft, en ik kan 'er ondertusschen niet door leeren, en eenig nader ligt uit
ontfangen: wat schaad het my, en wie zal 't lasteren; als ik uit een
Sociniaan, of Arminiaan, of wie hy zy, neem Episcopius, of een ander;
neem Petavius de Jesuit, vorderen kan: want in alle Schrijveren, hoe ook
geagt, is iets goets, en byzonder by menschen, die zig nergens aan verslaaft
hebben. Wat is 'er te zeggen wat Philosooph my de gedagten hier of daar
in opheldert, of 't Confutius is, of Cartesius, of Aristoteles, of Spinosa; is
't niet een gantsch belachchelijke kinderagtigheid daar uit yemand te
oordeelen? [...]
Niemand dan moet zig daar aan steuren, dat we Spinosa hebben geleezen,
en in ons Schrifje zijne bepaalingen tot ons oogmerk, zonder verbloeminge
maar hebben aangenomen, de Duivel zelve heeft goede dingen gesproken;
alle waarheid is van God, en wie ze zegt of spreekt, hy brengter nog waarde
nog onwaarde aan, zy flikkert met haaren eigenen glans, van wien ook
voortgebragt.7.
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De natuurkunde en filosofie steunden dus enkel op hun eigen gezag, dat van de rede.
Zo benaderde Van Leenhof ook Spinoza, en het was ook voor een theoloog geen
schande om hem te bestuderen en iets van hem te leren.
Het verwijt dat hij op die manier spinozisme in de theologie invoerde pareerde
Van Leenhof door erop te wijzen dat de theologie voor vele zaken de hulp van de
filosofie nodig heeft. De bijbel bijvoorbeeld geeft geen definities van God, hemel,
blijdschap, droefheid enz. Om de bijbel te interpreteren is het dus nodig een beroep
te doen op de waarheden die de filosofie heeft ontdekt - ook al zijn ze toevallig
ontdekt door een verderfelijke atheïst.
Ik heb zijn Godgeleerde Staatkundige verhandelinge in 't schrijven van
mijnen Hemel niet eens naargezien, en naulijx zijn Zedekunst, hoewel ik
dien Autheur genoeg gelezen heb, en egter niet weet, dat 'er een 25ste deel
uit is; maar wat doet zulx? en wat schande is 't voor een Gereformeert
Predikant? waarheid is waarheid, van wie ook, en hoe Godloos hy zy,
gesproken, en Noach ging daarom niet te min met de zijne in de Arke, al
was ze van Godloose menschen gemaakt: Gods kinderen konnen van alles
zig dienen, en een Wijsgeer, in 't geen hy na de reden handelt, mag alles
gebruiken; ook is 't niet al Spinosistery, 't geen Spinosa verhandelt: maar
't kunsje, om my daar door hatelyk te maken, quam U E. tot u quaad
voornemen best te pas.8.
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Of zoals de onbekende auteur E.D.M. het formuleerde:
Ja, maar Spinoza is een snode Ketter, wiens boeken dat verboden zyn, en
die mag men dan niet gebruiken. Het zy zo: maar volgt daar uit dat Spinoza
ganschelyk niets goeds kan hebben? En zo hy 'er ergens in kan gebruikt
en nagevolgt worden, zo is het hier, daar hy alleenlyk spreekt van
natuurlyke waarheden, en dingen die tot de rede behooren, die immers aan
geen gezag nog persoon gebonden zyn.9.
De belangrijkste strategie in Van Leenhofs verdediging tegen de beschuldiging van
spinozisme is een onderscheid te maken tussen de definities en waarheden die Spinoza
heeft ontdekt en de ‘eigen mening’ van Spinoza zelf - het eigenlijke atheïstische
spinozisme. Op die basis hoopte Van Leenhof te kunnen verantwoorden dat hij wel
gebruik had gemaakt van Spinoza's werk, echter zonder het spinozisme te omarmen.
De Artikelen tot satisfactie, een cruciale tekst, waarmee hij zich aanvankelijk officieel
wist te zuiveren van alle verdenkingen, steunen expliciet op het onderscheid tussen
‘woorden, spreekwyzen, en zaken van Spinoza ontleent’ enerzijds en Spinoza's eigen
‘goddelose grondgevoelen’ anderzijds.10. Van Leenhof maakte duidelijk dat hij dat
grondgevoelen (de een-substantieleer) geheel verwierp. Spinozisme is niet zomaar
alles wat in Spinoza te vinden is, schreef een van Van Leenhofs aanhangers:
De Spinosisterie kan so wel ten goede, als ten kwade opgevat worden: als
sy ten kwade genomen word, dan is Spinosisterie niet anders als een
gruwelyk gevoelen van enige dingen, in syne Schriften bevat, en alleen
aan Spinosa eigen, of naar syne wyse betoogt: als sy ten goede verstaan
word, dan is Spinosisterie dat gene, 't welk hy netter en klaarder heeft aan
den dag gebragt als andere. Voor het overige heeft hy meest saken die
bekent zyn, en by delen te vinden ook in andere Schryveren, en dieshalven
geen Spinosisterie.11.
Een dergelijke strategie werkt natuurlijk alleen als men aannemelijk kan maken dat
niet alles in de Ethica direct of indirect afhangt van de een-substantieleer. In Van
Leenhofs specifieke geval kwam het erop aan te laten zien dat de hartstochtenleer
van deel drie van de Ethica niets te maken had met het ‘eigenlijke’ spinozisme uit
deel een. Dat was ook inderdaad zijn stelling:
men zou het darde Boek van de Zedekunst, iets maar verandert, en de
twede prop. op zijn Cartesiaans nemende, konnen uitschrijven, (als
zommige meinen) zonder een Spinosist te wezen.12.
Uitgewerkt heeft Van Leenhof dit programma in feite niet, maar hij had er
ongetwijfeld de filosofische bekwaamheid voor.
De door Van Leenhof en zijn verdedigers ontwikkelde beschouwingen over de
eigenlijke ‘kern’ van het spinozisme vormen een interessant tegenwicht tegen de
vaak simplistische theologische reacties op ontleningen aan het werk van Spinoza.
Wie iets van Spinoza overnam was daarmee meteen een ‘volslagen spinozist’. Volgens
Van Leenhof is een meer gefragmenteerde, eclectische lectuur van de Ethica mogelijk,
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waarbij het iedereen (ook een theoloog) vrijstaat dat uit Spinoza over te nemen wat
met de waarheid overeenkomt. Spinoza heeft immers, zoals elke denker, waarheden
ontdekt. Zodra een waarheid ontdekt is, gaat zij deel uitmaken van het hele bestand
aan menselijke kennis en kan zij in een betoog een rol gaan spelen. Dat Spinoza de
ontdekker van die waarheden was, en welke meningen Spinoza verder had, doet niet
ter zake.
Dat betekent ook dat Van Leenhof de Ethica niet als een werk uit één stuk gelezen
kan hebben, waarin alle beweringen uiteindelijk, via een lange keten van wiskundige
gevolgtrekkingen, steunen op de allereerste bewezen proposities. Waarom zou hij
immers wel Spinoza's psychologie en ethiek (in engere zin) aanvaarden maar niet
het monistisch fundament daarvan? Spinoza's psychologie komt op die manier als
het ware in de lucht te hangen en moet op haar
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eigen gronden beoordeeld worden. In hoeverre men zo nog recht doet aan Spinoza's
streng systematische denken is een andere, algemene vraag, maar in een tijdperk dat
atheïsme absoluut niet kon verdragen was dit misschien de enige manier om Spinoza's
denken voor de openbare (niet-clandestiene) cultuur te behouden. Van Leenhof heeft
de grenzen van dit ‘aanvaardbare’ spinozisme verkend en trachten vast te leggen.
De reacties op zijn werk tonen helder aan dat deze benadering niet alleen kritiek
opriep, maar wel degelijk ook op steun kon rekenen.
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Leven en bedrijf van Timotheus ten Hoorn (1644-1715)1.
Frank Peeters2.
Eind zeventiende eeuw heerste er in de Nederlanden een cultureel klimaat waarin
het gedachtegoed van de Verlichting zonder veel moeite post kon vatten. Op politiek,
godsdienstig en natuurwetenschappelijk gebied vonden ontwikkelingen plaats die
een aanzet vormden en de weg bereidden voor de moderne samenleving.
Wetenschappers van allerlei soort en pluimage vonden in de Nederlanden een
voedingsbodem voor hun theorieën, of exporteerden deze via de lage landen over de
rest van de wereld. Deze ideeën werden niet alleen geventileerd in uitgaven van
belangrijke drukkers en uitgevers, maar werden tevens verspreid door uitgaven van
de kleinere en marginale boekhandel. Dat gebeurde niet allemaal uit overtuiging of
meerkennis, maar veelvuldig uit betrekkelijke noodzaak. Juist onder de druk van de
strijd om het bestaan kwam ook de kleine boekhandel ertoe belangrijk of vernieuwend
werk op de markt te brengen. Werk van omstreden en nieuwe aard, verboden werk
en gewaagde uitgaven moesten ervoor zorgen dat verscheidene boekverkopers het
hoofd boven water hielden. Oorzaak en gevolg zijn niet altijd uit elkaar te houden,
maar niet zelden wordt er werk uitgegeven waaruit de geest der Verlichting te proeven
is.
Deze kleine boekhandel is nog niet zo vaak onderwerp van aandacht en onderzoek
geweest. In het onderstaande wil ik aan de hand van het leven en het fonds van de
Amsterdamse boekverkoper Timotheus ten Hoorn (1644-1715) proberen na te gaan
of daar aspecten van de Verlichting zijn aan te wijzen.

Biografie
Timotheus wordt als Tymen geboren op 6 juni 1644, als een van de zes kinderen van
de uit Harburg in Duitsland afkomstige varensgezel Claes Tymons (ook wel Tiemse)
en de uit Hasselt afkomstige Geertje Jansen. Vader Tymons vestigt zich aan de wal
als vettewarier (kaarsenmaker). Van de zes kinderen blijven alleen Tymen en zijn
broer Jan (geboren 2 oktober 1639) in leven.3.
Deze Jan is de eerste die we in het boekenvak tegenkomen. Hij gaat op 11 november
1662 als Jan Claesen, boekbinder, in ondertrouw met Elisabeth van Belle en wordt
gildelid op 5 maart 1663. Hij woont dan in de Pijlsteeg. Pas in 1673 verschijnen bij
mijn weten zijn eerste eigen uitgaven. Zijn naam verandert in Clasen ten Hoorn en
Ten Hoorn.
De naam van broer Tymen verschijnt op 16 november 1676 als Timotheus op de
ledenlijst van het gilde; zijn naam is evenwel doorgestreept.4. Timotheus gaat op 11
april 1677 in ondertrouw met Rebecka van Kessel. Ten Hoorn wordt boekbinder
genoemd en woont tegenover het Oude Zijds Heeren Logement, het toenmalige adres
van zijn broer Jan. Na zijn huwelijk betrekt hij een eigen woning in de Nes, schuin
tegenover de Kleine Hal (daar vergaderde het gilde en werd markt gehouden), waar
hij zijn eigen boekhandel begint. Vanaf 21 december 1677 adverteert hij in de
Amsterdamse Courant en vanaf 13 augustus 1678 ook in de Opregte Haarlemse
Courant.
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Het huwelijk van Ten Hoorn met Rebecka van Kessel is van korte duur: ze overlijdt
in 1679 en wordt op 19 oktober begraven in de Westerkerk. Lang blijft Timotheus
niet ongetrouwd. Op 16 augustus 1681 gaat hij in ondertrouw met de 22-jarige
Immetje Jans Nuijl. Vier dagen later stelt het aankomend bruidspaar huwelijkse
voorwaarden op voor notaris Cornelis van Leeuwarden. Voor deze zelfde notaris
laat Immetje op 18 oktober 1683 haar testament opma-
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ken waarbij Timotheus aangewezen wordt als testamentair universeel erfgenaam.5.
In 1684 verhuist de familie Ten Hoorn naar de overkant van de Nes. Het gezin
betrekt het tweede huis ten zuiden van de Brakke Grond, of ook wel het derde
benoorden de Lombardsteeg.6. Vermoedelijk hing daar het zinnebeeld uit.7. In ieder
geval verschijnt deze betiteling vanaf dat moment in de impressa van zijn uitgaven.
Kort na de geboorte van haar vijfde kind en derde zoon, op 15 maart 1692, wordt
Immetje Jans Nuijl8. begraven in de Oudezijds Kapel. Drie jaar later trouwt Timotheus
met zijn dienstmeid Aletta Smit. Het huwelijk, Ten Hoorns derde, vindt op 22 mei
1695 plaats in Diemen. Op 27 augustus 1706 maakt Ten Hoorn voor notaris Daniel
Moors zijn testament op.9. Hij overlijdt begin 1715 en wordt op 12 januari in de
Nieuwe Kerk begraven. Aletta Smit overlijdt drie jaar later en wordt op 2 oktober
1718 begraven op het Anthonies Kerkhof.

Boekhandel
Ten Hoorn wordt in het algemeen aangeduid als boekverkoper, soms als boekbinder.
Boekverkopers en boekbinders waren meestal dezelfden. Dat in enkele fondslijsten
sprake is van werken die bij hem ‘gedrukt en te bekomen zijn’ en dat Ten Hoorn in
zijn advertenties in de Amsterdamse Courant en de Opregte Haarlemse Courant de
aanduiding ‘is gedrukt en wordt uitgegeven’ gebruikt, hoeft niet te betekenen dat hij
zelf drukte. Drukken werd doorgaans als een apart vak beschouwd. Drukkers leverden
hun werk vaak ongebonden af, zodat klanten boeken op hun eigen manier elders
konden laten inbinden. Het kwam zelden voor dat kleinere boekverkopers een eigen
drukkerij hadden. Ook bij Timotheus ten Hoorn heb ik geen spoor ontdekt van een
eigen drukkerij: niet in zijn testament, niet in de inboedel na zijn overlijden. Wel
beschikten Timotheus' broer Jan en diens naaste confrater Jan Bouman over een
eigen drukpers. Verder had Ten Hoorn banden met verscheidene drukkers, zoals
Dirk Boeteman, Klaas ter Loo, Hendrik Harmens en Alexander Jans Lintman. Ik ga
er dan ook van uit dat Timotheus ten Hoorn de titels die hij zelf uitgaf, waaronder
in ieder geval de titels in de fondslijstjes, bij anderen liet drukken.
Als uitgever onderhoudt Timotheus banden met verschillende vakgenoten. Hij
geeft - vooral aan het begin van zijn loopbaan - een aantal titels uit samen met
confraters als Daniël van den Dalen (die later verhuist naar Leiden), Jacob van Roijen,
Jan Bouman, Jacob Balu, Aart Dirks Oossaan en zijn broer Jan. Tevens had Timotheus
contacten buiten Amsterdam, met onder anderen Abraham Casteleyn en Jacob van
Beverwijk te Haarlem, met Adriaen van Dijk te Rotterdam, met Jacob Mulder te
Middelburg en met Kittoo en Hagen uit Den Haag.
Als boekverkoper verkeert Ten Hoorn in de kringen van marginale boekhandelaars
als Jan Carstens, Sander Wybrands van de Jouwer, Willem Hoofd, Jan Jans Otto,
Jan Lamsveld, Harmen van den Berg, Jacobus van der Deijster, Jan de Kommer,
Gilles Willems, Jan Harmens en Willem de Coup. Onderling gingen deze
boekhandelaren allerlei verbanden aan, met de bedoeling beter te kunnen concurreren
of uitgaven van kapitaalkrachtiger collega's in handen te krijgen en die daarna
onderling te verkopen. Om zich niet al te zeer vast te leggen en de contacten te
verbreden waren dat vaak niet meer dan twee of drie gezamenlijke uitgaven.
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Bij veel van deze boekverkopers bepaalt de financiële positie hun leven. Sander
Wybrands van de Jouwer gaat failliet, Klaas ter Loo krijgt van het gilde de
aantekening ‘onvermogend’, Willem Hoofd krijgt het predikaat ‘arm’ toebedeeld en
Jan Harmens en Gilles Willems vertrekken naar Indië.
Een aanzienlijk aantal kleine boekverkopers blijkt het niet zo nauw met de
bestaande regelgeving te nemen. Broer Jan ten Hoorn bijvoorbeeld verschijnt in 1678
op de schoutsrol

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

22
in verband met ‘libellen’10. en krijgt in 1687 problemen met de kerkenraad wegens
het drukken van de Tractatus theologico-politicus van Spinoza in de volkstaal!11.
Dirk Boeteman wordt gedaagd wegens het drukken van Het Leven van Philopater
(uitgever Wolsgryn wordt in verband met het boek streng gestraft). Aart Dirks
Oossaan blijkt ‘paskwillen’ te hebben verkocht, Daniël van den Dalen krijgt 1.000
gulden (!) boete. Jacobus van der Deijster wordt beboet door het gilde vanwege het
niet nakomen van gildeverordeningen en wordt op bevel gildelid en Alexander
Lintman wordt beboet vanwege nadrukken.12.

Financiële problemen
Bij de kleine boekhandelaar Ten Hoorn speelt geld een belangrijke rol. Hij is van
eenvoudige komaf en gaat deel uit maken van een branche waar de competitie groot
is. De eerste jaren lopen tamelijk gesmeerd, maar de grote tegenslag komt in de jaren
negentig. Dan bevindt hij zich eigenlijk bij voortduring op de rand van een financieel
debacle.
Op 10 november 1691 koopt Ten Hoorn ‘seekere huys en erve daer het sinnebeelt
uythangt staende en gelegen binnen de voorzeide stadt amsterdam in de nes het
tweede huys besuyden de poorte van de bracke gront’ van de eigenaars Sara Saskers
en Hendrik de Wieler. De verkoping geschiedt ‘uytter hant’ met de belofte het huis
bij willig decreet te leveren.13. De eigenaars hebben namelijk schulden. De verkoop
voor f 4.000,- wordt op 9 mei 1692 gerecht. Ten Hoorn gaat, hoogstwaarschijnlijk
in verband met deze aankoop, op 4 juli 1692 een lening aan van f 2.500,- bij Willem
Emmichoven. Bedrag en rente dienen binnen vier jaar te zijn terugbetaald. Na zijn
dood blijkt dat hiervan nog ruim f 1.333,- afbetaald moet worden. De schuld wordt
dan overgenomen door Jan Tieleman.14.
Een jaar later, op 17 september 1692, verzoekt Ten Hoorn de burgemeesters van
Amsterdam om enige van zijn boeken te verkopen, aangezien zijn vrouw kort tevoren
is overleden, hij vier kindermonden te voeden heeft en hij bovendien, zoals bij
testament bepaald, de kinderlijke erfdelen moet uitkeren nu hij zich opnieuw in de
echt wil begeven.15. De burgemeesters verzoeken de overlieden om informatie. Deze
spelen de zaak terug naar de burgemeesters. Van een verkoping en een huwelijk
ontbreekt ieder spoor. Nog in 1693 leent Ten Hoorn opnieuw een fors bedrag. Hij
ontvangt bij schepenenkennisse f 1.000,- van de drukker Alexander Jans Lintman.
Het bedrag moet binnen twee jaar worden terugbetaald.16.
Toch staat hij op 30 maart 1694 voor f 800,- borg voor schoonzuster Jannetje Jans
Nuijl en haar echtgenoot Jan Gerrits Bouman. De schuld zou binnen een half jaar
terugbetaald moeten worden aan Abraham Obbens. Pas op 4 februari 1710 is dat het
geval.17.
Op 12 oktober 1697 leent hij opnieuw bij schepenenkennisse, ditmaal een bedrag
van f 600,- van de drukker Dirk Boeteman. Er wordt geen termijn bepaald waarbinnen
de aflossing dient te geschieden. Kort daarvoor was Dirk Boeteman nog samen met
zijn vrouw Sara Verryken getuige geweest bij de doop in de Oude Kerk van Ten
Hoorns zoon Arnoldus (11 juli). Op 25 juni 1710 is alles afgelost.18.
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In 1702 wordt Ten Hoorns uitgave de Europische Mercurius door Daniël van den
Dalen en Andries van Damme overgenomen. Dat gebeurde ten overstaan van notaris
Moors en getuigen te Amsterdam op 29 juni 1702.19. Ten Hoorn verkoopt alle
exemplaren die er tot eind 1701 zijn gedrukt en zowel binnen als buiten Amsterdam
te vinden zijn. Dit wijst erop dat Timotheus ten Hoorn al was overgegaan tot verkoop
in verschillende steden ten einde een gunstig effect op de verkoop te hebben. (Vanaf
1698 was de Europische Mercurius in ieder geval ook te verkrijgen in Rotterdam bij
Adriaen van Dijk). Voor een halfjaardeel betalen Van Damme en Van den Dalen
acht stuiver. Er blijken 6.071 exemplaren te zijn, waardoor de ver-
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koopprijs komt te liggen op f 2.428,40. Dit bedrag moest in zes termijnen binnen
vier jaar worden betaald.20.
Misschien dient ook het testament van de minderjarige zoon Nicolaas tegen de
ongunstige financiële achtergrond van het bedrijf van Ten Hoorn te worden gezien.
Op 18 december 1704 maakt de kennelijk zieke zeventienjarige Nicolaas zijn laatste
wil op voor notaris Moors. Alida en Arnoldus, zijn broer en zus, worden aangewezen
als (minderjarige) erfgenamen. Ieder krijgt de helft van Nicolaas' goederen, terwijl
vader Ten Hoorn het vruchtgebruik krijgt.21.
Timotheus maakt zelf, zoals hierboven al gemeld, op 27 augustus 1706 zijn
testament op voor notaris Moors.22. Zijn financiële positie is nijpend. Hij wordt niet
aangeslagen in de 200ste penning, hetgeen betekent dat zijn kapitaal beneden de f
4.000,- wordt geschat. Verscheidene goederen blijken te zijn beleend (de lommerd
is om de hoek!), waaronder f 155,- aan goud en zilver. Deze spullen moeten uit de
inboedel terug worden gekocht, want ze zijn een deel van de erfenis van dochter
Alida.
Het huis wordt eigendom van zoon Nicolaas voor f 5.000,-. Hij moet de schulden
bij schepenenkennisse aflossen en ook de nog niet uitgekeerde moederlijke erfdelen
(f 600,-) blijven rusten op de waarde van het huis. Voogden over de minderjarige
kinderen worden Daniël van den Dalen en Jan ten Hoorn. Ten Hoorn bepaalt verder
dat ‘alle sijne Boeken, Winkelwaaren en het geene verders tot de Winkel behoord,
alsmeede sijnen [...] niet-gelegateerde of weghgemaakte huisraad en imboel, met de
eerste geleegentheid, publiquelijk zullen werden verkoght en tegelde gemaakt’. (Dit
heeft er opnieuw de schijn van bedoeld te zijn om aan geld te komen, want dergelijke
verkopingen werden niet goedgekeurd door het gilde). Verder rest voor zijn zwangere
vrouw Aletta slechts wat kleren en huisraad, net als voor dochter Alida. Het geld van
de verkoop van de Europische Mercurius is kennelijk al helemaal op!
Op 25 juni 1710 is de schuld aan Dirk Boeteman afgelost, maar op 1 juli leent
Timotheus opnieuw bij schepenenkennisse. Van Francois Bouwmeester ontvangt hij
f 500,- die binnen een jaar moeten worden terugbetaald. Bij Ten Hoorns overlijden
in 1715 blijkt iets meer dan f 186,- te zijn voldaan.23.
Ten Hoorn wordt op 12 januari 1715 begraven in de Nieuwe Kerk. Hij is dan
zeventig jaar. Een half jaar later wordt een inventaris opgemaakt van zijn bezittingen.24.
Aan effecten en goederen is zo goed als niets meer aanwezig. Er zijn wel nog meer
dan vijftig schilderijen in het huis te vinden. Verder treffen we in het voorhuis ‘eenige
pakken Boeken ende gebonden boeken, groot en kleijn, van geene groote waarde.
De Winkel, Toonbanke en wat gereedschap’. Er zijn ‘Nog verscheijde openstaande
Reekeningen, met Boekverkopers te liquideren.’ Ook zijn er nog andere schulden,
zoals f 34,- voor gekochte boeken en f 321,- aan verschillende papierkopers. Ten
Hoorn staat voor f 33,- in het krijt bij dokter, apotheker en chirurgijn en voor f 200,is nog verpand. De totale last komt daarmee op f 5.742,-.
Aletta Smit en zoon Johannes worden aangesteld tot voogden over de minderjarige
kinderen en tot administrateurs van de inboedel. De bij testament aangewezen voogden
hebben verstek moeten laten gaan. Jan ten Hoorn is kort daarvoor overleden (begraven
in de Zuiderkerk op 30 augustus 1714) en Daniël van den Dalen woont intussen in
Leiden en heeft al drie actuele voogdijschappen; reden waarom hij zich laat excuseren.
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De lasten zijn zo hoog dat het huis verkocht dient te worden. Makelaar Abraham
Wybrands is de koper voor f 4.049,-.29. Dit bedrag moet ingaande 1 mei 1716 betaald
worden en blijkt op 12 januari 1718 geheel te zijn voldaan.25. De rest van de schulden
is dan eveneens betaald. Vermoedelijk heeft de opbrengst van de uitgave door de
weduwe Ten Hoorn in 1715 van kluchtig werk van de populaire schrijver Jan Pook
hier ook een positieve bijdrage aan geleverd.26.
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Kort daarop overlijdt Aletta Smit. Ze wordt op 2 oktober 1718 op slechts 53-jarige
leeftijd begraven op het Anthonies Kerkhof, vanuit de Plantage ter zijde van de
Nieuwe Stadsherberg, over de Draaibrug. Ze heeft dus kennelijk haar intrek in een
soort tuinhuisje moeten nemen. Henricus en Arnoldus, de nog minderjarige kinderen,
worden op 12 en 19 oktober 1718 in het Burgerweeshuis respectievelijk
Diaconieweeshuis opgenomen. De kinderen hebben schulden noch bezittingen. Zoon
Nicolaas woont op dat moment in een diaconie bedelingshuis in de Weesperstraat.27.

Controversiële uitgaven
Net als de financiële problemen zijn ook de voortdurende confrontaties met de
overheid illustrerend voor het leven en het bedrijf van Timotheus ten Hoorn en, naar
het zich laat aanzien, voor menig andere kleine boekverkoper-uitgever. Op 15 en 22
maart 1678 verschijnt Ten Hoorns naam op de schoutsrol. Hij wordt ervan verdacht
‘eenige vuijle plaeties gedistribueert en vercoft te hebben.’28.
Bij deze prentenkwestie gaat het vermoedelijk om de voorstellingen bij De
dwalende Hoer, of Pieter Aretijns Uylespiegel op nooten, een vertaling van La Puttana
errante toegeschreven aan Pietro Aretino. maar in werkelijkheid vermoedelijk van
de hand van Nicolo Franco. Het betreft een samenspraak tussen twee dames van
lichte zeden, waarvan slechts één exemplaar in het Nederlands bekend is (aanwezig
in de Bayerische Staatsbibliothek te München).29. Het werk werd in Nederland in
1669 in Rotterdam verboden en in hetzelfde jaar door het Hof van Holland.30. In 1677
wordt het opnieuw uitgegeven met prenten die, naar verluid, waren gemaakt door
de beroemde kunstenaar Romein de Hooghe.
Dertien jaar later, in 1690, wordt De Hooghe, woonachtig in Haarlem, voor het
Amsterdamse gerecht gedaagd.31. Op instigatie van de hoofdofficier van deze stad,
Jacob Boreel, getuigen Cornelia en Neeltie Hendricks voor notaris Michiel Bockx,
een notaris voor wie vele justitiële zaken werden afgehandeld, dat ongeveer twaalf
jaar eerder De Hooghe bij hun vader zaliger ‘quam vragen off de Printies die haer
getuigen vermelde vader voor hem de Hoge te drukken hadde nog niet gedaen waren,
welke printies sy getuigen ten vermelde tijd gesien hebben dat eenige ontuchtige
posturen van vleselijke conversatie vertoonden.’
In het proces wordt nog meer tegen De Hooghe aangevoerd. Zo zou hij oplichterij,
incest en godslastering bedreven hebben en hielp hij een oom het graf in. Zijn vrouw
zou niet veel beter zijn dan een hoer. Twee andere getuigen, Paulus Tamesz en
Catharina Schouten, vertellen dat ze eens bij de kunstenaar te gast waren, toen deze
tijdens een hevig onweer over het opperwezen meldde dat deze ‘al met kooten en
knikker te speelen’ begon.
Voorts geeft zijn ex-leerling Adriaan Schoonebeek nog een fraai staaltje van De
Hooghes godslasteringen. Toen het eens zeer koud was, zou deze verklaard hebben:
‘Godt hout syn woort niet want daer staet geschreven int sweet uwes aenschyns sult
gij u broot winnen, en hij laet mij hier van koude de neus druijpen.’ De getuigen
lijken verre van betrouwbaar.
Het proces tegen Romein de Hooghe moet gezien worden tegen de achtergrond
van een delicate politieke kwestie. Eind zeventiende eeuw boterde het allerminst
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tussen het prinselijk gezag en Amsterdam. Zo wordt de stad in 1684, nadat de
Amsterdamse correspondentie met de Franse gezant d'Avaux bekend geworden is,
beschuldigd van landverraad. De zaak wordt gesust maar in 1689 komt het opnieuw
tot een botsing tussen Amsterdam en de oranjegezinden. Van de afwezigheid van
Willem III, die in Engeland zijn handen vol heeft aan de Glorious Revolution terwijl
hij zijn schoonvader probeert te verdrijven, maakt het Amsterdamse stadsbestuur
gebruik om bestuurlijke posten op te vullen zonder de daarvoor beno-
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digde prinselijke goedkeuring (een soortgelijke affaire zal een eeuw later een van de
oorzaken van de Nederlandse revolutie zijn).
Rond 1690 barst een pamflettenstrijd los tussen woordvoerders van beide kampen.
In de Amsterdamse pamfletten, voornamelijk van de hand van de advocaat Nicolaas
Muijs van Holy, moet vooral de prinsgezinde Romein de Hooghe het ontgelden. Tot
diens verdedigers behoort onder anderen de schrijver Ericus Walten. Hij is de
vermoedelijke opsteller van het hieronder geciteerde pamflet De Nyd en Twist-sucht.32.
Hierin wordt vermeld dat De Hooghe niets uit te staan had met de prenten voor De
dwalende Hoer, maar dat ‘doemaels in 't Huys van Timotheus ten Hoorn, in de Nes,
tot Amsterdam, door Schout Engelbrecht een Plaetsnyder in Flagrante delicto [werd]
betrapt, de Plaeten van gemelde Figuyren of Printen van Pieter Aretijns Dwalende
Hoer te koopveylende; waer over hy ook in Hechtenisse is gebragt en gestraft.’
Hoe het ook zij, in het proces tegen De Hooghe wordt met geen woord over
politieke zaken gerept. Het heeft er alle schijn van dat de Amsterdammers op sluwe
wijze hebben geprobeerd een politiek tegenstander met onpolitieke argumenten van
het strijdtoneel af te voeren, onder meer door te beginnen over de prenten bij De
dwalende Hoer.
In maart 1683 blijkt de kerkenraad zich met de uitgavenpolitiek van Ten Hoorn
te bemoeien. Op de elfde van die maand worden ‘de Broeders des quartiers [...]
versocht om haer nader te informeren over de dertele boeckiens die Timotheus ten
Hoorn heeft gedruckt waervan de Broeders van Uijtrecht de titels hebben opgegeven.’
De kerkenraad noteert een week later, op 18 maart, dat nogmaals onderzoek
‘aengaende de vuijle boeckiens’ zal worden gedaan. De 25ste blijkt dat Ten Hoorn
dominee Hanicius naar genoegen uitleg heeft gegeven ‘wegens de onstichtelijcken
boeckiens die men meende bij sijn E. gedruckt te sijn.’33. Om welke schandalige
werken het gaat, wordt helaas niet vermeld. Wel is duidelijk dat Ten Hoorn tot in
Utrecht bekend is.
Tijdens de pamflettenstrijd tussen Muijs van Holy en zijn tegenstanders wordt ook
Ten Hoorn het mikpunt van spot. In 1690 verschijnt bij Jan ten Hoorn de Principia
philosophiae of Beginselen van de wijsbegeerte van Cartesius. Voor deze
gepriviligieerde uitgave adverteert Ten Hoorn op 23 september 1690 in de Opregte
Haarlemse Courant. Naar aanleiding van deze uitgave verscheen in datzelfde jaar
het Relaas Van de Beroertens op Parnassus. Ontstaan over het drukken Van de
Beginselen der eerste Wijsbegeerte van de Heer Renatus Descartes. Tot Amsterdam,
Gedrukt by Tjerk Pietersz. Openbaar Boekverkooper, op de Schaager Markt, in de
Bikstien Kelder. Met previlegie. 1690.34. In dit pamflet wordt Apollo gestoord in zijn
bespiegelingen door een groot gedruis op de helling van de berg Parnas. Een groep
doktoren, waaronder C. Bontekoe, H. Overcamp, L. Meijer en S. Witgeest, brengt
een op sterven na dood zijnde Descartes naar boven. Deze is niet in zo'n toestand
geraakt ‘uyt eenige ontsteldheeden des bloeds, ofte humeuren’, maar doordat ‘zijn
schriften waren geraakt in de klauwen van arme scheursieke brodders en
Roov-vogels.’ Descartes'
onvergelijklijk werk. De Beginzelen der eerste Wijsgeerte, in de
Neederduytsche Taal met weergadelooze moeyte, van Glazemaaker
vertaald, met swaare kosten by J. Rieuwertze gedrukt, en met de grootste
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arbeyd, en netheyd des werelds uytgevoerd; is nu het schandige Poppegoed,
en het cieraad van de vuyle Prullekraam van beyde de Ten Hoorens
geworden.
Wanneer Apollo vervolgens wil weten wat voor lieden die Ten Hoorns dan wel zijn,
neemt Laurens Koster het woord: ‘'t Zijn de grootste schandvlekken van mijn Vinding,
die 'er ooit onder de zon geweest zijn.’ Plantijn voegt daar vervolgens aan toe dat
het geen boekdrukkers, maar boekverkopers zijn. ‘Zij moeten hun huyshouding
bezorgen’, maar ze dwalen ver
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af van het hun voorgestelde spoor.
Want daar ze met expresse voorwaarde, en dat nog maar onder oogluyking
van 't Boekverkoopers Gild, alleen zijn toegelaaten alderhande prullen en
grollen [...], ja nog slimmer, te mogen drukken: hebben ze nu op een tijd,
beyde ondernomen, het alder voordeftigste werk, dat ooit de zon van
goddelijke geleertheyd bestraalde, na te drukken.
Zodra Apollo een verschrikkelijk oordeel wil vellen over deze ‘Leedebreekers van
goede Boeken’, zoals Overcamp ze noemt, komen beide broers juist al vechtend de
helling van de Parnas op. Ze maken onderling ruzie over wie de oudste rechten heeft
op de bewuste herdruk. Timotheus blijkt over een ratelende snater te beschikken en
Jan over een miers stemmetje.
Descartes is intussen enigszins opgeknapt, maar van Apollo moeten de Ten Hoorns
hun ‘bemorste pooten van de gewyde Schriften van de Heer Descartes’ afhouden en
maken dat ze weg komen, voordat zijn staljongens ‘de moeite neemen van je zoodanig
af te rossen, dat je in der daad niet Zinnebeeldig, maar waaragtig Historisch, [een
verwijzing naar de uithangborden van beide broers, FP] het paard van Bileam zuld
gelijken.’ De Ten Hoorns nemen fluks de benen, nog eenmaal gekarakteriseerd: ‘En
wat haar onderweeg, ontrent het najouwen van het gemeene Graauw gebeurt is,
verwagten we in het kort, dat ze ons het zelve door den Druk gemeen maaken zullen.’
Bijzonder aan dit satirisch werkje is dat er gewag van wordt gemaakt dat beide
Ten Hoorns slechts onder bepaalde voorwaarden hun beroep mochten uitoefenen.
Merkwaardig is het ook dat juist enkele ‘swarte gecoleurde en gemantelde Batavische
Druiden’ van wie werk bij de beide boekverkopers verscheen, min of meer als
getuigen à charge optreden. Voorts maken de Ten Hoorns kennelijk gebruik van
omlopers, waarvan Apollo enkele noemt als hij dreigt er naar te zullen streven dat
‘nog de Lamsvelde, nog Hoofts, nog Neuzen, nog ter Loo's, nog Tjerken, nog
diergelijke groote Boekhandelaars, de lust zullen hebben van je Grollen op sluyzen
en markten te koop te venten.’ (De uitgeversnaam in het impressum van het pamflet
verwijst vermoedelijk naar deze Tjerk!)
Interessant is ook dat in het schotschrift wordt beweerd dat de broers Ten Hoorn
slechts tot de uitgave van Cartesius werken zijn gekomen door ‘de nalaatigheyd van
een laffe Zoon, uyt een regtaardige Vader gesprooten, by welke de kostelijke Figuren
van dit werk berusten, en van de wormen staan opgevreeten te worden.’35.
Jan ten Hoorn kreeg voor de op groot formaat in quarto uitgevoerde Beginselen
op 23 maart 1690 een privilege van vijftien jaar van de Staten van Holland en
West-Friesland. Als reden hiervoor staat in het werk vermeld dat de boekverkoper
grote kosten heeft moeten maken voor de uitgave en bang is voor nadrukken. De
angst voor nadrukkers is opmerkelijk, omdat de broers Ten Hoorn het zelf niet altijd
even nauw namen met de regels daaromtrent.
In 1688 maken we kennis met Coenraad Hendrikze. Samen met Joseph Jacobz
schaft hij op verzoek van de Haagse boekverkoper Aarnoud Leers op 29 november
in Amsterdam bij verschillende boekhandelaars (de weduwe Swart, Aart Dirks
Oossaan, Johannes van Boekholt, Pierre Savouret, Henri Desbordes en Timotheus
ten Hoorn) nagedrukte exemplaren aan van een bij Leers verschenen pamflet. Het
betreft een Declaratie van Willem III over zijn Engels avontuur. Timotheus verkoopt
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een Franstalige uitgave voor vier stuivers (de hoogste prijs die ervoor wordt gevraagd).
De aankopen worden genummerd en notaris Jacobus Wybrands legt ze een dag later
vast en hecht er zijn zegel aan.36.
Coenraad Hendrikse was kennelijk een specialist in dit métier. Op 17 februari
1690 verschijnt hij opnieuw in de ‘boeckebinders winkel’ van Ten Hoorn, ditmaal
samen met Jan Abramse om daar ter requisitie van de Amsterdamse hoofdofficier
Jacob Boreel een exem-
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plaar te kopen van de Spiegel der Waarheid. Ze doen notarieel verslag van deze
aankoop bij notaris Michiel Bockx.37. De getuigen blijken zich bij de verkoopster te
hebben beklaagd over de hoge prijs van f 2,50. De vrouw (Immetje?) antwoordt dat
dat zeker niet te veel is voor een verboden boek! De Spiegel maakt deel uit van de
al genoemde pamflettenstrijd uit 1690 en is vermoedelijk eveneens geschreven door
Ericus Walten.
Ook in 1695, wanneer de overheid opnieuw ingrijpt, is Hendrikse bij de zaak
betrokken. Op 1 maart betreedt hij, samen met een andere oude bekende, Jan Abramse,
de winkel van Timotheus ten Hoorn in de Amsterdamse Nes. Daar kopen ze in
opdracht van de Amsterdamse hoofdofficier Francois de Vicq voor f 5,50 ‘seeker
boek in quarto gebonden in een gemormert papier sijnde geintituleerd de naegelate
Schriften van Benedictus de Spinosa.’38. De volgende dag leggen ze die aankoop vast
bij notaris Michiel Bockx. Ze voorzien het boek van hun handtekeningen en de notaris
hecht er zijn zegel aan.
In verband met deze koop wordt Ten Hoorn op 12 april daaropvolgend gedaagd
door de schout. Op 19 april gebeurt dat nogmaals. Hij wordt opnieuw gedaagd op
26 april en op 3 mei. Als op 10 mei zijn naam wederom op de schoutsrol vermeld
staat, wordt daarbij aangetekend dat de door de gedaagde ingebrachte stukken zijn
overgenomen. Verder laat de rol niets los.39.
De ingebrachte stukken waren wellicht twee notariële attestaties. Op 20 april 1695
verklaarden de herbergierster Femmetje Jans en de kleermaker Staats van Eberigh
voor notaris Johannes Backer, dat Ten Hoorn net als andere boekverkopers de
gewoonte heeft om van een uur of vier 's middags tot een uur of acht in de avond
een drankje te drinken in het café van Femmetje aan de Fluwelen Burgwal (de huidige
Oude Zijds Voorburgwal) en dat Ten Hoorn dat ook op 1 maart heeft gedaan. Ten
Hoorns knecht Daniël Verclocken en dienstmeid Aletta Smit blijken nog twee getuigen
à décharge. Zij leggen op Ten Hoorns verzoek gezamenlijk een verklaring af.
Verclocken betoogt dat hij tijdens de afwezigheid van zijn baas op 1 maart de winkel
heeft beheerd en Smit verklaart haar patroon rond vier uur de winkel te hebben zien
verlaten en hem om acht uur te hebben afgehaald.40. Enige weken later, op 6 mei
1695, gaat Timotheus in ondertrouw met Aletta Smit. Het huwelijk vindt op 22 mei
plaats in Diemen. Een mogelijk belangrijke getuige is hiermee van het toneel!
Om de echtverbintenis mogelijk te maken moest Ten Hoorn voldoen aan het
testament van zijn tweede vrouw, Immetje Jans Nuyl, uit 1683, waarin een bepaling
was opgenomen voor het geval Timotheus een nieuw huwelijk zou willen sluiten.
Hij legt op 3 mei voor notaris Hendrik de Wilde de erfdelen van de kinderen uit het
tweede huwelijk vast. Ook benoemt hij Staats van Eberigh en Daniël Verclocken tot
voogden over die kinderen.41. Testamentair was de weeskamer uitgesloten. De acte
die was opgemaakt bij notaris De Wilde en het testament uit 1683 toont hij op 10
mei aan de Weeskamer.42.
In 1697 wordt de boekhandelaar uit de Nes opnieuw door een financiële klap
getroffen. Na op 8, 15, 22 en 29 januari te zijn gedaagd voor het gerecht, wordt hij
op 5 februari veroordeeld tot een boete van f 150,- wegens het ‘vercopen van een
fameus en pasquilleus libel.’43. Om welk buitengewoon werk het hier gaat vermeldt
de schoutsrol helaas niet.
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Oktober 1698 verstuurt Timotheus een verzegeld pakket mee met een zending van
zijn broer Jan en diens zoon Nicolaas naar de Middelburgse boekverkoper Jacob
Mulder. Vader en zoon ontkennen voor notaris Michiel Servaas op 4 december 169944.
op de hoogte te zijn geweest van wat er in het pakket van Timotheus zat. Om welke
kwestie het hier gaat, heb ik niet kunnen reconstrueren, maar dat het om een gewaagde
uitgave gaat, is haast wel zeker. In 1698 verschenen bij Tyme van Nes te Hoorn, een
fictief adres waarachter wel Timotheus ten
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Hoorn uit de Amsterdamse Nes wordt gezien, de Schimp- en hekeldigten uit verscheide
poëten, gevolgt na [...] Juvenalis, en Quevedo, &c. Een verband tussen beide zaken
heb ik niet kunnen vinden.
Nog een bewijs van financieel niet altijd even consciëntieus handelen is te vinden
in de boekverkopersboeken van de Leidse firma Luchtmans. Deze zijn bewaard
gebleven vanaf 1697. Timotheus' naam komt hierin jammer genoeg niet voor, wel
die van andere kleine boekverkopers en ook die van broer Jan en diens zoon Nicolaas.
Op 6 maart 1713 noteert Luchtmans over Jan ten Hoorn ‘aan rabat mij afgeperst van
42:7 f 10:7’ en ‘aan gelt ontfangen naa lang loopens f 32:-’ en tenslotte ‘aldus hebbe
moeten liquideren.’

Conclusie
Hoewel hij 1694 nog borg staat voor zijn schoonzuster en haar man45., is het in de
jaren negentig financieel bergafwaarts gegaan met Ten Hoorn. Mogelijk is de kwestie
rond de verkoop van werk van Spinoza hier debet aan. Ook wordt hij nog beboet en
is er nog de kwestie van het geheimzinnige pakket op Middelburg. Ten Hoorn probeert
aan geld te komen en gaat enkele vervaarlijke leningen aan. Toch moet hij in 1702
zijn Europische Mercurius verkopen en is er bij zijn testament en na zijn overlijden
alleen maar sprake van schulden, beleningen in de lommerd en nauwelijks nog
inboedel. Pas bij de dood van echtgenote Aletta Smit in 1718 is duidelijk dat alle
schulden zijn afgelost, eigendommen zijn er dan niet meer!
In de jaren negentig adverteert Ten Hoorn niet of nauwelijks meer, zoals daarvoor
met enige regelmaat gebeurde, in de Opregte Haarlemse of de Amsterdamse Courant.
In 1703 en 1704 verschijnen nog twee annonces en nog één in 1709 voor populair
werk van Jan Pook, waarvan de weduwe in 1715 een herdruk uitgeeft. Er verschijnen
in die periode ook nog maar weinig titels bij Ten Hoorn. Uiteindelijk komt in 1710
zijn laatste uitgave op de markt. Hierbij sluiten ook de fondslijstjes in bij hem
verschenen werken aan. Dergelijke lijstjes verschenen tweemaal in 1680, in 1687,
in 1688, twee maal in 1707 en drie maal in uitgaven uit 1708.
De leeshonger van het publiek, het feit dat bepaalde uitgaven van Ten Hoorn
speciaal op het buitenland waren gericht, noch de gewaagde uitgaven hebben Ten
Hoorn kunnen redden. Het uitgeven van nieuwe sterk in de belangstelling staande
genres, het afstemmen op potentiële lezers, de verkoop van catalogi van
boekverkopingen (onder andere in 1687 en 1688) etcetera hebben uiteindelijk niet
gebaat.
In het fonds van Ten Hoorn zijn titels te vinden die met een gefingeerd adres of
anoniem verschenen. Hij verkocht tevens (gewaagde) uitgaven van confraters. De
laatste werden in kleine aantallen betrokken van medeboekverkopers en vervolgens
in de eigen winkel in commissie verkocht. Zo adverteert Ten Hoorn vanaf 1687 in
fondslijsten met het Amsterdams Hoerdom. Wanneer na de dood van collega Jan
Bouman diens inventaris wordt opgemaakt, blijken bij Bouman 643 exemplaren van
het Amsterdams Hoerdom en 153 exemplaren van de Franse vertaling aanwezig te
zijn.46. Het lijkt erop dat Ten Hoorn na de dood van Bouman de uitgave heeft

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

overgenomen, misschien wel op een onderlinge boekverkoping op 12 maart 1687
toen de boeken van Bouman werden verkocht.47.
In een vervolgartikel hoop ik verder op het veelzijdige fonds van Ten Hoorn in te
gaan.
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de pamflettenstrijd van de jaren 1689 en 1690’, in: Tijdschrift voor geschiedenis 69 (1956) p.
155-171.
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Schepenenkennisse 68 (1694).
NA 4888, 34; notaris Sylvius (11-1-1686).
609; notaris Commelin.
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Twee pistolen uit De Vaart*
Barbara Sierman
Vanaf 1731 woonde Jacob Campo Weyerman in de vrijstad Vianen, waarheen hij
gevlucht was wegens een bankroet in Amsterdam. De jaren in Vianen bleken, ondanks
het feit dat hij nog steeds en veelvuldig publiceerde, geen vetpot. Verschillende malen
werd hij voor het Viaans gerecht gedaagd wegens schulden aan een metselaar,
wijnhandelaar en slager. Zijn inkomsten waren ontoereikend voor zijn levenswijze.
Hoewel de aanwezigheid van schuldeisers in Amsterdam het riskant voor hem
maakte zich aldaar te vertonen, kon hij wel naar andere steden reizen. Zijn Naakte
Waarheid werd waarschijnlijk in Leiden geschreven, waar hij regelmatig verbleef
nadat hij zich opnieuw bij de universiteit had ingeschreven. Op 10 juni 1737 onderbrak
hij in dit tijdschrijft zijn verhaal als volgt: ‘Op dit moment komt den knegt my
waarschouwen, dat de bodinne op Tripoli afsteekt met het schuytje van twee uuren
na de Vaart.’
De Vaart was de achttiende eeuwse benaming voor Vreeswijk (het huidige
Nieuwegein). Van Leiden terug naar Vianen, waar vrouw en kinderen zaten, nam
Weyerman eerst de trekschuit naar Utrecht. Bij de Tolpoort kon hij dan nog even
een versnapering genieten in het Vaartsche Veerhuis, waar Jeremias du Chemin als
herbergier in die jaren de scepter zwaaide1. voordat hij de trekschuit naar De Vaart
nam. Voetgangers konden van daaruit de Lek worden overgezet met een van de twee
kleine veren, pinnemakersveren genoemd. Weyerman noemde de schippers van deze
veren nog in zijn Zeldzame Levensbyzonderheden ‘Ommers zyn die Charons zo
behoeftig in 't algemeen, dat indien ieder een paar zielen bezat voor zyn hooft, hij ér
zo nu als dan een tegens den Satan zou verwisselen voor een kelk Weezopper
brandewyn.’2. Inderdaad was er rond 1735 sprake van een te groot aanbod van
schippers, die niet allen aan de vereiste kwalificaties voldeden.
Kocht hij in afwachting van het overzetten wellicht een broodje bij bakker Fremery?
Wist hij dat dorpsgenoten hadden geklaagd ‘over de lightheyt en slechtheyt van 't
brood’ en dat schout en schepenen dit eens per veertien dagen controleerden? Of
zette hij zijn zakhorloge gelijk met de torenklok, die volgens de drossaard al geruime
tijd ‘seer oneegael en ongestadigh gaat.’ De schoolmeester, die hiervoor
verantwoordelijk was, verdedigde zich door te zeggen dat ‘doordien het [uurwerk]
open in den toren hangt, door langheyt van tyt sodanigh met stof en vuyligheid was
besmet sulx d'oorsaak was dat het zelve niet nae behooren en konde gaan.’3.
Eén inwoner van De Vaart kende Weyerman in elk geval: Johannes Albertus Van
Lobbregt, die aan de Westzijde van de Vaart woonde.
Tot mijn verrassing ontdekte ik in het Utrechts Archief een schuldbekentenis van
Weyerman aan Van Lobbregt van twee pistolen groot (ongeveer 9 gulden). Geen
kapitale lening en gezien het feit dat de schuldbekentenis nog aanwezig is, neem ik
aan dat Weyerman nooit betaald heeft. De schuldbekentenis zat tussen de
notarispapieren van Van Lobbregt, zoals daarin wel meer niet strikt notariële stukken
aanwezig zijn.4.
Wie was deze Van Lobbregt? Op 22 februari 1699 werd Johannes Albertus Van
Lobbregt in de Domkerk van Utrecht gedoopt als zoon van notaris Matthijs van
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Lobbrecht en Deborah van Hogenhouck.5. Van Lobbregt promoveerde in 1720 in
Utrecht (zijn proefschrift is aanwezig in de UBU) en werd daarna benoemd tot
advocaat en notaris te Utrecht, waar ook zijn
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vader en broers notaris waren. In 1729 werd hij door de Staten Generaal aangesteld
als ‘Ontfanger van Convoyen en Licenten’ aan de Vaart.6. Deze functie hield in dat
hij toezicht hield op de inning van in-en uitvoerrechten. Maandelijks werden de
ontvangsten naar het Admiraliteits-College in Amsterdam gestuurd. Deze in- en
uitvoerrechten waren sinds de zeventiende eeuw de belangrijkste bron van inkomsten
van de Admiraliteit, die het bewind voerde over zeezaken, en met deze gelden
zeelieden, oorlogsschepen en dergelijke betaalde.7. Gezien de positie die de Vaart
had als belangrijk knooppunt voor zowel Utrecht als Amsterdam in de handel met
Duitsland en het zuiden, was dit een zeker geen onbelangrijke functie. En er ging
zeer veel geld in om.
Regelmatig moesten familieleden van Van Lobbregt aan de Admiraliteit van
Amsterdam bevestigen dat ze borg stonden voor Van Lobbregt. Door zijn functie
had Van Lobbregt ook contacten met andere belangrijke Amsterdammers, bijvoorbeeld
met de gewichtige, want vierhonderd pond zware Hendrik Bicker, schepen in
Amsterdam en advocaat fiscaal van de Admiraliteit.
Rond 1734 gaf Van Lobbregt zijn notarispraktijk in Utrecht op en ging aan de
Westzijde van de Vaart wonen, waar ook het kantoor van de Admiraliteit was.
Inmiddels had hij, zoals hij dat in een request aan het gerecht van Utrecht omschreef
‘amour gemaakt aan Emmerina van Hoven’, maar hoewel hij meerderjarig was
weigerde zijn vader toestemming te geven voor het huwelijk. Overigens zonder
opgaaf van redenen. Juist omdat hij meerderjarig was, kon het huwelijk niet
tegengehouden worden en in juli 1736 trouwde hij in De Vaart met Emmerina van
Hoven. Zijn schoonmoeder zou hem in de komende jaren nog regelmatig via een
lening van geld voorzien. Geld dat hij in onroerend goed belegde, want tot zijn
overlijden in 1759 kocht en verkocht hij verschillende panden in de Vaart en Vianen.
Onder meer was hij enige jaren eigenaar van de herberg De Roos in Vianen, waar
Weyerman over schreef. Ook verkocht hij in 1749 een pand aan Samuel Jacobs, de
joodse vleeshandelaar waar Weyerman twintig jaar eerder een forse schuld voor
geleverd lams-, schape- en kalfsvlees had uitstaan.
Een niet onbelangrijk en vermogend man dus, waar Weyerman een bijzondere
band mee had. Kun je je erover verbazen dat Weyerman op dit niveau een contact
had en niet alleen schulden maakte bij de plaatselijke middenstand, nog pikanter in
dit verband is de nevenfunctie die Van Lobbregt bekleedde. Hij was namelijk in
november 1736 benoemd tot Raad ordinaris in de Camer van Justitie in Vianen. Zijn
eerste ‘Ordinaris Regtsdag’ is op 28 november 1736, samen met Abraham Jacob van
der Dussen en Hendrik van Dortmond. Hoewel het college eens per veertien dagen
bijeen kwam, was er op de dag dat Weyerman de lening met Van Lobbrecht in Vianen
sloot, geen zitting. In zijn functie van raadsheer zou Van Lobbregt tijdens zijn
ambtsperiode nog regelmatig met Weyerman te maken krijgen en werd hem
waarschijnlijk spoedig duidelijk dat hij zijn twee pistolen niet meer terug zou zien.

Eindnoten:
* Observatie gehouden op de grondvergadering van de Stichting JCW op 12 januari 2001.
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‘De Jeremie en het Vaartsche Veerhuis’, in Maandblad Oud-Utrecht 17 (1942), p. 89-92.
Jacob Campo Weyerman, Zeldzaame Leevens-byzonderheden. Amsterdam 1738, p. 26.
Archief Utrecht, Resolutien Vreeswijk, resp. 13-05-1737 en 9-8-1737.
Archief Utrecht, Notarieel Archief U107al-190, 7-7-1737. Tegenwoordig zijn deze stukken
ook te vinden op de website van het archief www.Utrechtsarchief.nl.
5. Archief Utrecht, Doopboek 8, p. 493.
6. Archief Utrecht, de gegevens over Van Lobbregt zijn gebaseerd op diverse acten in het Notarieel
Archief.
7. J.R.Bruyn, De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Amsterdam 1970.
1.
2.
3.
4.
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Recensieartikel
J. Kloek en W. Mijnhardt, m.m.v. E. Koolhaas-Grosfeld, 1800:
Blauwdrukken voor een samenleving. Den Haag, Sdu Uitgevers [2001].
Deel 4 NWO-reeks ‘Nederlandse cultuur in Europese context’. 621 blzz.
Ill. isbn 90-12-08562-4. Prijs 45,- euro.
W.R.D. van Oostrum
Historisch is 1800 een zinderend jaartal. Het is een kantelpunt in de ontwikkeling
van de vrijgevochten Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, die via één Bataafse
Republiek van vrije en gelijke burgers m/v op weg is naar de verlammende
ontgoocheling van velen of de beheerste binnenpret van enkelen en die de Lage
Landen na enkele reactionaire staatsgrepen voert naar een politiek absolutisme van
het van bovenaf verordineerde ééndimensionale Koninkrijk der Nederlanden. Binnen
dit laatste bestel krijgt de disciplinering van ‘het volk’ tot brave en plooibare burgers
via onderwijs en sociale zorg zijn beslag, consolideert zich de scheiding der geesten
en seksen en komen mensen met hulp van op natuurwetenschappen gebaseerde
sociale disciplines langzaam doch danig gehersenspoeld pas een halve eeuw later
weer tot hun positieven. Na 1800 legt de pragmatische eendracht (IJkpuntdeel 1650)
het af tegen de opportunistisch-bangelijke drift om vooral de lieve vrede te herstellen
en wordt het wervende enthousiasme van de eind achttiende-eeuwse politieke,
letterkundige en culturele genootschappen om zeep gebracht door een taaie good old
boys netwerkstructuur.
Het mag een uitdagende en machtige klus heten om de baaierd van nieuw onderzoek
in monografieën en (deel)studies van de laatste vijfentwintig jaar over de periode
1770-1830 tot één vlammende synthese te smeden. Een boek voor de eigen kring
van achttiende-eeuwers, die er stilzwijgend op rekenen dat eindelijk ‘officieel’ kordaat
wordt afgerekend met het fletse cliché van de Pruikentijd. Dat was immers een bewust
politiek geïnitieerde constructie: al dat kunsthaar bedekte slechts de buitenkant van
de schedel, de mens eronder bleek quite alive. Fungeerde de pruik trouwens niet
vooral als een schaamlap voor een ten onrechte veronderstelde culturele armoede en
burgerlijk politieke lafheid? Maar ook een standaardwerk voor een brede kring van
niet-vakgenoten die mogen verwachten getrakteerd te worden op een geactualiseerd
cultuurhistorisch overzicht met daarbinnen een aantal relevante accenten - zowel het
formaat als het gewicht versterken die indruk.

Amputatie van de bronnen
Kloek en Mijnhardt hebben echter geen complete synthese op het oog. Hun leiddraad
is de publieke meningsvorming van ‘de burger’ en daarom blijven groepen onbelicht
die verhoudingsgewijs maar weinig van zich lieten horen. Concreet betekent dit,
zeggen de auteurs, dat hun boek hollandocentrisch is, roomskatholieken en joden
minimaal zijn vertegenwoordigd, vrouwen een uiterst geringe rol spelen en dat zelfs
95 procent van de bevolking onbesproken blijft (p. 22). Hoe legitiem zo'n inperking
ook moge wezen, het komt over als een ferme uppercut voor tal van (deel)studies
die juist de beeldvorming over de Republiek als ‘méér dan alleen Holland’ hebben
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genuanceerd, die wel degelijk de (eigen) rol en het belang van de andere gewesten
zichtbaar maakten, die aan verschillende sectoren van de bevolking en niet in de
laatste plaats aan die van de andere sekse een stem gaven. Studies die soms ook
duidelijk maakten hoe provincialistisch, kleingeestig en paternalistisch in wezen de
fixatie op anderhalf dozijn well to do upper(-middle) class Hollandse mannen is.
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Dit is echter niet de enige beperking die de auteurs zich permitteren. Kloek en
Mijnhardt willen een geheel ander beeld stellen tegenover de nu opgeld doende visie
op de ontwikkelingen van het tijdvak 1780-1815, die ze als te eenzijdig politiek en
te veel toegespitst op staatkundige veranderingen beschouwen. Het is weliswaar goed
geweest voor het opkrikken van het vaderlandse ego omdat de onmiskenbare
aanwezigheid van een wel degelijk revolutionair elan Nederland ‘in het [?] Europese
patroon’ (p. 20) heeft ingebed, maar klopt dat politieke burgerschapsbeeld eigenlijk
wel, vragen ze zich af. ‘Ging het de tijdgenoot niet om geheel andere, meer culturele
dimensies van het burgerschap?’ (p. 20), een enkele heethoofd daargelaten. Het doel
van Kloek en Mijnhardt is ‘een groot aantal bekende observaties samen te brengen
in één synthetisch perspectief’ (p. 21). Het impliceert dat ze hun interpretatie van
onderzoeksresultaten van anderen binnen hun werkhypothese brengen
(corresponderend met de soms voor zichzelf gebruikte ‘wij-vorm’; p. 225), iets dat
mogelijk tevens de uiterst magere bronverantwoording verklaart die uit de noten is
af te leiden. En opnieuw, hoe legitiem hun keuze op zichzelf ook is, deze selectieve
werkwijze negeert in hoge mate dat gebruikte studies vanuit een geheel ander
perspectief (kunnen) zijn geschreven en heeft hetzelfde effect als een regenboog in
een leeg potje marmite stoppen.

Segmentatie van burgers
Al poneren Kloek en Mijnhardt dat ze zich niet hebben laten leiden ‘door een
vooropgezette definitie van cultuur’ (p. 21), ze reserveren het begrip wel meteen om
een tegenstelling of scheiding te kunnen construeren tussen het zogenoemde publieke
en politieke debat (p. 20, 22, 27). In tegenstelling tot een suggestief verondersteld
handjevol elkaar dwarszittende radicalen dat het politieke debat vorm gaf, kennen
de auteurs aan degenen die het publieke debat voeren een getalsmatig overwicht toe
(5 à 7 procent van de bevolking) en maken ze hen dominant via ‘een gemeenschap
van in wezen eensgezinde burgers’ (p. 27). Los van een ongegrond optimisme over
die eensgezindheid waarbij de auteurs zich tevens op een kwantitatief glibberpad
begeven, lijkt deze opsplitsing ook vreemd. Want als bijvoorbeeld Jonathan I. Israël
in zijn Radical Enlightenment (2001) iets heeft bevestigd dan is het juist de
verwevenheid tussen filosofie, religie, wetenschap, letteren en kunsten, politieke
ideologie en de staatkundige implicaties daarvan. De kunstgreep van Kloek en
Mijnhardt blijkt echter nodig als basis voor hun ‘vondst’ en het kernthema van het
boek, namelijk dat even vóór 1800 een ‘nationale communicatiegemeenschap’ zou
zijn ontstaan. Deze beschouwen beiden als een ‘cultureel evenement van de eerste
orde’, waarmee ‘bindende krachten [werden] gesmeed waarvan het belang voor het
ontstaan van het moderne Nederland veel te vaak ondergeschikt wordt gemaakt aan
dat van de unificatie van 1798’ (p. 22).
Daarenboven werd uit deze nationale communicatiegemeenschap ook nog eens
‘de publieke opinie’ geboren (p. 131). De oude staatkundige elite werd deels
vervangen door en deels aangevuld met een nieuwe groep intellectuele cultuurdragers
(p. 138-139). Deze elite had als levensdoel ‘een moreel en cultureel
burgerschapsideaal’ (p. 584), waarvoor de van moralist tot ‘cultuurfilosoof’
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gebombardeerde Justus van Effen als grondlegger wordt aangewezen (in het bijzonder
op grond van zijn op middelbare leeftijd geventileerde aversie tegen de (seksuele)
Franse voorkeuren van ‘de’ adel; p. 77, 167-168). Men richtte zich op ‘de morele
regeneratie van de natie’, casu quo ‘de Republiek’ (p. 117, 129), waarbij de bevolking
na 1800 bijna als ‘vanzelfsprekend’ de monarchie zou zijn ingeschoven (p. 34-35).
Toe maar! Nationale communicatiegemeenschap klinkt omvangrijk, doch 95 procent
van de bevolking ‘communiceerde’ níet actief mee, terwijl ook het resultaat niets
was om trots op te
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zijn: in 1800 was Nederland ‘een kleine koopman die zijn waren aanprees in een taal
die niemand verstond’ (p. 229). De uiteindelijke conclusie moet hun eerder
geconstrueerde scheiding tussen publiek en politiek relativeren: het publieke proces
van meningsvorming is ‘niet belangrijker [geweest] dan het politieke element, het
gaat er wel aan vooraf. De morele en culturele burger constitueerde als het ware de
politieke burger’ (p. 584).
Op zichzelf heeft dit iets weg van een open deur. Mensen hebben immers een fase
van (politieke) bewustwording nodig, moeten zicht krijgen op hun eigen situatie,
kennis verwerven over de maatschappelijke structuur waarin zij (en anderen) leven
om tot het kritische inzicht te kunnen geraken dat een andere, rechtvaardiger
samenleving wel degelijk tot de mogelijkheden behoort. Verbreding van het op
verandering gerichte draagvlak en de overgang naar politieke actie zijn de
vanzelfsprekende volgende fasen, zoals Herman de Lange in 1971 in ‘De politieke
actie van een bewuste publieke opinie’ beschreef over de Bataafse Revolutie (De
Gids 134-138: p. 505-515). In dit artikel - dat echter níet in de bibliografie van 1800
voorkomt - noteerde De Lange al dat het meest opvallende van de Republiek in de
laatste decennia van de achttiende eeuw is ‘het ontstaan en de organisatie van een
bewuste “publieke opinie”’. Hij beschouwde deze echter als een - let wel - politiek
instrument, waarbij de pers, het koffiehuis en de sociëteit als katalysatoren werkten
(1971: p. 505-506). Hoe de ontwikkeling van mannen en vrouwen tot ‘burgers’
plaatsvond binnen en via publicaties van de laagdrempelige letterkundige
genootschappen, die mede daardoor konden uitgroeien tot merendeels platformen
voor politieke propaganda tegen het stad-houderlijk bewind, heeft Marleen de Vries
recent in haar proefschrift (2001) overtuigend en gedetailleerd aangetoond.
Ik neem aan dat 1800 ook de bedoeling heeft een dialoog los te maken. Mede
daarom ontgaat het mij volledig waarom de auteurs het nodig vonden het segment
‘poli-tiek’ nogal provocerend uit de eind achttiende- en begin negentiende-eeuwse
discussies te elimineren, personen te kleineren (vooral Paape moet het ontgelden)
respectievelijk te negeren, of teksten en uiteindelijk zelfs de publieke opinie te
depolitiseren. Het lijkt mij een nogal omslachtige manier om te demonstreren dat
het maar eens afgelopen moet zijn met de rehabilitatietraditie. Waarom over onze
eerste Grondwet, de Staatsregeling van 1798, beweren dat die weliswaar ‘met zijn
vele moderne [sic!] trekken nog steeds imponeert’ (p. 561), maar feitelijk niet meer
zou zijn dan een codificatie van al lang bestaande rechten (p. 22, 159, 555-556)? de grondwet van 1798 na de maal nogmaals onthalst! Alsof haar historische waarde:
afrekenen met twee eeuwen regentenoligarchie, met passages die óók nu, ruim 200
jaar later, nog steeds als nieuwlichterij (dit is wat anders dan modern) kunnen
doorgaan, daarom zou verminderen. Waarom stellen dat het mislukken van de
Bataafse revolutie volledig op het conto van de voorstanders ervan moet worden
geschreven (p. 235), en níet het gevolg was van de ziek-gepolariseerde verhoudingen
en het stuk voor stuk uitschakelen van die voorstanders? Waarom beweren dat radicale
politici de kans op een wezenlijke uitbreiding van het electoraat hebben verhinderd,
omdat ze het Franse model wilden doordrukken dat gebaseerd was op de tegenstelling
volk - aristocratie, terwijl deze laatste in de Republiek immers niet bestond, iets dat
dit revolutionaire clubje door het lange verblijf in Frankrijk ‘vergeten’ zou zijn
(559-561)? Waarom één krentje uitdelen en zeggen dat van de Bataafse tijd eigenlijk
‘alleen de succesvolle ontplooiing van het burgerschapsideaal’ resteert, naast aanzetten
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tot wat later sociale grondrechten gaan heten (p. 580)? Dat pas dank zij ‘ultramontaans
katholicisme [...] en een verlicht-protestants liberalisme’ de ‘echte’ grondwet van
1848 tot stand kwam en daarmee ‘een moderne politieke cultuur’ (p. 579). Maar
vooral: waarom moet de politiek(e burger) geminimaliseerd worden om over de
morele en culturele burger te kunnen spreken?
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Uiteraard is tussen cultuur en politiek wel een analytisch onderscheid mogelijk. Dit
kan een verhelderend inzicht geven in hun onderlinge verhouding. Maar een dergelijke
strikte scheiding tussen beiden gaat in de - óók achttiende-eeuwse - werkelijkheid
niet op. De onderliggende suggestie dat politiek geen onderdeel van de (nationale)
cultuur zou zijn, is ronduit onzinnig. Voor iemand die enigszins vertrouwd is met
recent onderzoek over de betreffende periode lijkt er reden zich in de ogen te wrijven
en op het hoofd te krabben.

Hordenlopen in een sardineblikje
De scheiding tussen ‘publiek’ en ‘politiek’ vereist soms duidelijk kunst- en vliegwerk.
Kloek en Mijnhardt stellen dat het publieke debat uitsluitend gevoerd werd door
middel van het gedrukte woord (p. 82), al doet de zinsnede: ‘Conversatie [is] de
grondslag voor de verbreiding van kennis en het scheppen van
samenlevingsverbanden’ anders vermoeden (p. 72). Hun concept, ‘waarin sociabiliteit
en intellectuele activiteit de sleutels tot de deugd zijn’, is dat van een
‘ontwikkeldencultuur’ (p. 91, 127), een verburgerlijking van de eerdere
geleerdencultuur. Hierbinnen communiceerde men met elkaar via algemeen-culturele
tijdschriften en genootschappen (p. 90, 129). Deze elite, die ‘haar mondigheid’ uitte
via ‘literaire communicatie’ (p. 97), formuleerde een particulier moreel doel, dat
door Kloek en Mijnhardt echter wordt uitgelegd als een nationaal standpunt. Deze
voorstelling van zaken dekt niet alleen de culturele heterogeniteit toe, maar laat ook
het latere verbale wapengekletter uit de lucht vallen, het rumoer dat losbreekt als in
de realiteit van alledag de concrete politieke doeleinden worden geformuleerd. In
eerste instantie verzamelen zich immers onder die ene parapluie van ‘een moreel
doel’ verschillende categorieën van sociale en politieke onvrede, gericht op het
beëindigen dan wel het hervormen van het oude staatkundige bestel.
De georganiseerde sociabiliteit was volgens de auteurs een mannenzaak (p. 120).
De harde kern (vervanger van de fictief gebleken voortrekkersrol van de elite?)
bestond uit ‘een vrij kleine kring van mannen die allen goed geschoold waren, redelijk
gefortuneerd of met een broodwinning die de tijd liet voor de schrijverij, erudiet,
gematigd en vooral niet al te kritisch’ (p. 134). Geen vrouw te bekennen - als lezers,
auteurs, genootschapsleden en kopers zitten zij opgesloten in uitspraken als ‘de
publieke opinie in Nederland rond 1800 omvatte zo'n 5 à 7 procent van de gezinnen’
(p. 131). Of zoals het eerder eufemistisch heette: ‘Vrouwen kregen wel [...] een eigen
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze hoefden niet te schitteren [sic! lees hier
voor vrouwen eens mannen VO] in het openbare leven. Ze ontleenden hun sociale
betekenis aan hun gidsrol voor de volgende generatie in de beslotenheid van het
gezin’ (p. 118). Terzijde kan hier worden opgemerkt dat Kloek en Mijnhardt, waar
de vrouwelijke sekse expliciet wordt genoemd, opeens spreken van een
‘genderdimensie’ die zou moeten worden toegevoegd (p. 77) - alsof mannen geen
gender hebben - en dat zij ‘verwijfdheid’ abusievelijk gelijkstellen met
‘vrouwelijkheid’ in plaats van met niet-mannelijkheid of onmannelijkheid.
De nationale communicatiegemeenschap zou haar beslag niet vooral hebben
gekregen via de Verlichtingsvoertuigen bij uitstek, te weten ‘de burgerlijke literaire
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genres’ als spectatoren, romans, (burgerlijk) toneel. Dat lijkt een nogal wonderlijke
stelling. Waarom moet mèt de noodzakelijk gebleken relativering van de zogenoemde
leesrevolutie (alleen gerelateerd aan de hoge kosten en daarom de voor een groot
publiek veronderstelde onbetaalbaarheid van romans) ook het (verlichte) leesvoer,
inclusief de inmiddels ruimschoots bewezen beïnvloeding, naar de achtergrond
worden geduwd? Gebaseerd op onderzoek naar koopgedrag van de
boekhandelcliëntèle in enkele provinciale steden zou de nationale
communicatiegemeenschap volgens Kloek en Mijnhardt echter in het bijzonder vorm
hebben gekregen via de ‘functionele lectuur’
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van kerk- en catechisatieboeken, huishoudelijke en sociale informatie, reglementaire
overheidspublicaties en ‘werkjes van specifiek lokaal belang’, omdat de kopers
hiervan de grootste groep vormden (p. 97). Zo gesteld kan met evenveel recht worden
beweerd dat al in de zeventiende eeuw sprake was van een nationale
communicatiegemeenschap. De sussende uitspraak van de auteurs dat via deze
functionele publicaties ‘toch nog het een en ander aan verlichte standpunten’ de
huiskamer bereikte (p. 98), wordt niet hard gemaakt. De al eerder onhoudbare positie
waarin ze zich hebben gemanoeuvreerd, wordt door hun economische argumentatie
slechts versterkt. Het doet dan ook hoogst krampachtig aan wanneer zij, na eerst het
belang en grote publieke bereik van leesgezelschappen en bibliotheken te hebben
benadrukt, degenen die daardoor ‘verlicht geraakt’ werden uitsluitend hun
elite-concept van de schrijvende communicatie der ‘ontwikkeldencultuur’
binnensluizen (p. 99-101).
Voorts ontbreekt in hun opsomming nogal opvallend een wezenlijk deel van de
functionele lectuur: pamfletten, liedboeken, politieke en religieuze traktaatjes,
nieuws-brieven en couranten - kortom met name de politieke poot. Om maar te
zwijgen over de broodwinning van een groot getal van drukkers en hun
verkoopadressen - men reflectere één moment op de Thesaurus van Gruys & De
Wolf en eerder al Kossmann (1937), Van Eeghen (1960-1978) en recent Van Goinga
(1999) en relatere dit aan de hausse van genootschapsliefhebbers en de neerslag
hunner lees- èn gespreks-(!)avonturen in de talloze bijdragen, waaruit hun actieve
vorming tot ‘communicerende’ burgers bleek (De Vries 2001).
Het nationale aspect bestond er volgens Kloek en Mijnhardt vooral uit dat ‘kern
en periferie met elkaar vervlochten waren’: een kamergeleerde kocht ook wel eens
een preek, een pruldichter was lid van een voornaam genootschap en een beroemd
dichter was tevens lid van een tweederangs dichtgenootschap (p. 135). Deze stelling
blijkt nodig om ruimte te maken voor het idee dat de inhoud van het morele
burgerschap hoofdzakelijk zou zijn bepaald door twee orthodoxcalvinistische
genootschappen: het Stolpiaansch Legaat en Teylers Godgeleerd Genootschap
(gebaseerd op P.P. de Quay's boek uit 2000, die echter de relevantie van beiden in
de zin van een brede verbreiding en inbedding van hun gedachtegoed niet kon
bewijzen) en door de Vaderlandsche Letter-Oefeningen (p. 168, 186). Waarom de
stap van een moreel burgerschap dan naar een nationale communicatiegemeenschap
zou hebben geleid, blijft onduidelijk en opnieuw wreekt zich de scheiding tussen
cultuur en politiek. Vanuit alleen het morele doel is de stap naar vrijheid: de roep
om ontvoogding en de eis van een democratisch(er) bestel, onverklaarbaar. Dankzij
het verlichte denken raakte de theologie haar alleenrecht kwijt op moraal in de
politiek-ideologische burgerrechtenbeweging. Het was juist de vervlechting om, op
weg naar een andere maatschappij, burgers te adresseren als Nederlanders met een
roemrijk Bataafs verleden.
Ook menen Kloek en Mijnhardt dat van een publiek in de zin van een politiek
debat hoofdzakelijk sprake was in pamfletten: ‘Met name via het pamflet was er
ruimschoots mogelijkheid deel te nemen aan het openbare debat van de dagelijkse
politiek’ (p. 130, 158). Dit zou ertoe hebben geleid dat in de tweede helft van de
achttiende eeuw het (opeens wèl vroeger bestaande) politieke debat steeds meer een
publiek debat werd ‘dankzij op grote schaal verspreide vlugschriften en - voor het
eerst - politieke tijdschriften’, of zoals de auteurs deze ook noemen: ‘blaadjes’ en
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‘krantjes’ (p. 27, 87), en wijzen en passant op het ontstaan van politieke
genootschappen. vaderlandse en burgersociëteiten en exercitiegenootschappen (p.
123). Tegelijkertijd wordt echter elders, blijkbaar terwille van de nationale
communicatiegemeenschap, een andere draai gemaakt. Bij gebrek aan een ‘moderne
politieke discussiecultuur’ bestond toen nauwelijks een politieke publieke opinie: in
1780-1787 en 1795-1801 waren de politieke tegenstan-
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ders ‘monddood gemaakt, of werd hen op het minst het spreken en schrijven
bemoeilijkt. Na 1800 kreeg het vrije politieke debat nog minder ruimte’ (p. 20, 87).
Wijzen de auteurs op de in de tolerante Republiek bestaande vrijheid van drukpers
- recent trouwens door nieuw bronnenonderzoek gerelativeerd door I. Weekhout
(1998) en T. Jongenelen (1998) - even later verklaren Kloek en Mijnhardt echter dat
een publieke discussie over radicale standpunten om puur economische redenen
onmogelijk is geweest. Het algemeen-culturele tijdschrift (dat zij immers tot hèt
platform voor en van de nieuwe elite bestempelden) zou hieraan geen aandacht
hebben besteed: ‘de marktverhoudingen [maakten] het moeilijk om een forum te
vinden waar ze ook konden worden uitgedragen’ (p. 184-185). Ten onrechte wordt
hier ook de financiering en het afzetgebied van het tijdschrift als norm voor het
pamflet verklaard, wreekt zich het niet definiëren van ‘politiek’ en ‘publiek’, naast
het door elkaar gebruiken van de groeiende vrijheid van meningsvorming en bestaande
vrijheid van meningsuiting (vrijheid van drukpers). Voor de positiebepaling van
Kloek en Mijnhardt zelf lijkt het veelzeggend dat het woord ‘propaganda’ is
gereserveerd voor werk zoals dat van Paape, niet voor dat van bijvoorbeeld Wolff
en Deken (p. 486) - de burgerlijk-zedenkundige roman zou zich zelfs ‘verre van de
actuele politiek’ houden (p. 487).

1800 in de reportages
Wel een duidelijk, politiek veelvormig en uiterst interessant beeld, puur toegespitst
op de periode rondom 1800, geven de uitvoerig geïllustreerde reportages van
Koolhaas-Grosfeld (p. 321-417). De zichtbare consequenties van de Grondwet (uit
de nieuwe bestuurlijke indeling blijkt dankzij herijkte meetmethoden het grondgebied
groter dan gedacht!) en de andere wind die na 1800 gaat waaien, maken in één
oogopslag duidelijk hoe de propagandamachine zich zowel op de mensen, de
infrastructuur als het landschap richt. Boeiend in dit verband is de presentatie in 1801
van de grote onderscheidenheid aan klederdrachten als ‘de culturele pendant van het
verzet tegen het radicale unitarisme’ (p. 385). Absolute parels zijn het uitzonderlijke
cheek to cheek portret van het echtpaar Fallée - Temminck door Moritz (p. 408,
416-417) en de prent mèt reacties op de ‘Luisterrijke vrouwen schaatschen rijdpartij’
in februari 1805 in Leeuwarden (p. 399-400, 403). De nationale beeldvorming toont
hoe men - soms met de moed der wanhoop - weer greep op de werkelijkheid wilde
krijgen en de nieuwe oude maatschappij van (kritisch) commentaar voorzag.

Tot slot
De gebruikte literatuur is per hoofdstuk geordend en bevat (daarom?) nogal wat (drie,
vier, vijf)dubbele titels en mijns inziens belangrijke omissies. Meest opvallend: géén
Lauwerkrans (1997) van R. Schenkeveld-van der Dussen (red.) en Alom te bekomen
(1999) van H. van Goinga; geen vooraankondiging van Radical Enlightenment (2001)
van J.I. Israël of van Beschaven (2001) van M. de Vries (in tegenstelling tot het werk
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van E. Arnold en (2002) A. Ouwerkerk). Kwantiteit is uiteraard niet doorslaggevend,
maar een kleine zevenhonderd titels in vergelijking met bijvoorbeeld het IJkpuntdeel
1650 met 2.200 referenties vind ik opmerkelijk. Eenzelfde kwantitatief verschil geldt
ook het personenregister: vijf pagina's tegenover het dubbele in 1650. Ik miste node
personen die onlosmakelijk bij 1800 horen, zoals Pieter van Woensel (die dankzij
Koolhaas-Grosfeld echter wel via twee prenten aanwezig is), verbaasde mij over de
veelvuldige vermelding van anderen die niet direct tot 1800 horen (Van Effen 22
maal) en een overkill aan traditionele beeldvorming over Wolff en Deken. Bovendien
worden de meeste personen éénmaal als alleen naam genoemd, waarbij
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hun contemporaine publieke betekenis nogal eens ontbreekt: De heren ‘waren vooral
gewoon te verkeren met schrijfsters van nette komaf als Maria Hulshoff of Juliana
de Lannoy, die nooit met hun handen hadden hoeven te werken’ (p. 247) in
tegenstelling tot Catharina Heybeek (abusievelijk Heybroek genoemd). Nee, Hulshoff
en De Lannoy schreven met de voet, ben ik geneigd narrig te mompelen. Was het
niet realistischer te stellen dat de heren in kwestie een vrouw als Heybeek tot dan
toe alleen als ‘personeel’ waren tegengekomen, niet als een zich presenterende
‘gelijke’? Terzijde: niet Elie Luzac is redacteur-uitgever van de Gazette de Leyde,
maar zijn oom Etienne Luzac en vanaf 1772 neef Jean Luzac (vgl. R. van Vliet in
De Achttiende Eeuw 1999-1: p. 42-43).
De gebetenheid op vrijwel alles wat met de Bataafse revolutiejaren te maken heeft,
de regelmatige (en mijns inziens soms irrelevante) vluchten naar voren, naar het
begin van de achttiende eeuw waarin ‘alles’ al aanwezig zou zijn geweest, doorbreekt
de verhaallijn en bederft veel van het leesplezier. Jammer voor een boek dat veel
andersoortige interessante zaken over de periode rond 1800 te melden heeft, zeker
voor een algemeen publiek van geïnteresseerden. Met kwesties ook waarover wel
degelijk een stevig debat mogelijk is, zoals inderdaad de mythevorming rond ‘de
geboorte van de moderne Nederlander’, met alle burger(mans)idealen vandien en
waarom en waarop deze stukliepen. Men oordele zelf.
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Recensieartikel
Jonathan I. Israel, Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of
Modernity 1650-1750, Oxford University Press 2001, 810 pp. isbn
0-19-820608-9. Prijs 53,- euro
Henri Krop
Het is geen toeval dat Jonathan Israels monumentale geschiedenis van de Nederlandse
Republiek (1995) nu gevolgd is door een even geruchtmakende studie over de
Verlichting, want al in de The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall betoogde
hij - op een voor het Nederlandse ego strelende wijze - dat in de zeventiende eeuw
ons land een wonder in Europa was. De Republiek vormde in de eerste anderhalve
eeuw van zijn bestaan een filosofisch laboratorium, waar nieuwe ideeën werden
uitgebroed en getest. Daardoor ontstond in ons land de beweging die de aanzet gaf
tot de verspreiding van de idealen van verdraagzaamheid en gelijkheid over Europa
en tot de secularisering van de Westerse cultuur. In de Radical Enlightenment wordt
deze eenvoudige grondgedachte nader uitgewerkt en toont Israel met een
verbazingwekkende eruditie dat de steen van de radicale Verlichting die Spinoza in
de grachten en kanalen van de Republiek wierp, schokgolven teweeg bracht die door
heel Europa gevoeld werden. Van St. Petersburg in het oosten tot Madrid en Lissabon
in het westen en van Scandinavië in het noorden tot Napels en Florence in het zuiden
zou de Verlichting Europa in vrij korte tijd hebben veroverd. Niet in de Parijse salons
van de achttiende eeuw met hun philosophes zoals Voltaire, Rousseau, Diderot,
d'Holbach en Hume, maar in de Republiek met zijn kroegen waar asielzoekende
hugenoten van hun intellect poogden te leven en in zijn slecht verwarmde
studeervertrekken waar geleerden en onderwijzers ploeterden, zou de Verlichting
een honderd jaar eerder zijn geboren.
Met zijn brede blik en het grote, superieure gebaar steunend op een buitengewone
eruditie oogt Radical Enlightenment in meer dan een opzicht tamelijk ouderwets.
Het is onder historici toch al lang geen gewoonte meer de geschiedenis op te delen
in alomvattende cultuurhistorische perioden, zoals Oudheid, Middeleeuwen,
Renaissance, Verlichting en Romantiek, waarin zich de ontwikkeling van de Europese
geest toont. Hoewel boeken als Romeins Op het breukvlak van twee eeuwen (1967),
of Huizinga's Herfsttij der Middeleeuwen (1919) nog steeds vele lezers te trekken,
lijkt de historiografische traditie waaruit zij stammen, dood. Hiervoor in de plaats
kwam een bescheiden nominalisme. Men is gaan spreken over de geschiedenis van
de agrarische, pre-industriële, de industriële of de post(?!)-industriële samenleving
en van de tijd van bijvoorbeeld ‘monniken en ridders’, of van ‘pruiken en regenten’.
Deze methodologische argwaan heeft er veel toe bijgedragen dat de laatste grote
interpretatiepoging van de Verlichting, Peter Gays The Enlightenment (1966), al
bijna een halve eeuw oud is. Dat Israel ondanks de titel met daarin het inperkende
bijvoeglijk naamwoord radical, een cultuurhistorische monografie over de periode
van de Verlichting heeft willen schrijven blijkt al direct uit de Preface: ‘My first
goal then is to try to convey [...] a sense of the European Enlightenment as a single
highly integrated intellectual and cultural movement.’ De beweging hield in de
grootste ‘cultural transformation in Europe, since the fall of the Roman Empire’ (p.
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v-vi). Volgens Israel zou West-Europa door de Verlichting veranderd zijn van een
‘middeleeuwse’ beschaving, die berustte op een gedeeld geloof en traditie en waarin
de adel, de koningen, landeigenaren en kerkelijke gezagsdragers regeerden bij gratie
Gods tot een moderne geseculariseerde en gerationaliseerde cultuur (p. 3-4). Ook al
was
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Europa door de reformatie verdeeld in verschillende confessies, toch deelden zij een
metafysisch, logisch en wetenschappelijk fundament, namelijk het scholastieke
aristotelisme (p. 16). Na 1650 zou een proces van rationalisatie en secularisering een
eind hebben gemaakt aan de eeuwen oude heerschappij van de theologie en zouden
alle vooronderstellingen omtrent mens en wereld, maatschappij en geloof ter discussie
worden gesteld.
Men moet recensenten als J. Rée in de London Review of Books van 21 januari
2002 toegeven dat dit riekt naar een negentiende-eeuwse, Burckhardtiaanse
verheerlijking van het humanisme en de renaissance. Deze eerbied is tegenwoordig
moeilijk te verenigen met het algemeen besef onder mediëvisten dat de wijsbegeerte
aan de middeleeuwse universiteiten een zeer vooraanstaande positie innam en verder
dat er zowel toen als in de vroeg-moderne tijd grote filosofische tegenstellingen
binnen en buiten het aristotelisme bestonden. Wiep van Bunge heeft er in From Stevin
to Spinoza (2001) op gewezen dat het aristotelisme aan de nieuwe universiteiten van
de Republiek een recent verschijnsel was, dat pas na de synode van Dordt een
overheersende positie ging innemen en dat zijn bloei in Leiden nauwelijks langer
duurde dan de vijftien jaar van het professoraat van zijn grote voorvechter Franco
Burgersdijk, namelijk tussen 1620 en zijn dood in 1635. Toch is er nauwelijks reden
om, zoals Rée doet, tegelijk heel Israels poging de Verlichting te karakteriseren met
een superieure ironie te bejegenen, want alle historiografie, ook het meest strikte
methodologische nominalisme ontkomt niet aan interpretatie en zich de vraag te
stellen wat in een bepaalde periode de verschijnselen zijn die de nadruk behoeven,
die nieuw zijn, die haar karakteriseren enzovoort.
Een indirect gevolg van het historiografisch nominalisme is geweest dat men na
de jaren zestig de nadruk is gaan leggen op de nationale context van de Verlichting.
Zo werden in de bundel The Enlightment in national context (1981) - opmerkelijk
genoeg niet vermeld in Israels uitgebreide bibliografie - een eindeloze reeks artikelen
opgenomen over de Engelse, Schotse, Duitse, Oostenrijkse, Boheemse enzovoort
Verlichting. Verlichting zou dus niet meer in enkelvoud, maar in meervoud geschreven
moeten worden. Wat Nederland betreft was de consequentie dat waar eerst de neiging
bestond te ontkennen dat Nederland een Verlichting had - niet voor niets sprak Zwager
van Nederland en de Verlichting - men niet langer aarzelde voor Nederland een
geheel eigen Verlichting op te eisen. In 1965 publiceerde de historicus van de filosofie
F. Sassen een artikel over de Leidse wijsgeer Johan Lulofs (1711-1768) met verder
in de titel ‘de reformatorische Verlichting’. Sindsdien hebben vele historici een beeld
geschetst van de Republiek die in de achttiende eeuw deelnam aan de zogenaamde
‘protestantse’ Verlichting, die zich sterk richtte op Engelse en Duitse voorbeelden
en waarin het midden werd gehouden tussen het nieuwe heidendom van de Franse
philosophes en de barokke orthodoxie. Zoveel aandacht is in het voetspoor van Bots
gegeven aan de fysico-theologie, dat het bijna leek alsof de regent B. Nieuwentijt,
die meende dat de bijbel de grondslag kon vormen voor het nieuwe natuuronderzoek,
en de gereformeerde predikant J.F. Martinet de belangrijkste exponenten waren van
de Nederlandse Verlichting. Israel kiest ook hier - en mijns inziens terecht - er weer
voor Verlichting in het enkelvoud te gebruiken: ‘But all considered, it seems best to
discard all these perceptions and return to the idea of a single European
Enlightenment’ (p. 140). Een reden die hij aanvoert, is dat er weliswaar verschillende
culturele bereiken waren, die op grond van de door geleerden en intellectuelen
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gebruikte talen worden onderscheiden - Frans, Latijn en de eigen taal - maar dat de
fundamentele ideeën en intellectuele vernieuwingen toch in alle gebieden soms iets
eerder en soms iets later ingang vonden. Israel wijst verder op het ontstaan van de
moderne nietconfessionele universele bibliotheek, waarin, ook in het katholieke
zuiden van Europa, de
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geschriften van radicale denkers hun plaats kregen, ook al waren zij voor bezoekers
soms slechts via omwegen te raadplegen. Er ontstond in heel Europa een publieke
sfeer, waarin slechts argumenten en niet langer de confessionele identiteit telden.
Ook in een ander aspect is Radical Enlightenment ouderwets. Het begrip Verlichting
gaat terug op de achttiende eeuw. Meestal wordt in de literatuur over de Verlichting
wel ergens verwezen - gelukkig niet door Israel - naar Kants essay ‘Was ist
Aufklärung?’, gepubliceerd in 1784, waarin Verlichting wordt omschreven als het
proces dat de mensheid tot volwassenheid voert. Als resultaat van dit proces zou de
mens voor zichzelf kunnen denken, dat wil zeggen zedelijk autonoom zijn. Om de
Verlichting mogelijk te maken is de ‘publieke vrijheid van de rede’ nodig. Deze
vrijheid komt bij Kant neer op persvrijheid: de mogelijkheid van een predikant om
in een openbaar debat kritiek te leveren op de eigen confessie of van een ambtenaar
op een staatsbevel. Een generaal als Couzy moet tijdens diensttijd in alles aan de
minister in Den Haag gehoorzamen, maar in de media mag hij er wel het zijne van
zeggen. Aan het begin van de negentiende eeuw keerde Hegel zich tegen deze
opvatting van Verlichting van Kant. Hij noemde haar ‘abstract’ en eenzijdig, want
een liberale samenleving waarin mensen weliswaar alles mogen schrijven, maar waar
de economische noodzaak het onmogelijk maakt vrij te handelen, is in Hegels (en
later Marx') ogen niet werkelijk vrij te noemen. Tot diep in de twintigste eeuw was
het debat over de voors en tegens van Verlichting een wijsgerige en geen
historiografische discussie. Vooral de Duitse filosofen stonden tamelijk ambivalent
tegenover dit verschijnsel. Horkheimer en Adorno bijvoorbeeld schetsten in hun
Dialektik der Aufklärung (1947) een directe lijn tussen het pleidooi van de
achttiende-eeuwse philosophes voor ongeremde vrijheid en autonomie van het
individu en het barbarisme van de twintigste eeuw. De neokantiaan Ernst Cassirer
heeft in zijn die Philosophie der Aufklärung (1932) als eerste geprobeerd de ban van
Hegel op de Verlichting niet met filosofische maar met historische middelen te
verbreken door de wijsgerige impuls van de Verlichtingstijd te onderzoeken. De
‘Denkform’ van de Verlichtingstijd laat zich echter zijns inziens niet, zoals met de
zeventiende eeuw nog wel mogelijk is, vaststellen door de opvolgende filosofische
systemen te onderzoeken, want kenmerkend is volgens hem dat de esprit de système
plaats maakte en moest maken voor de esprit systématique (‘Vorrede’, p. x). Na
Locke (obiit 1704) en Malebranche (obiit 1715) was het binnen een filosofisch
systeem niet langer mogelijk een antwoord te zoeken op de wijsgerige, religieuze en
wetenschappelijke problemen, zo meende hij. In Cassirers boek valt het accent op
de periode na 1750, omdat eerst toen de dogmatische metafysische systemen hun
aantrekkingkracht echt verloren en Kant in zijn transcendentaalfilosofie de
verschillende ideeën van Franse, Duitse en Britse Verlichtingsfilosofen samenbracht.
De motor van de Verlichting is daarom de ontwikkeling van de filosofie. Na Cassirer
is de aandacht verschoven naar de ontwikkeling van de wetenschap en de
sociaalculturele achtergrond, zoals de genootschappen en de ontkerstening, maar
Israel geeft - zie de titel van zijn boek - aan de filosofie weer een prominente plaats.
Natuurlijk gaat het dan net zo min als bij Cassirer om de discipline die wij nu als
filosofie beschouwen, maar om alle zuivere kennis die op een of andere wijze
systematisch geordend is. In deze zin is de bekende Encyclopédie van Diderot en
d'Alembert dan ook een werk van filosofen in de achttiende-eeuwse zin van het
woord.
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De terugkeer tot Cassirers opzet is echter maar zeer ten dele. Waar hij na in
abstracto de ‘Denkform’ van de Verlichtingstijd geschetst te hebben in zes
hoofdstukken verschillende wijsgerige disciplines behandelt, zoals natuurfilosofie,
epistemologie en esthetica, geeft Israel in achtendertig hoofdstukken ook aandacht
aan onderwerpen die buiten het terrein van
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de filosofie liggen, zoals de censuur, bibliotheken en geleerdentijdschriften
(hoofdstukken 5-7), terwijl ook het aantal denkers dat besproken wordt veel groter
is. Waar Cassirer de ideeën van een vijfentwintigtal min of meer algemeen bekende
auteurs analyseert, zoals d'Alembert, Baumgarten, Buffon, 's Gravesande, Hume en
Kant, vindt men bij Israel - afgaande op de titels van de paragrafen - zeker het dubbele
aantal. Hierbij gaat het deels om namen van filosofen die alleen de specialist bekend
zijn. Daarbij is de overlap tussen beide lijstjes gering. Centrale auteurs bij Cassirer
zoals Kant, 's Gravesande, Hume en Herder spelen bij Israel nauwelijks of geen rol.
Daarentegen werden door Cassirer niet alleen zeventiende-eeuwse schrijvers als
Meyer, Bekker en de gebroeders Koerbagh, die Israel wel behandelt, niet in de
beschouwing betrokken maar ook verschillende achttiende-eeuwse schrijvers. Dit
verschil is er mede de oorzaak van dat de Verlichting bij Israel geen duidelijk eindpunt
heeft.
Na een schets van de radicale Verlichting in het eerste deel volgt in historische
opeenvolging de ontwikkeling van het filosofisch radicalisme bij Spinoza en zijn
kring (deel 2), dan in deel 3 de debatten over het spinozisme, ook weer vooral in de
Republiek (met name Bekkers' strijd tegen het geloof in de duivel en Leenhofs
pleidooi voor een volstrekt immanente ethiek van het geluk), en in deel 4 de
intellectuele tegenbeweging, dat wil zeggen de schets van de zogenaamde gematigde
Verlichting van Locke, het newtonianisme, Leibniz en Wolff. In het laatste deel vindt
men een beschrijving van de verspreiding van de radicale Verlichting in Frankrijk
en de Franse refuge, Engeland, Duitsland en Italië. Wat rest zijn twee korte
hoofdstukjes van in totaal niet meer dan zestien bladzijden, die over de grens van
1750 - die door Israel overigens niet nader wordt toegelicht - heen gaan: namelijk
over de ontwikkeling van het materialisme van La Mettrie tot Diderot en over
Mirabeau, Rousseau en de Franse revolutie. Vanuit Israels perspectief is bijvoorbeeld
Rousseau moeilijk te plaatsen. Hij spreekt onbevredigend van een ‘Janus-headed
mixing of elements from both the radical and mainstream Enlightenment’ (p. 720).
Het is verder opmerkelijk dat de in Duitsland uiterst belangrijke Spinozismusstreit
(1785-1787) slechts eenmaal genoemd wordt en dat Israel de verering voor Spinoza
aan het einde van de achttiende eeuw door de Duitse romantici en idealisten negeert,
zoals de theologen Herder, die Spinoza goddelijker achtte dan de evangelist Johannes,
en Schleiermacher, die opriep bloemen te strooien op diens graf. Door het denken
van Spinoza tot kern van de radicale Verlichting te maken en dat met Verlichting
tout court gelijk te stellen is het voor Israel niet goed meer mogelijk de inhoud en
ontwikkeling van het achttiende-eeuwse spinozisme te thematiseren.
Zo onduidelijk het einde van de Verlichtingsperiode blijft, zo duidelijk is in Radical
Enlightment het begin van de Verlichting gemarkeerd. Van de Franse ideeënhistoricus
Paul Hazard neemt Israel de gedachte over dat er tussen de wereld van de Barok,
waarin orde en maat regeerde en de Verlichting een kloof gaapt. Tussen 1680 en
1715 werd de Europese mens zich bewust van zijn kleinheid binnen de grenzeloze
oneindigheid van de kosmos, de geschiedenis en de wereld. De befaamde Querelle
des anciens et des modernes toonde de achttiende-eeuwer de afstand tussen hem en
de oudheid en de grenzen van het classicisme, terwijl de wetenschappen hem van de
nietigheid van de aarde en de fragiliteit van de natuurwetten bewust maakte. De
historische kritiek ondermijnde verder het geloof in de autoriteit van de bijbeltekst
en de heilsgeschiedenis, terwijl de reizen en contacten met andere volken hem de
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beperktheid van de christelijke moraal en de metafysica lieten zien. De Verlichting
en de crise de la conscience, die eraan ten grondslag lagen, hebben bij Hazard dus
niet één, maar vele oorzaken. Net als Israel kent ook Hazard een prominente plaats
toe aan Spinoza. Deze deed volgens Hazard uitspraken, die in de schaduw stellen
wat Frederik de Grote of Voltaire later gezegd hebben
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(geciteerd door Israel, p. 20-21). De canon van Radical Enlightenment heeft veel
meer overeenkomst met de door Hazard behandelde auteurs dan met de door Cassirer
geanalyseerde filosofen. Israel verwijt Hazard dat hij de crisis pas in 1680 laat
beginnen en meent dat dit te wijten zou zijn aan het Franse perspectief. Hij stelt voor
het begin rond 1650 te dateren. Het verwijt oogt vreemd, want ook bij Hazard zijn
Spinoza, Van Dale en Bekker kroongetuigen. Alleen de gebroeders Koerbagh en
Lodewijk Meijer, die beiden de rede, dat wil zeggen de cartesiaanse mechanicistische
filosofie, als het criterium beschouwden om te begrijpen wanneer de bijbel letterlijk
moest worden genomen en wanneer niet, worden in La Crise de la conscience
européenne (1938) niet genoemd. De reden dat Hazard hen niet noemt, is dat hij de
historische kritiek van de vroege Verlichting van een Simon als de uitkomst van de
ontwikkeling van de humanistische filosofie ziet en meent dat Spinoza, ook al noemt
hij hem een geniale ziener, toch zijns inziens als wetenschapper tekort schiet, omdat
de metafysica bij hem overheerst (hoofdstuk 3, p. 217). Spinoza's Tractatus
theologico-politicus (1670) en Meijers Philosophia S. Scripturae interpres (1666)
zijn inderdaad geschreven door filosofen en niet door filologen. Deze werken vormen
dan ook een reactie in het debat dat reeds in de jaren vijftig begonnen was en zich
toespitste op de verenigbaarheid van het copernicanisme met de bijbel. De Utrechtse
regent en medicus Lambertus van Velthuijzen heeft al verdedigd dat de rede bepaalde
wanneer de bijbel letterlijk genomen moest worden. In From Stevin to Spinoza (p.
96) schrijft Van Bunge dan ook met recht dat ‘Meijer's work could easily be seen as
the logical outcome of his line of thought.’ Als men het begin van de Verlichting
eerder wil dateren dan 1680, dan zou men dus principieel met het cartesianisme
moeten beginnen en het spinozisme als een variant daarvan moeten interpreteren. In
de jaren zestig splitste het cartesianisme zich dan in de vraag naar de verhouding
tussen filosofie en theologie, toen sommigen zich realiseerden dat het cartesianisme
geen filosofisch middel bevatte om een rem te zetten op de herleiding van de theologie
tot de filosofie. Deze tweedeling binnen het cartesianisme loopt vooruit op de dubbele
Verlichting.
Een geheel eigentijds karakter heeft Radical Enlightenment, waar Israel in het
voetspoor van Margaret Jacobs gelijknamige boek uit 1981, onderscheid maakt tussen
een radicale Verlichting die rond Spinoza's filosofie ontstaan is en die zich al snel
over Europa verspreidde, en een gematigde Verlichting, die als reactie in Engeland
na de Glorious Revolution ontstond rond het denken van Locke en Newton. Jacobs
onderscheid heeft in de literatuur opmerkelijk snel ingang gevonden, ook al is haar
boek op detailpunten scherp aangevallen. In het eerste deel van Radical Enlightenment
doet Israel een poging het begrip radicale Verlichting nader te omschrijven namelijk
als de strijd tegen geopenbaarde godsdienst en kerkelijk gezag, een voorzienige God,
de ongelijkheid tussen man en vrouw en de absolute monarchie, terwijl radicale
verlichters atheïsme, een diesseitige moraal, gelijkheid en democratie bepleitten. De
gematigde verlichters daarentegen zouden de traditie en het christendom ten dele
willen behouden en in hun strijd tegen het spinozisme steun hebben gezocht bij het
empirisme en de newtoniaanse natuurwetenschap. Waar de bijbel in het licht van de
historische kritiek tekortschoot, zouden zij het christendom hebben willen redden
door middel van de fysicotheologie: de gedachte dat de door de wetenschappen
vastgestelde orde afkomstig moest zijn van een intelligent Wezen. Het probleem met
dit schema is echter dat veel figuren hierin moeilijk geplaatst kunnen worden. In
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Jacobs boek bijvoorbeeld speelt de Haagse kring van Hugenoten en Nederlanders,
die de Journal littéraire gaat uitgeven, een belangrijke rol. Tot de redactie behoorden
radicale denkers als Saint-Hyacinthe (1684-1746) en Sallange. De eerstgenoemde
publiceerde anoniem een satirische roman getiteld Chef d'oeuvre d'un inconnu. Aan
dit werk is echter bijgedragen door 's Gravesande, de latere newtoniaanse hoogleraar
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in Leiden, die volgens Jacob en Israel tot de gematigde Verlichting gerekend moet
worden. Natuurlijk kan hij zich afgekeerd hebben van zijn eerdere radicalisme, maar
het blijft een feit dat hij ook in zijn latere leven geen empirist was. Verder laat zich
nergens een ‘powerful affirmation of commitment to the truth of revealed religion’
(p. 478) aanwijzen, terwijl hij, zoals andere newtonianen wel deden, de zwaartekracht
niet afhankelijk maakte van Gods wil (p. 519). Zijn opvolger in Leiden, Allamand,
schildert hem in 's Gravesandes postuum verschenen Oeuvres eerder als een
humanistische stoïcijn, die gelaten de slagen van het lot accepteert - in dit geval de
vroegtijdige dood van zijn twee zoons - dan als een gelovig christen, die troost en
zaligheid vanuit het jenseits verwacht. Hier komt nog bij dat 's Gravesande in zijn
Introductio ad philosophiam net als Spinoza de vrije wil, in de zin van keuzevrijheid,
verwerpt en een moreel determinisme verdedigt. Hoewel hij Spinoza, die hij uitgebreid
citeert verwerpt, staat hij in zijn opvatting in feite vrij dicht bij hem. Het is dus meer
Jacobs en Israels schema dan 's Gravesandes eigen filosofische denkbeelden die hem
tot een gematigde verlichter maken.
Wat voor 's Gravesande geldt, geldt misschien voor meer van de zeer vele auteurs
die Israel behandelt. De specialist zal waarschijnlijk iets kunnen vinden waar hij wat
bij, op of aan te merken heeft. Toch is het feit dat de Radical Enlightenment de
specialist uitdaagt, eerder als een verdienste dan als een zwakheid te beschouwen,
want Israel biedt in dit boek een krachtig en helder schema om de achttiende eeuw
en de periode ervoor te interpreteren. Het is daarom te verwachten dat zijn magnum
opus met Cassirers die Philosophie der Aufklärung en Hazards La Crise de la
conscience européenne tot een van de klassiekers van het Verlichtingsonderzoek zal
gaan behoren.
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Signaleringen en boekbesprekingen
Indien u van plan bent aan deze rubriek een bijdrage te leveren, s.v.p. vooraf
doorgeven aan de redactie. Dit om dubbele inzendingen te voorkomen.

Infame kostwinning
In 1781 wisselden Ysbrand 't Hoen, procureur-generaal en advocaat fiscaal van het
Hof van Holland, en Hendrik Hop. die op dat moment minister plenipotentiaris in
de Oostenrijkse Nederlanden was, spannende brieven. Het waren gevaarlijke tijden
in een bezeten wereld: de Republiek was in oorlog met Engeland en de legerleider
werd ervan verdacht met de tegenstander te heulen.
Vanuit Brussel was er in Den Haag een prentje met een afbeelding van Willem V
bezorgd: op die afbeelding was de stadhouder te zien in Sluis, waar hij in het voorjaar
van 1781 de zeemacht en de fortificties bezichtigd had, maar de staat waarin de
stadhouder op papier verkeerde, wekte weinig bewondering: ‘Hij spuwt, en braakt
uyt ten spot van aanschouwers, de bij die besigtiging zoo overtollige gebruykte wyn’.
Onder de afbeelding werd uitgeroepen: ‘O Neerland wat voordeel is te wagten van
een altoos sig dronken drinkende stadhouder. Ongelukken.’
Het prentje ging vergezeld van een anonieme brief, waarin een geschokte
vaderlander meldde dat hij er achter was gekomen dat zijn vriend Douglas van plan
was bedoeld prentje in veelvoud over Europa te verspreiden. Douglas was fel gebeten
op de stadhouder, maar vooral op diens moeder, want zij had de familie Douglas
oneervol behandeld en hij had er nadien niets aan gedaan om het leed te herstellen.
De vaderlander rekende het tot zijn plicht om Douglas te genezen van zijn gevaarlijke
plannen. Douglas was daar toe bereid als er een bedrag van 25.000 gulden betaald
werd aan het Brusselse kantoor Weduwe Verschoor en Zoonen.
Hop, die ambtshalve in Brussel verbleef, kreeg van 't Hoen het verzoek om uit te
zoeken wat er van die Douglas was, of het Brusselse kantoor bestond en of er via
dat kantoor informatie ingewonnen kon worden over Douglas. Arrestatie van Douglas
was het doel. 't Hoen, die bijzonder weinig schrik en veel verontwaardiging blijken
liet, openbaarde in zijn brieven aan onze man in Brussel zijn instinct van jachthond.
Hij wilde ‘dit stuk’ ‘ontdekken’, omdat - zo tekent hij in een brief van 26 oktober
1781 aan - deze kwestie ‘veel overeenkomst hebbende met de infame kostwinning
van den berugte Campo Weyerman.’
Het Brusselse kantoor, dat ‘Van Schoor en Zoonen’ bleek te heten, gaf geen
openheid van zaken. De gangen van Douglas en diens echtgenote werden vervolgens
nauwlettend in de gaten gehouden: Douglas zat soms in Londen en dan weer in Bath,
spoedig werd de inboedel van zijn huis naar Engeland gebracht. Daarmee was de
kans op vervolging voorlopig verkeken.
In de loop van de correspondentie zien we Ysbrand 't Hoen steeds moeizamer
schrijven - van Hop zijn er slechts kladjes bewaard: het materiaal stamt uit zijn bezit
(ARA Familiearchief Hop [1.10.97], inv. nr. 316). Hij was getroffen door podagra:
handjicht kwelde hem en steeds moeilijker leesbaar was zijn schrift.
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Hoe het afliep, weet ik niet. In het Hop-archief vond ik het gewraakte prentje niet
en meer gegevens over Douglas zijn misschien te verwachten van de Londense
ambassade.
Ysbrand 't Hoen speelde nog een belangrijke rol in het proces tegen Jacob Eduard
de Witte (zie de editie Fragmenten uit de roman van mijn leeven (1763-1790), ed.
Grietje Drewes en Hans Groot, Hilversum 1993): hij eiste in 1783 tegen De Witte,
de tot landverraad verleide jongeling, de doodstraf. Kort na het overlijden van 't Hoen
herdacht De Witte op 5 juli 1788 in de 's Gravenhaagsche Courant de
‘Menschenvriend’.
Interessant is het dat in 1781 het Hof van Holland zich Weyerman nog herinnerde:
hij was de personificatie van ‘infame kostwinning’ geworden. Als zijn werk in die
dagen nog gelezen werd, geschiedde dat met in het achterhoofd de gedachte dat de
vermaledijde schrijver zich met chantage en bedrog een oeuvre bijeen had geschreven.
PETER ALTENA

Anna S. de Haas, Het repertoire van de Amsterdamse Schouwburg
1700-1772. Maastricht, Shaker Publishing (Postbus 3030, 6202 NA
Maastricht) 2001. 321 blzz. isbn 90-423-0166-X. Prijs 25,- euro.
Er zijn van die boeken die niet bedoeld zijn om te lezen, maar om in de kast te hebben
staan om te kunnen gebruiken wanneer nodig. Eén van dit soort is het overzicht van
wat er in de Amsterdamse Schouwburg is gespeeld in de 18e eeuw tot aan de
schouwburgbrand van 1772, Anna de Haas. Het is een onmisbaar hulpmiddel en
naslagwerk voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met Amsterdams
toneel in die periode, en dat is al gauw wanneer men zich bezighoudt met Nederlandse
cultuur van die tijd.
Het werk, ruim 300 bladzijden op A4-formaat, valt uiteen in verschillende delen.
In een korte inleiding wordt de opzet uitgelegd, alsmede wat achtergrondinformatie
gegeven. Het hoofdbestanddeel is de eropvolgende chronologische lijst van voorstel-
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lingen. met vermelding van de gespeelde toneelstukken; - iets waarvoor de aanduiding
speelplan beschikbaar is, welke term echter door de schrijfster wordt vermeden. Op
de chronologische lijst volgt het titelregister van gespeelde stukken, waarvoor ik zelf
de benaming repertoire zou hebben gekozen. Dit titelregister omvat 524 toneelstukken
van zeer uiteenlopende aard, een formidabel aantal. Erop volgt een aantal bijlagen,
waarin beschikbare gegevens zijn samengebracht over zaken als balletten, opera's,
recettes, abonnementhouders enzovoort. De Haas heeft voor al deze overzichten een
veelheid van bronnen gebruikt, waaronder rekeningboeken van verschillende aard,
aanplakbiljetten, advertenties in kranten, andere archiefbescheiden en bijvoorbeeld
literaire bronnen. En dit alles met een bewonderenswaardige volledigheid en
nauwkeurigheid, zodat de gebruiker ontheven wordt van de noodzaak en de plicht
het bronnenmateriaal zelf na te lopen op wat hij zoekt of wat hem interesseert. Indexen
maken dat gezochte informatie snel kan worden gevonden. Voor de periode tot 1754
zijn de afrekeningen van de Schouwburg aan het Weeshuis de voornaamste bron,
voor de periode vanaf 1759-1769 de aanplakbiljetten. Met betrekking tot deze perioden
is het speelplan vrijwel volledig te reconstrueren, met name wat betreft de
hoofdspelen. Voor de jaren 1754-1759 en 1769-1772 ontbreken bronnen van deze
aard waardoor het speelplan in die jaren maar zeer gebrekkig in kaart kon worden
gebracht.
De afsluiting van het werk bij 11 mei 1772, de datum van de fatale
schouwburgbrand, is begrijpelijk en gemakkelijk te verdedigen. Eigenlijk begint het
speelplan/repertorium niet met 1700, zoals de titel vermeldt, maar met september
1699, een aanvang die niet toevallig is. maar voortkomt uit het feit dat de schrijfster
wist dat ondergetekende reeds een elektronische versie van een speelplan had
voorbereid voor de Amsterdamse Schouwburg in de zeventiende eeuw. van 1638 tot
aan de zomersluiting van 1699, ter aanvulling op en uitbreiding van de eerder
gepubliceerde overzichten van E. Oey-de Vita en M. Geesink (Academie en
Schouwburg: Amsterdams toneelrepertoire 1617-1665. Amsterdam 1983). De
bedoelde gegevens liggen echter nog altijd te wachten op de benodigde tijd om een
en ander drukklaar te maken. Het verschijnen van het repertorium van Anna de Haas
is enerzijds een stimulans serieus te gaan werken aan het beschikbaar maken van die
tijd. anderzijds bron van een lichte jaloezie dat zij mij voor is en van een zekere
twijfel of ik haar niveau van preciezie (een absolute vereiste bij dit soort werk) kan
evenaren. Een ieder die zich met dit soort werk heeft ingelaten, weet dat hiervoor
het adagium geldt dat ik eens van een Amerikaanse promovenda in verband met het
schrijven van proefschriften hoorde, namelijk dat ‘de eerste 90 procent van het werk
90 procent van de tijd vergt en de laatste 10 procent van het werk weer 90 procent
van de tijd.’ De Haas verwoordt hetzelfde principe in andere woorden in het
voorwoord van haar repertorium.
Anna de Haas richtte haar speelpan (net zoals Oey-de Vita en Geesink dat deden)
in volgens de kalender, per jaar en per maand. Mijns inziens had een indeling volgens
speelperioden de voorkeur gehad, omdat zo het jaarlijkse ritme van het
schouwburgleven beter tot uiting zou zijn gekozen. Ook zou ik hebben gekozen voor
een weergave van de weekdag van de voorstelling, bijvoorbeeld door elke datum
van een maandag vet af te drukken. De gebruiker ziet dan onmiddellijk hoevaak er
per week werd gespeeld en op welke dagen. De schrijfster werkt met korte titels in
hedendaagse, genormeerde spelling en geeft de premières in klein kapitaal weer, een
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model dat ik ook volgde en zal blijven volgen. Waar voor-, tussen- of naspelen, of
balletten of opera's bekend zijn, worden die vermeld, deels in aparte lijsten.
Waar de identificatie van de gesproken, Nederlandse toneelstukken voorbeeldig
is en voor de overgrote meerderheid succesvol, leverde die van de opera's, met name
die welke in het Italiaans zijn gespeeld in de jaren 1752-1761 nog de nodige
problemen. Deels komt dat doordat de informatie in de bronnen vaak zeer gebrekkig
is, deels omdat de interpretatie daarvan dikwijls een specifieke expertise vereist.
Ondergetekende is bovendien mede schuldig aan de onvolledigheid doordat hij
beloofde identificaties niet op tijd beschikbaar stelde. Aanvulling bij een herdruk of
een aparte publicatie moet hier uitkomst bieden.
Wellicht zijn er hier en daar verbeteringen wat betreft details mogelijk, maar veel
kunnen het er nooit zijn. Deze vallen bovendien in het niet vergeleken bij wat
speelplan en repertoire reeds bieden boven de eenvoudige opzet die de titel suggereert:
overal waar geïndiceerd en beschikbaar, zijn kleine commentaartjes, extra gegevens
en literatuurverwijzingen toegevoegd die het werk tot veel méér maken dan een droog
speelplan en een kale repertoirelijst. Kortom: een onmisbare werktuig bij menig
onderzoek betreffende de Nederlandse achttiende eeuw.
RUDOLF RASCH

Vita Fortunati & Raymond Trousson (red.), Dictionary of Literary Utopias,
Paris, Honoré Champion, 2000. isbn 2-7453-0218-3/issn 1275-0387. 736
blzz. Prijs 180 Zwitserse Frs.
Een kloek lexicon met vooral lemmata over utopische en daarmee verwante literatuur,
alfabetisch gerangschikt naar boektitel. Prominent aanwezig zijn dystopische titels,
zoals die van Orwell en Zamjatin. Per titel wordt een bespreking van inhoud en
utopische elementen gegeven, wat besloten wordt
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met een korte literatuurverwijzing. Daarnaast zijn er thematische lemmata:
bijvoorbeeld History, Island en Labour.
Het belang van het lexicon schuilt niet in de bespreking van klassieke utopia's als
die van Thomas More of Edward Bellamy. Die bespreking vat zoals het ook hoort
het goeddeels bekende samen. Zonder veel moeite is dergelijke informatie ook te
vinden in inleidingen bij tekstedities of overzichtsstudies. In de verrassende vondsten
in de utopische wereldliteratuur bewijst een dergelijk lexicon veel meer zijn
bestaansrecht.
Waar het de andere literaturen betreft, durf ik niet goed te oordelen, maar voor de
Nederlandse literatuur valt de oogst aan utopia's niet mee. Slechts zes titels! Daarvan
vijf titels uit de twintigste eeuw: Apostels van het nieuwe Rijk (1930) van Paul Kenis,
het welbekende Blokken (1931) van F. Bordewijk, Nieuwe Reis naar Utopia (1946)
van Jozef Versou, Opstaan op zaterdag (1966) van Jan Gerhard Toonder en Het
Reservaat (1964) van Ward Ruyslinck. Krinke Kesmes van Smeeks mag de eer van
de oudere letteren redden. De meeste ‘Nederlandse’ lemmata zijn - met kennis van
zaken - geschreven door M. Dupuis, die een zekere naam heeft als W.F.
Hermans-vorser.
Het is vanzelfsprekend de vraag of dit minieme aan Nederland en Vlaanderen
toegekende kwantum van redactiewege bepaald is of dat het de redactie niet lukte
om meer te vinden. Waar die redactie onder meer gevoerd werd door de Brusselse
hoogleraar Trousson had wat meer gulheid (en bekendheid met de Nederlandse
utopische literatuur), ja zelfs een kleine voorkeursbehandeling verwacht mogen
worden. Een wat groot-Nederlandser voorkeursbehandeling ook, want met twee
Brusselaars (Kenis en Versou) is de werkplek van Trousson wèl erg goed
vertegenwoordigd.
Gevolg is dat nu de enorme vloed aan toekomstliteratuur, zoals die voor Nederland
en Vlaanderen voor het eerst en uiteraard zeer onvolledig in kaart gebracht is door
Reinsma - in zijn dissertatie Van hoop naar waarschuwing (1970) - aan het zicht van
de buitenstaander onttrokken is. Van bekendheid met de bloemlezing Voorbije
toekomst, die Rob van de Schoor in 1988 uit de Nederlandse utopische literatuur
samenstelde, geeft het Dictionary geen blijk. Geen Bataafsche Republiek (1798) van
Gerrit Paape, geen Fokke Simonsz en diens Het toekomend jaar drie duizend (1792),
geen Aardenburg (1817) van Petronella Moens, evenmin de Urk-fantasieën van F.A.
van der Meulen (1876) en J.F. Nuyens (1904). Geen Hugo Raes en geen Harry
Mulisch!
Het is aantrekkelijk om hierover te mokken - het bijziende buitenland! de luie
geleerden ‘extra muros’! -, maar het heeft niet veel zin om Brusselaars en andere
Europeanen te verwijten dat men geen oog heeft voor onze parels als wij die parels
angstvallig voor ons zelf houden. In oudere internationale overzichten van de
utopische literatuur ontbreken de Nederlandse en Vlaamse auteurs evenzeer. Hand
aan de ploeg dus!
De thematische lemmata in het lexicon, zoals die over bibliotheken in de
toekomstliteratuur, bieden voldoende aanknopingspunten om aan te sluiten bij het
internationale utopia-onderzoek. Van De Bataafsche Republiek en Aardenburg zijn
sinds kort edities beschikbaar, van Fokke Simonsz' mijmering over 3000 is in 1999
bij uitgeverij Veen een fragment (over de ‘boeknegotie’) herdrukt. Studies zoals die
van István Bejczy (Pape Jansland en Utopia, 1994) en Hans Achterhuis (De erfenis

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

van de utopie, 1998) bewijzen dat het aan denkkracht en belangstelling niet ontbreekt,
maar ook in die ‘vaderlandse’ studies ontbreken Reinsma en Van de Schoor in de
literatuurlijst, de bekendheid met de Nederlandse utopische traditie grenst ook daar
aan nul. Misschien is het utopisch te denken dat het ook anders kan.
PETER ALTENA

Jacques J.M. Baartmans, Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen.
Geschriften van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse
Nederlanden, 1787-1792. Nijmegen, Vantilt 2001, 538 blz. isbn
90-75697-61-9. Prijs 31,75 euro.
De hoofdtitel van deze studie is ontleend aan Gerrit Paape, De Hollandsche wijsgeer
in Braband, een van de meest inspirerende bronnen voor zijn studie, schrijft
Baartmans. Het houdt in dat de bannelingsliteratuur over de periode 1787-1792 als
ervaringsliteratuur tot uitgangspunt van dit boek wordt gemaakt. Doel van Baartmans
is belangstelling ‘voor deze fase in de geschiedenis’ en aandacht voor deze geschriften
te wekken en mogelijk tot tekstedities te komen (p. 5).
De stadhouderlijke restauratie, mogelijk gemaakt door interventie van Pruisen in
september 1787, betekende een voorlopige onderbreking van de patriotse wens tot
invloed op het lokale bestuur, of ‘grondwettige herstelling’ (hoe beladen dat begrip
ook is). Duizenden patriotten voelden zich gedwongen te vluchten. Brabant en
Vlaanderen, destijds deel uitmakend van de Oostenrijkse Nederlanden, herbergden
de vluchtelingen gedurende de eerste jaren van de zevenjarige ballingschap. De
Oostenrijkse keizer Jozef II bood hun daar asiel, waar ze - complicerende factor verzeild raakten in de Brabantse Revolutie en zich daarover moesten uitspreken. In
talloze geschriften getuigden bannelingen van hun lotgevallen ex patria, hoop op
terugkeer en verwachting van nieuwe politieke mogelijkheden. Baartmans ging op
zoek naar hun geschriften en zette er reacties van Noord-Neder-
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landers tegenover, waardoor zijn studie vooral van beschrijvende aard is.
Het eerste hoofdstuk schetst de Oostenrijkse Nederlanden en het aantal
vluchtelingen: het tweede behandelt werk en leven van de vluchtelingen, in het derde
hoofdstuk komen hun geschriften aan de orde, in het vierde komt de wisselwerking
met de Brabantse Revolutie ter sprake en in het laatste hoofdstuk bespreekt Baartmans
enkele bijzondere bronnen, zoals de brieven van Emile Fijnje-Luzac en het dagboek
van Clara C. van Eijck (in 2000 door Joost Rosendaal opnieuw uitgegeven), bronnen
waaruit hij voor zijn studie putte.
Op grond van zijn bronmateriaal concludeert Baartmans dat de kwestie terugkeer
ad patriam tweespalt veroorzaakte over tempi en voorwaarden. Degenen die een
geleidelijke terugkeer voorstonden richtten hun leven in op een lang(er) verblijf en
hadden oog voor uitingen van de ‘andere’ cultuur, zoals het godsdienstig en
maatschappelijk leven. Het terugkeermotief schiep voor velen een onderlinge band,
maar zeker ‘honderden Nederlanders’ voegden zich met valse motieven bij de
vluchtelingen (p. 506, daarover zou je toch wel meer willen weten dan Baartmans
geeft). Zo signaleert Baartmans de onderlinge conflicten over een snelle terugkeer
of repatriëring op termijn, meningsverschillen over het aanbod van de
amnestieregelingen, wantrouwen in elkaars motivaties over de toekenning van de
onderstandsgelden en met verbroken vriendschappen als gevolg. De schrijvers van
de Reize door de Oostenrijksche Nederlanden (Amsterdam 1788-1789, geredigeerd
door Paape) en de Levenswyze en lotgevallen der Hollandsche emigranten
(Duinkerken 1791) waren er volgens Baartmans op uit voor de achterblijvenden een
gunstig beeld van de bannelingen te schetsen. In die zin is deze Exilliteratur mutatis
mutandis exemplarisch voor andere bannelingsliteratuur. Hoewel de patriotse diaspora
in grote lijnen bekend is voegt Baartmans' studie vooral nuances toe, die het dagelijks
leven, de motieven van de vluchtelingen, hun verschillende informatieniveaus en
kennis van zaken beter in beeld brengen. Dat is de winst van deze studie.
Institutioneel is Baartmans niet altijd helder: als iemand ‘lid is van de Gelderse
adel’ (p. 91) houdt dat niet perse in, dat hij ook lid is van de staten van het gewest
of kwartier, vide Van de Marsch en dan is politieke invloed marginaal. Van Haeften
was inderdaad lid van de Utrechtse Staten; p. 98), maar in de context van 1786-1787
is in zijn geval de toevoeging Pretense Staten noodzakelijk. Baartmans biografica
zijn vaak weinig kritisch aan het NNBW ontleend, maar raadpleging van databases
als PiCarta en BNTL had modernere studies over bijvoorbeeld 't Hoen (p. 34), Van
Hooff (p. 88). Van de Capellen van de Marsch (p. 91) - de Verdediging van diens
broer Alexander had zeer wel in deze studie gepast (p. 95) - Van Pallandt tot Zuthem
(p. 97), en Gelderman (p. 144) opgeleverd, om er maar enkele te noemen.
Ik ga voorbij aan enkele opmerkelijke toeschrijvingen: de uitdrukking ‘modderplan’
zou van ‘moderaat’ komen (p. 145. 512) en het Zakboek of aanteekeningen van een
burger aan de grenzen van Holland (Rotterdam [1792]) bijvoorbeeld zou door De
Wacker van Zon geschreven zijn (p. 319-320); - om enkele opmerkingen over het
bronmateriaal te maken. Baartmans gebruikte wel de brieven die Van de Marsch aan
Valckenaer schreef, niet de persoonlijke en politieke correspondentie berustend in
respectievelijk het Rijksarchief in Gelderland (per 1 april aanstaande Gelders Archief)
of de collectie Brantsen in het Nationaal Archief i.o. voorheen Algemeen Rijks
Archief. Uit die correspondentie komen ook andere figuren naar boven, zoals
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D'Averhoult, Visscher en Irhoven van Dam, die bij Baartmans niet of nauwelijks te
vinden zijn.
Jammer is dat Baartmans weinig of geen gebruik maakt van de in de Noordelijke
en Zuidelijke Nederlanden verschijnende kranten, tijdschriften als Ismaël (1788-1789)
en pamfletten als tegengas voor de door hem gebruikte bronnen. Zijn studie was ook
een kans - vooral via het laatste hoofdstuk - om althans een aanzet te geven voor een
overzicht van het hybride bronmateriaal over de periode 1787-1792, liever 1795.
Dan zouden de in het laatste hoofdstuk besproken bronnen minder geïsoleerd en in
een ruimer interpretabel kader en dito context - Forster en Van Eijck zijn bijvoorbeeld
politieke buitenstaanders hoe aangenaam de lectuur ook is - geplaatst zijn.
Maar men kan wel alles willen; Baartmans studie brengt de periode 1787-1792
een stuk dichterbij.
PIETER VAN WISSING

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator, aflevering 196-240 (11
september 1733-12 februari 1734). Opnieuw uitg. met inl. en samenvatting
door José de Kruif. Leuth, Astraea 2001. Duivelshoekreeks 14. 385 blz.
isbn 90-75179-20-0. Prijs 21,75 euro.
José de Kruif heeft deze uitgave voor haar rekening genomen. In haar inleiding
behandelt zij een drietal thema's. Allereerst bespreekt De Kruif het gegeven dat de
achttiende-eeuwse lezers het blad zeer leken te waarderen, terwijl de hedendaagse
lezer niet lijkt te begrijpen, wat De Spectator tot bestseller maakte. De Kruif geeft
een aantal verklaringen, maar vergeet niet een kritische aantekening te maken bij het
begrip ‘veelgelezen’, aangezien hedendaagse onderzoekers het niet eens kunnen
worden over de oplagecijfers van De Spectator.
Een tweede aspect dat in de inleiding naar voren
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komt, zijn de motieven van Van Effen om De Hollandsche Spectator te vervaardigen,
waarbij ook aandacht is voor de visies daarop van Altena en Buijnsters. De Kruif
heeft niet alleen aandacht voor Van Effen, maar dicht ook de uitgever van De
Spectator, Uytwerf, een grote rol toe bij de totstandkoming van het blad.
Een laatste thema dat de aandacht heeft van De Kruif en ook het meest uitgebreid
besproken wordt, betreft het leespubliek van De Hollandsche Spectator en het
veronderstelde kassucces van het blad. Aan de hand van boedelbeschrijvingen is een
eerste poging gedaan het eerder genoemde leespubliek te reconstrueren. Uit de
boedelbeschrijvingen komt in ieder geval naar voren dat de spectatoriale geschriften
onderling inwisselbaar lijken te zijn.
Voorafgaande aan de eigenlijke tekst is een zeer uitgebreide samenvatting van de
inhoud te vinden, wat het voor de lezer gemakkelijk maakt bepaalde onderwerpen
snel terug te vinden. Een blik op de inhoud leert ons dat De Spectator eigenlijk nog
dicht bij het eenentwintigste-eeuwse publiek staat. Aflevering 208 handelt
bijvoorbeeld over het onnodig gebruik van Gods naam, iets dat heden ten dage nog
steeds een discussiepunt vormt en aflevering 216 behandelt het probleem van fooien
geven.
De tekst zelf wordt niet alleen van woordcommentaar, maar van tijd tot tijd ook
van zakencommentaar voorzien, wat het begrip van de tekst ten goede komt.
Een uitstekend verzorgde uitgave, die zeker ook voor studenten het plezier in Van
Effens teksten zal vergroten.
ANGELA ZENGERS

Henricus van Bulderen (1718-1794) en zijn Zutphensche Courant. Inl.,
teksted. en comm. door P.W. van Wissing. Hilversum, Verloren 2001. 152
blz., isbn 90-6550-670-5. Prijs 14,- euro.
De Zutphense Courant, waarvan het eerste nummer verscheen op maandag 3
november 1783, was eigenlijk geen echte, serieuze courant. De uitgever, Henricus
van Bulderen, had gekozen voor humor met een boosaardige politieke ondertoon.
Het blad verscheen ook niet dagelijks, of keurig driemaal per week, zoals een courant
betaamt, maar zo nu en dan, en na de zevende aflevering, die van maandag 6 december
1784, gaf Van Bulderen er definitief de brui aan.
In de tussentijd hadden de kopers zich kunnen amuseren met sarcastische
commentaren op het leven van de Zutphense machthebbers, met als voornaamste
stenen des aanstoots burgemeester August Robert van Heeckeren tot Suideras, door
Van Bulderen liefkozend voorzien van het alias Den Bloedtapper, en de plaatselijke
diender, Engelbert Gerhard Johan Crookceus.
De Zutphense Courant is nu te raadplegen in een uitvoerig toegelichte en
geannoteerde editie. Eerst komt de uitgever aan bod. Pieter van Wissing, die Van
Bulderen karakteriseert als een kleine boekhandelaar met een uiterst bescheiden
eigen fonds, doet zijn best, maar waarom Van Bulderen in 1783 opeens de moed had
om zich politiek te profileren, en waarom hij twee nummers uitgaf, aarzelde, nog
eens vijf nummers uitgaf en toen definitief stopte, blijft onduidelijk. Ook voor het
merkwaardige feit dat Van Bulderen na de Pruisische inval geen noemenswaardige
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moeilijkheden ondervond - hij mocht zelfs couranten leveren aan het stadsbestuur geeft Van Wissing geen bevredigende verklaring. Werd het Van Bulderen dan niet
kwalijk genomen dat hij wat gekeesd had? Waren Suideras en Croockeus verlichte,
lankmoedige bestuurders die er begrip voor hadden dat een boekhandelaar simpelweg
verkocht wat hij kon verkopen? Of had Van Bulderen à la Jan Nomsz de huik naar
de wind gehangen? Het komt niet uit de verf. Hier is kennelijk ruimte voor nader
onderzoek.
Van Wissing komt eigenlijk pas op dreef wanneer hij afscheid neemt van die hem
ontglippende Henricus van Bulderen. Hij schetst de politieke context en verklaart
duizend-en-een namen en verwijzingen en maakt op die manier de courant
toegankelijk voor al wie niet thuis is in de achttiende-eeuwse geschiedenis van
Zutphen en omstreken. Bovendien, en dat is een grote verdienste, hij leert de lezer
lezen door hem c.q. haar te wijzen op de behendigheid van de uitgever. Een
correspondent uit Utrecht schrijft Van Bulderen dat men zich aldaar afvraagt of de
stadhouder wel bij zijn volle verstand is. Het is dus niet de courantier die dit schrijft
- nee, hij bericht slechts wat anderen, van buiten de stad, hem schrijven. De landdrost
van Zutphen is door wat jongens nageroepen dat hij een landverrader is. Van Bulderen
geeft de scheldtekst keurig weer, inclusief de oproep om die ‘hond’ te verzuipen, en
dekt zich vervolgens in met de volstrekt hypocriete retorische vraag ‘Wie kan zulk
een taal omtrend zulk een braaf Regent met onverschilligheid aanhooren’. Het zijn
trucjes die bij een oppervlakkige lezing nog wel eens aan de aandacht ontsnappen
en daarom is het zo mooi dat Van Wissing er uitdrukkelijk op wijst. Het je kunnen
inleven in zo'n uitgever die met de ganzeveer in de hand zit te dubben over wat hij
wel en niet kan zeggen, maakt een achttiende-eeuwse tekst een stuk spannender.
Of deze inkleding een vondst van Van Bulderen was, zoals Van Wissing suggereert,
valt te bezien - het is toch gewoon een oude spectatoriale truc? Van Wissing vergelijkt
de Zutphensche Courant met een oude liefde van hem, het iets latere weekblad Janus,
maar waarom zou Wacker van Zon zijn verteltechiek
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aan Van Bulderen ontleend hebben? Als boekverkoper had Van Bulderen ongetwijfeld
kennis genomen van al die Snappers en zo die in de grote steden in het westen opgang
maakten. Het gebrek aan originaliteit maakt zijn journalistieke escapade er echt niet
minder interessant om. De Zutphensche Courant, die tot dusverre aan de aandacht
is ontsnapt omdat alleen het Stadsarchief van Zutphen een compleet exemplaar bezit,
mag worden gekwalificeerd als een mooi, dankzij het commentaar van Van Wissing
na meer dan tweehonderd jaar nog steeds leesbaar voorbeeld van een tijdgebonden
genre - wel kritiek, maar vooralsnog verdekt - dat veel meer aandacht verdient.
TON JONGENELEN

Marleen de Vries, Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland
1750-1800. Nijmegen, Vantilt Nijmegen 2001 (dissertatie), isbn
90-75697-49-X, 476 blz. Prijs 22,65 euro.
‘Vorm helden, o Dichter, door helden uit te beelden.’ Deze oproep van Bilderdijk
kan als programmatisch gelden voor de ideeën en idealen van literaire genootschappen
die in de tweede helft van de achttiende eeuw in ons land een opmerkelijke bloei
beleefden. In haar boeiende dissertatie, een voorbeeldig specimen van zowel breed
als diepgaand literairhistorisch onderzoek, laat Marleen de Vries overtuigend zien
dat letterkundige genootschappen zich eerst en vooral door pragmatische
overwegingen lieten leiden. Het ging de circa tweeduizend leden om het welzijn van
het vaderland, anders gezegd, hun landgenoten dienden te worden ‘beschaafd’. In
dienst van dit typisch verlichte nuttigheidsideaal schreven zij prijsvragen uit,
publiceerden zij volop in tijdschriften en kranten, en droegen zo in belangrijke mate
aan de publieke opinievorming bij.
In een voor een proefschrift uitzonderlijk aangename stijl doet De Vries, op basis
van zowel gedrukt materiaal als vele meters archivalia, verslag van de idealen en
dichterlijke principes van de 61 literaire genootschappen die zij tot uitgangspunt van
haar studie heeft gekozen. Zij onderscheidt deze letterkundige genootschappen in
drie categorieën, namelijk beschouwende genootschappen, dichtgenootschappen en
taalgenootschappen, die ieder een eigen wijze van werken en inrichtingsvorm kenden.
Zo droegen sommige ervan een besloten, andere een open karakter: sommige waren
vooral locaal, andere nationaal van aard. In vier omvangrijke hoofdstukken bespreekt
De Vries achtereenvolgens de idealen van de genootschappen, hun dichterlijke
principes, de centrale rol die zij aan religie toekenden, en hun opvattingen over
politiek en vaderlandsliefde. Elk hoofdstuk eindigt met een uitstekende samenvatting
van het vele dat daarin aan de orde komt.
De algemene literaire stemming, die in het eerste deel wordt beschreven, kenmerkt
zich door pessimisme. Zoals op zoveel andere terreinen in ons achttiende-eeuwse
vaderland vormde ook hier ‘verval’ het sleutelwoord. ‘Het literaire pessismisme
hoorde bij de genootschapscultuur, als een corset bij een hoepeljurk’ (p. 18). Wat
daaraan te doen? Een belangrijke oplossing zagen de letterkundige genootschappen
gelegen in een nieuwe poëzie die vanzelfsprekend ‘nuttig’ moest zijn. Die utilitaire,
beschavende poëzie verschilde duidelijk van wat eerder op dichterlijk gebied
verschenen was. Zo had zij weinig gemeen met Campo Weyermans satirisch werk.
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De nieuwe poëzie was zeker niet naar ieders smaak: theologen en filosofen zagen
weinig heilzaams in een poëzie die, evenals zij, waarheidsaanspraken meende te
bezitten. Op hun beurt hadden letterkundige genootschapsleden weinig op met tal
van belegen godsdienstige en filosofische opvattingen: zij kunnen om die reden als
‘verlicht’ geclassificeerd worden, stelt De Vries.
Interessant is dat juist religie een uitermate populair thema onder de
genootschappelijke heren en enkele dames werd. De Vries, die in dit verband van
een ‘gemeenschappelijke genootschappelijke passie’ spreekt, wijdt er een uitvoerig
hoofdstuk aan. Zij gaat in op vragen naar het kenmerkende van
literairgenootschappelijke opinies, de aard van hun zogeheten ‘stichtelijke’ poëzie,
en de redenen waarom die poëzie zo populair was. Ook bespreekt zij de relatie tussen
heilige en heidense dichtkunst, waarbij zij laat zien hoe bijbelse stof aan populariteit
won ten nadele van klassiek-mythologische thema's. Het spreekt haast vanzelf dat
religie in de 18e-eeuwse Republiek gelijk staat aan christendom. Maar over welk
christendom hebben we het dan? Wat betekende ‘christelijk’ in de sfeer van de
literaire genootschappelijke cultuur? En welke rol speelden predikanten in zulke
genootschappen?
Het ‘christelijk’ karakter van de genootschappen kwam tot uiting in de algemene
eis aan genootschapsleden dat geen enkele vorm van christelijk geloof het object van
ridiculisering mocht worden. Terecht wijst De Vries erop dat dit een formulering is
die weidser is dan wij wellicht op het eerste gezicht zouden denken. Nog steeds was
in die tijd de gereformeerde (hervormde) kerk de publieke of dominante kerk in de
Republiek, en het zou in dat licht niet vreemd zijn geweest als men had bepaald dat
alleen met de gereformeerde godsdienst de spot niet mocht worden gedreven - wat
impliceerde dat men zich ten aanzien van de overige denominaties niet hoefde in te
houden. Een blijk van zo'n opvatting vormt een resolutie van de Staten van Holland
uit 1773, waarin werd gedecreteerd dat men de gereformeerde kerk en haar dienaren
niet mocht bespotten. Dat literaire genootschappen zich in hun eis tot
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respect niet tot gereformeerden beperkten maar elke vorm van christelijk geloof
insloten, getuigt van een liberaal, zo niet verlicht standpunt. Hun opvatting op dit
punt vormt een bewijs van de veranderende mentaliteit in de periode tussen 1750 en
1800, die we niet alleen in literaire kring maar ook in godsdienstige kringen van
allerlei confessionele kleur, ja ook bij liberale gereformeerden tegenkomen; een
verandering die wijst op een toenemende verdraagzaamheid. Dat die tolerantie zijn
grenzen kende en ophield waar niet-christenen in het vizier kwamen, hebben in het
genootschappelijke verkeer vooral de joden in ons land ervaren.
Over het in het Verlichtingsonderzoek veelbesproken thema van de relatie tussen
christelijk geloof en Nederlandse Verlichting maakt De Vries enkele zinnige
opmerkingen. Haar oproep dat een grondige studie van 18e-eeuwse bronnen nodig
is om het contemporaine gebruik van het begrip ‘christelijk’ te achterhalen verdient
alle aandacht, zoals ook haar klacht dat we het nog altijd zonder begripsstudies over
de termen ‘christelijk’ en ‘verlicht’ moeten stellen (p. 158). Zoals ook vandaag de
dag kon ook in de achttiende eeuw het werkwoord ‘verlichten’ enerzijds wijzen op
religieuze verlichting. anderzijds, breder, op het ontwikkelen van verstandelijke
vermogens en kennisuitbreiding (p. 165). Duidelijk is wel dat het gebruik van het
begrip ‘christelijk’ door de literaire genootschappen geheel overeenstemt met wat
doorgaans in de latere 18e eeuw gangbaar was. De sterke nadruk op het
nietdogmatische en ethische aspect van het geloof komen wij in de periode tussen
1750 en 1800 overal in allerlei toonaarden tegen. Geen wonder dat deugd, ‘de sterkste
zuil der Maatschappij’ (p. 97), zo'n centrale plaats innam in zowel literaire als
godsdienstige publicaties.
Op zichzelf hoeft alle genootschappelijke interesse in religie niet te verbazen. Die
sloot direct aan bij de Nederlandse smaak. Velen stelden vast dat de Nederlander
religieus van aard was. Dat die constatering overigens ook politiek-strategisch van
belang werd geacht, bleek direct na de Bataafse Revolutie toen vooraanstaande
Nederlandse politici er bewust vanaf zagen het Franse model na te volgen en alle
kerken te sluiten. De nationale religieuze volksaard vereiste een gematigder koers,
meende men. De Vries laat zien hoe de betekenis die aan godsdienst werd toegekend
naadloos aansloot bij het pragmatisme van de achttiende-eeuwer: het ging de
genootschapsleden erom de sociale functie van religie als stabiliserend moment in
de eigentijdse samenleving uit te dragen. Religie in de zin van een praktisch-ethische
levenswijze kon het verval keren. Het christelijk geloof werd, kortom, geacht een
essentiële bijdrage te leveren aan het broodnodige beschavingsproces.
Interessant is dat in sommige genootschappen deïstische geluiden te beluisteren
waren. Dat is daarom interessant omdat wij van de receptie van het deïsme in de
Republiek nog weinig weten. Adami, lid van Concordia et libertate, wees in 1776
het wonder van de stilstand van zon en maan ten tijde van Jozua (dat vanaf de 17e
eeuw een geliefd onderwerp in bijbelkritische kringen vormde) van de hand. Of hij
om die reden als een ongelovig materialist getypeerd kan worden, zoals De Vries
meent (p. 169). valt te betwijfelen. Uit de contemporaine beschrijving van zijn
godsdienstige standpunt is veeleer op te maken dat hij tot deïstische opvattingen
neigde en dat was destijds al genoeg reden voor opwinding, zeker in de jaren zeventig
van de 18e eeuw toen in ons land de discussie over het deïsme in alle hevigheid werd
gevoerd.
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Ongetwijfeld zullen de genootschappelijke predikanten zich in zulke discussies
hebben gemengd. Ook al maakten zij maar 11,1 procent van de actieve leden uit,
hun invloed was aanzienlijk. Figuren als Johannes van Spaan en Daniël Albertus
Reguleth bijvoorbeeld gaven jarenlang leiding aan het Haagse dichtgenootschap
Kunstliefde spaart geen vlijt. Tal van predikanten waren van meer dan één
genootschap lid. In het algemeen zijn het, niet helemaal verbazingwekkend, de
liberale, naar tolerantie neigende theologen die we in de genootschappen aantreffen.
Studie van literaire genootschappen tussen 1750 en 1800 maakt eens te meer
duidelijk hoezeer cultuur, religie en politiek in die tijd met elkaar verweven waren,
en dat alles met dat ene doel voor ogen: ‘beschaven!’ Het is ondoenlijk de vele
boeiende zaken en observaties die dit boek te bieden heeft hier de revue te laten
passeren. Ik kan alleen maar van harte aanraden deze mooie dissertatie zelf te lezen
- voor zover dat nog niet is gebeurd. Met deze studie heeft Marleen de Vries het
onderzoek van de Verlichting een grote dienst bewezen, niet alleen de literair-historici
onder ons maar ieder die de Nederlandse Verlichting na aan het hart ligt.
ERNESTINE VAN DER WALL

Petronella Moens, Aardenburg of De onbekende volksplanting in
Zuid-Amerika. Roman. Inl. & bew. A. Veltman-van den Bos & J. de Vet.
Amsterdam, Amsterdam University Press 2001. Amazone-reeks deel 3.
137 blzz. isbn 90-5356-532-9. Prijs 13,40 euro.
Adolf Tavenier is getogen ‘in een van de bekoorlijkste landwoningen die onze
vaderlandse grond versieren’. Hij is enig kind van de gefortuneerde Albert Tavenier
uit een ‘achtenswaardig Nederlands geslacht’, kluizenaar in zijn studeerkamer, en
van Theodora, ‘wier verstand genoeg rijkdom en wier hart genoeg edelheid bezat
om ook in de eenzaamheid gelukkig te kunnen
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zijn’. Zijn moeder overlijdt wanneer Adolf vijftien is: zijn vader stuurt hem
voorafgaande aan zijn universitaire studie op een klassieke Europa-reis met een wijze
oude vriend. Weer thuis voelt hij ‘zijn hart voor huiselijk geluk gevormd’ en verlangt
naar een huwelijk van ‘geheel zuivere zielenliefde’.
Na erotische escapades ontmoet hij plots de jong moederloos geworden Suzanna
Gelma, toeverlaat voor haar blindgeworden vader en een levende replica van zijn
eigen moeder. Al behoort deze engelin ‘tot de ware vreugde van zijn wezen’, hij wil
eerst naar Zuid-Amerika, in het volle vertrouwen dat zij op hem wacht. Dat doet ze
en nadat zijn terugkeer naar Nederland trouwen ze en vertrekken ze naar de
Zuid-Amerikaanse volksplanting Aardenburg, waar Albert wordt geboren. Suzanna
sterft kort na de geboorte van het tweede kind (een dochter).
Terug naar de reis die Adolf voor zijn huwelijk naar Zuid-Amerika onderneemt.
Hij ziet die reis als ‘een heilige verplichting’. Met een waar zendingsgevoel gaat hij
op weg, samen met ene Stotgart. Ze stichten ergens in Zuid-Amerika (natuurlijk is
de exacte plaats onbelangrijk; vgl. daarentegen p. 11-2) een kolonie, een gebied dat
ze bij wijze van spreken heroveren op de ‘Spaanse bloedhonden’, maar dan op
humaner wijze. Want op hun reis ‘schilderde hun verbeelding hier de afschuwelijke
wreedheden. [...] onschuldig bloed van de bij miljoenen vermoorde inboorlingen,
[...] die door hun naar goud dorstende overweldigers vermoord zijn.’ De Spanjaarden
waren ‘als met een sluier van gevloekte [want valse] godsdienstijver omhangen. Heel
de nieuwe wereld werd als het eigendom van de katholieke kerk beschouwd.’ Daarom,
zegt de ik-verteller/auteur in één van haar uitweidingen, bleef Spanje ‘eeuwenlang
ontoegankelijk voor verlichting en bloeiende voorspoed.’
De volksplanting ligt op een uitverkoren plek: een gematigde luchtstreek, met een
ogenschijnlijk ‘eeuwig bloeiende lente’ en ‘malse, vette weiden’. Op weg daarheen
hebben de heren bij verschillende planters al ‘negers van beiderlei geslacht’ gekocht.
Ze kiezen ‘onder de zwarten juist zulke, in wier gelaatstrekken een meer of min edele
ziel scheen te spreken, op wier voorhoofd de hand van natuur het merk van de
goddelijke afkomst, of de aanleg om goede mensen te worden, had gedrukt’. Met
het onderwijzen van deze Afrikanen en enkele Zuid-Amerikanen gaan de Europeanen
omzichtig te werk: ‘Geen godsdienstige waarheden werden geleerd, zolang het
verstand daar niet vatbaar voor was en zolang aan de zedelijkheid niet een gepaste
richting was gegeven’. En ziet: alras belanden de onderwezenen in ‘de
morgenschemering van de aanbrekende verlichting’. Want tenslotte gaat het niet om
zomaar een kolonie, neen lieve lezers, deze is gegrondvest op ‘de ware Godsdienst’,
direct gerelateerd aan de staatkundige inrichting van de volksplanting.
Aardenburg is interessant om de ontwikkeling die Moens (*Kubaard 16.11.1762
- +Utrecht 3/4.01. 1843) sinds 1785 doormaakte: ‘Een geregeld volksbestuur werd
opgericht, en een eenvoudig wetboek, waarvan het natuurlijk en het maatschappelijk
recht de onwrikbare gronden waren, werd vervaardigd. De handhaving van de wetten
was aan Stotgart en Adolf toevertrouwd’. De kinderdoop ontbreekt, maar er is ‘in
de maatschappelijke wetten en regels’ wel in een ‘plechtige naamgeving’ voorzien:
kinderen worden door ‘de opperbestuurder’ in een ‘soort van heiligdom, dat voor de
handhaving van recht en wetten’ was ingericht, officieel als lid van de Aardenburgse
kolonie ingeschreven.
Ook is Aardenburg van belang binnen de stroming die meent dat alleen het
christendom mensen op het pad van de ware op de vervolmaking van de mensheid
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gerichte Verlichting kan brengen. In de begeleidende tekst miste ik daarom onder
meer verbanden met Feiths Verbreiding der Evangelieleer over den aardbodem
(1809), met Van Alphens De waare volksverlichting [...] (1793), publicaties van
Konijnenburg en andere protestantse auteurs over beschaving en cultuur, inclusief
die binnen 't Nut (bijvoorbeeld Westerbaens rede over ‘de verlichting en beschaving
des volks’). Kortom, de vrijheid binnen een gehoorzamen aan Gods gebod, gebracht
binnen een vraagstelling waarom calvinisme/conservatisme er niet in kon slagen een
redelijke ideologie te ontwikkelen, die revolutie en Verlichting kon weerstaan.
Ik miste node een link met bijvoorbeeld Van Hamelsveld als mogelijke
inspiratiebron over gedachten over klimaat en menstype, en plaatsing in de huiselijke
literatuur dier dagen. Ik miste suggesties over het vele gereis in Aardenburg,
gerelateerd aan onderscheiden personages: over relaties met Nederlandstalige utopieën
en imaginaire reizen en meer ter zake doende informatie over romantheoretische
aspecten: over de directe aanleiding voor Moens' thematiek in juist 1816-1817.
Kortom: de plaatsing van Aardenburg in Moens leven en in Hollandse klei, meer
down to earth en Moens' eigen boekenplank nabij. En ik betreurde hogelijk het
encyclopedische karakter van woordverklaringen en een zich nauwelijks op
interpretatie (verklaring) van de tekst richten.
W.R.D. VAN OOSTRUM

Louis Ph. Sloos, Voor den dienst der Armée. De militaire
uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef te 's-Gravenhage en te
Amsterdam 1739-1967. Amsterdam, De Buitenkant; Delft, Legermuseum
2001. isbn 90-76452-43-1. 272 en 412 blzz. Prijs 112,- euro.
Armoedzaaiers, werklozen en vagebonden: het Nederlandse leger bestond in de 19e
eeuw uit een weinig flo-
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rissant gezelschap dat nauwelijks kon lezen en schrijven. Vaak vervulden deze
mannen tegen een vorstelijke beloning de militaire dienstplicht in andermans plaats.
Soms waren het zelfs tienersoldaten, gerekruteerd uit wees- of armenhuizen, die
waren overgehaald zich vrijwillig voor het leger aan te melden.
Op de militaire scholen kreeg iedereen, van hoog tot laag, onderwijs in de vakken
die voor een militaire loopbaan van belang waren. In de negentiende eeuw werd een
serieus begin gemaakt met de professionalisering van het leger. Tienduizenden
analfabete rekruten kregen in eerste instantie gewoon les in basisvaardigheden als
lezen, schrijven en rekenen. Speciaal voor hen werden daarvoor leerboekjes
geschreven. Ook werd er vakliteratuur voor de rekruten uitgegeven, bijvoorbeeld
om te leren exerceren of om met paarden te leren omgaan. Naarmate Jan Soldaat
werd gealfabetiseerd, nam het aantal voor hem bestemde studieboeken toe. Er
verscheen zelfs een ‘handboek soldaat’ dat vele malen gedrukt zou worden.
De sobere uitvoering van deze boeken staat in schril contrast met andere, luxe
uitgaven van de firma Gebroeders Van Cleef, boekhandel-uitgeverij te Den Haag.
Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was zij hét adres voor militaire uitgaven.
Schitterend geïllustreerde werken in rijk versierde omslagen waren bestemd voor
militairen van hogere rangen. De uitgeverscatalogi maken gewag van verschillende
militaire geschiedenissen, uniformboeken, handboeken, atlassen, reglementen.
Over deze boeken van uitgeverij Gebroeders Van Cleef gaat de studie van
boekhistoricus Louis Ph. Sloos. Als medewerker van het Legermuseum te Delft heeft
hij de beschikking over de rijkste militaire bibliotheek van Nederland. Doordat Van
Cleef zich al ver voor 1800 specialiseerde in militaire uitgaven, die overigens allemaal
in het Legermuseum zijn terechtgekomen, had Sloos een collectie onder handbereik
die ruim 200 jaar intellectuele bagage van de Nederlandse militair vertegenwoordigde.
De studie valt in twee delen uiteen. In het eerste deel beschrijft Sloos de relatie
tussen de uitgeverij en de overheid. Die zorgde er immers voor dat Van Cleef het
alleenrecht kreeg om militaire overheidspublicaties uit te geven. Dat octrooi bleef
van kracht tot na de Tweede Wereldoorlog, totdat het ministerie van Oorlog besloot
voortaan zijn boeken zelf uit te geven. Dat besluit zou uiteindelijk het einde van de
boekhandel-uitgeverij inluiden. Parallel aan de uitgeverijgeschiedenis loopt de
ontwikkeling van het militaire bestel in Nederland. De talloze veranderingen daarin
en de daarbij behorende wetten en reglementen hebben, aldus Sloos, de kassa bij
Van Cleef vrolijk doen rinkelen.
Het tweede deel biedt een overzicht van het militaire fonds dat Van Cleef gedurende
de jaren 1739 tot en met 1967 op de markt heeft gebracht. Duidelijk is dat er niet
alleen sprake is van een enorm kwaliteitsverschil, maar ook dat het aantal boeken in
de loop van de negentiende eeuw fors is toegenomen. Ook de verscheidenheid aan
militaire onderwerpen werd groter en de boeken werden publieksgerichter
samengesteld.
Beide delen zijn in cassette uitgegeven, bevatten zeer veel illustraties en hebben
het schitterende uiterlijk waarvoor uitgeverij De Buitenkant bekend staat.
M. VAN VLIET
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Jeroen Jansen, Decorum. Observaties over de literaire gepastheid in de
renaissancistische poëtica. Hilversum, Verloren 2001. 439 blzz., incl.
zakenen personenregister. isbn 90-6550-671-3. Prijs 40,- euro.
Anders dan de titel mogelijk doet vermoeden, gaat het Jansen wel degelijk om wat
Anna de Haas in De wetten van het treurspel in navolging van H. Lausberg als het
interne decorum (poëticaal of literair decorum binnen de tekst) en het externe decorum
(retorisch of sociaal decorum gericht op het publiek) onderscheidde (1998: p.
163-217). Jansen betoogt dat de classificatie ‘inneres - äusseres aptum’ de historische
situatie geweld aan zou doen en concentreert zich op het spanningsveld tussen
decorum als literaire en als ethische deugd. Slaagt een auteur er kortom in - ervan
uitgaande dat deze zich dit ook ten doel stelt - de vereiste gepastheid ten aanzien van
stofvinding, tekstuele ordening en stilistische aankleding in balans te brengen met
een ‘natuurlijke en waarschijnlijke uitbeelding’, dat wil zeggen een presentatie van
de personages conform hun sekse, leeftijd en status. En is deze in harmonie met het
contemporaine normen- en waardenpatroon van het publiek, dat onder invloed kan
staan van vigerende gedragsethica's en conversatieleren (huiselijker geformuleerd:
etiquetteboekjes), met in het verlengde daarvan weer een verbinding naar
veranderende contemporaine opvattingen over het literaire genre in kwestie.
Jansen wil weten of eerdere opvattingen, dat auteurs eind 17e eeuw zich meer
door de smaak van het publiek laten leiden dan door literaire regelgeving, waar zijn.
Was er toen inderdaad sprake van een verschuiving van een poëticaal naar een
retorisch decorum? Uiteindelijk komt Jansen zijns ondanks indirect toch bij de eerder
door hem afgewezen classificatie uit. Omdat zijn bevindingen vooral op
toneelontwikkelingen steunen?
Jansen voert de lezer eerst langs een nadere bepaling van het begrip decorum, dat
tot circa 1670 als woord niet voorkomt in Nederlandstalige teksten, Hij plaatst de
aard en inhoud van het begrip binnen
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de klassieke traditie: Plato, Aristoteles, Homerus, Vergilius: Cicero en Quintilianus:
Horatius, met tot slot de verbinding van de poëticale en rhetoricale invalshoek middels
Statius Lusitanus. Dit deel kan echter worden overgeslagen, omdat de auteur in zijn
vierde hoofdstuk ter wille van minder theoretisch geïnteresseerde lezers deze
bevindingen in vogelvlucht presenteert, zij het dan gerelateerd aan een
accentverlegging naar een hoofdzakelijk didactische doelstelling van literaire teksten.
In dit hoofdstuk formuleert hij ook de vraagstellingen die hij in de rest van zijn
studie uitwerkt:
- wat veranderde in de 17e eeuw aan de houding ten opzichte van het literaire
decorum en wat bleef hetzelfde?
- trad er een verschuiving op in de waarde die aan verschillende aspecten van
het decorum werd gehecht?
- zo ja: waar en hoe gebeurde dit en welke gevolgen had dit voor de literatuur
en de literatuurtheorie in de desbetreffende perioden?
Interessant is de aanzet over het gebruik van dialecten en volkstaal in blijspelen
en kluchten. Daarbij wordt verondersteld dat het gebruik van dialecten bewust
plaatsvindt om te benadrukken dat het om ‘fictie’ gaat, om met andere woorden
afstand te scheppen tussen tekst en publiek. Jansen vermoedt dat de afname van
dialect eind 17e eeuw wel eens verband zou kunnen houden met veranderingen in
de maatschappij en poëticale ontwikkelingen (clarté, bienséance), alsmede met de
opwaardering van personages in de komedie vanaf 1670 tot fatsoenlijke burgers (p.
97).
Jansens conclusies ten aanzien van het breed gepresenteerde literaire decorum immers alle literaire teksten betreffende - zijn weinig bevredigend. Hij lijkt een wel
erg grote broek te hebben aangetrokken.
Concreet valt de bestudeerde tekstsoorten - brievenleer, enkele dichtsoorten (met
name het epos), toneel (met name de klucht) - een zeer verschillende mate van
aandacht ten deel, Verhoudingsgewijs passeert voorts een gering aantal toneelstukken
de revue, vaak uitsluitend gebaseerd op de voorwoordelijke intentie van de auteur
zonder dat er sprake is van een analyse van het stuk zelf, hetgeen lezers zoals bewezen
op een dwaalspoor brengen kan. Verder beperkt hij zich tot doorgaans bekende
auteurs, onder wie Alewyn, Asselijn, Blasius, Coster, Droste, J. Duym, Hooft,
Huydecoper, Huygens, Lingelbach, Meijer, Rodenburgh, Roeland, Vos, Zoet en in
het bijzonder Bredero en Vondel, Het feit dat hij nauwelijks aandacht besteedt aan
de in het kader van zijn vraagstelling toch relevante maatschappij-kritische satire
werkt absoluut in zijn nadeel, temeer omdat hij veel aandacht aan de klucht besteedt.
Ook jammer is dat hij de eind 17e eeuw (ten aanzien van pornografische teksten)
optredende éthique de la frivolité negeert, waarbij de literaire vraisemblance gaat
conflicteren met godsdienstige en morele eisen op dat gebied. Het had immers een
interessante aanvulling kunnen geven op de geconstateerde verschuiving in waardering
voor het blijspel ten koste van de klucht.
Misschien kan analyse van stukken van de zeer trendgevoelige en op ontvangst
van het publiek gefixeerde Jacob Campo Weyerman, die immers een ontwikkeling
van auteur van kluchten naar die van blijspelen lijkt te hebben doorgemaakt, uitkomst
bieden en meer aanzet tot een veralgemenisering geven? De waarde van deze
honorabele studie zal (kan) zich bewijzen in d(i)e praktijk.
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W.R.D. VAN OOSTRUM

H. Bots en T. Kerkhoff, De Nijmeegse Pallas. De geschiedenis van de
kwartierlijke academie en medische faculteit, 1655-1679. Nijmegen,
Universitair Medisch Centrum St Radboud 2001. isbn 90-75697-72-4.
Prijs 13,60 euro.
Een fraai uitgegeven jubileumboekje van het Nijmeegse Radboudziekenhuis over
het medisch onderwijs zoals dat in de tweede helft van de 17e eeuw aan de toenmalige
universiteit aldaar werd gegeven. De Katholieke Universiteit Nijmegen bestaat nog
maar sinds 1923 maar had reeds van 1655 tot 1679 een voorgangster: de Illustre
Academie.
Iedere provincie van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden kende een
eigen universiteit, maar in Gelre werd er dusdanig om gekissebist, dat er gedurende
een kwart eeuw twee universiteiten waren: in Hardewijk en in Nijmegen. Het rampjaar
1672 luidde helaas het einde in van de laatste universiteit.
De uitgave bevat weinig nieuw materiaal over de Illustre Academie.
Begrijpelijkerwijs wordt er alleen ingegaan op het medische onderwijs. Intrigerend
is dat men hoogleraren wisten aan te trekken als de later internationaal beroemd
geworden rechtsgeleerde Gerard Noodt en de hoogleraar geneeskunde Emanuel de
Mandeville, grootvader van de Rotterdamse schrijver Bernard de Mandeville.
M. VAN VLIET

Verschenen
G.M. Mesland, Frans Hemsterhuis' filosofie. Ljouwert, Utjouwery Frysk
en Frij 2001. 172 blzz. isbn 90-73554-65-9. Prijs 17,95 euro.
Na een korte biografische schets worden Hemsterhuis' belangrijkste werken volgens
tijd van ontstaan besproken. aan de hand van kenmerkende trefwoorden. Dit
samenvattende boekje is een redelijk geslaagde eerste inleiding in het denken van
Hemsterhuis.
[AH]
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Alexander Piatigorsky, Freemasonry. Londen, Harvill Press 2000. isbn
1860462650.
Deze wetenschappelijk verantwoorde, lijvige studie over de oorsprong van de
vrijmetselarij is eerder verschenen onder de prikkelende titel Who's afraid of
Freemasons?
[MVV]

A.H. Huussen jr., ‘Het proeces tegen Jacob Campo Weyerman (1739)’,
in: Groniek. Historisch tijdschrift 153 (2001), p. 483-496.
In het Groningse blad voor historici. Groniek, verscheen onlangs een artikel van
A.H. Huussen over de strafzaak tegen Weyerman die geleid heeft tot zijn levenslange
gevangenschap op de Gevangenpoort te Den Haag. Aan de hand van deze rechtszaak
laat de auteur de verschillende interpretaties zien die een rechtshistoricus (A.S. de
Blécourt) en een cultuurhistoricus (Carlo Ginzburg) geven van bewijskracht en
rechtsvinding door rechter en geschiedschrijver.
[MVV]

Jan Caluwaerts en Hugo Simonart, Poorters van Brussel III 1695-1795.
Leuven 2000. Poortersboeken van het hertogdom Brabant 2. 476 blzz.
isbn 90-805539-1-3. Prijs 38,- euro (uitgave in eigen beheer: Amerikalaan
43, B-3000 Leuven).
Alle poorters van Brussel in deze periode, met opgave van plaats van herkomst,
geboortedatum, burgerlijke stand, beroep, ouders, echtgenote, kinderen, motief om
poorter te worden, woonplaats, datum van toelating, en soms nog meer. Een
naslagwerk dat leidt tot verzuchtingen: waarom bestaat niet zoiets voor Amsterdam,
Arnhem en Appelscha?
[AH]

Jacob van Sluis, Bibliotheca Hemsterhusiana. Het boekenbezit van Tiberius
en Frans Hemsterhuis, met genealogie en bibliografie. Leeuwarden, Damon
2001. 296 blzz. isbn 90-5573-229-x. Prijs 20,45 euro.
De bekendste Nederlandse filosoof van de 18e eeuw, Frans Hemsterhuis, stierf in
1790. Zijn bibliotheek, waarin ook opgenomen die van zijn vader, de graecus Tiberius
Hemsterhuis, bevatte 4.000 banden. Van Sluis beschrijft in een korte inleiding de
lotgevallen van deze bibliotheek. Daarna volgt een facsimile van de veilingcatalogus
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van een deel van deze bibliotheek (3.000 stuks) uit 1791, met een index nominum
daarop. Tenslotte vindt men een artikel over het geslacht Hemsterhuis, en een
bibliografie van de werken door en over de verschillende leden van deze familie.
Deze uitgave biedt dus veel belangrijk materiaal voor het Hemsterhuis-onderzoek.
In deze bibliotheek zal eenieder willen zoeken naar auteurs en werken die bij zijn
belangstelling passen. Er zijn werken van Spinoza, Swedenborg, Milton, Horapollo.
Rousseau (Discours sur l'origine de l'inégalité), Langendijk (4 delen Gedichten),
Focquenbroch. Ook vindt men: de satirische Nederduitsche Keurdigten met 10
vervolgen, de Menagiana. Goethe, Luzac, de Nagstudie van Justus Bickerstaf, en
nog heel veel meer: voer voor talloze vragen. Las hij echt de Doorzichtige Heremyt,
door Weyerman (sectie quarto's, nr. 881)?
[AH]

William Blake, Het huwelijk van hemel en hel. Vertaald en toegelicht door
Sylvia Koetsier. Utrecht, Erven J. Bijleveld 2001. 192 blzz. isbn
90-6131-985-4. Prijs 20,45 euro.
‘Without Contraries is no progression. Attraction and Repulsion, Reason and Energy,
Love and Hate, are necessary to Human existence. From these contraries spring what
the religious call Good & Evil.’
Aldus een stukje tekst op de derde plaat van dit kort na 1790 gepubliceerde derde
werk, in ‘illuminated printing’, van Blake. Deze is de laatste decennia gaan behoren
tot de beroemdste figuren van de esoterische (?) Verlichting, maar in Nederland
denkelijk nog steeds niet zeer bekend; evenmin zijn Nederlandse evenknie, Humbert
de Superville. Bij Blake gaat het, in het citaat, om de overstijging van tegenstellingen.
De uitleg van deze ideeën vindt men, na een facsimile-weergave van de originele
uitgave, in een zakelijk essay van de bezorgster. Er volgt tevens een korte biografie.
Op knappe wijze weet zij in kort bestek aan te geven hoe Blake oudere ideeën (als
van Böhme, Milton) tot een geheel eigen wereld wist te transformeren die personen
als Huxley, Jim Morrison wist te inspireren. Verplichte kost voor lezers die nog niet
bekend zijn met de ossianistische, visionaire, archetypische beelden en woorden van
Blake.
[AH]

Ab Caransa, Vrijmetselarij en jodendom. De wereld een tempel. Hilversum,
Verloren 2001. 240 blzz. isbn 90-6550-183-5. Prijs 17,70 euro.
Ietwat amateuristisch, aan Johannes Kinker opgedragen geschrift, zonder echte
bronverantwoording, over het probleem hoe jodendom en vrijmetselarij in de loop
der eeuwen met elkaar zijn omgegaan, en over de vraag of de vrijmetselarij in wezen
christelijk is (de auteur meent van niet). Het heeft een zekere charme dat de auteur
zich verwant voelt met de Haskala (de joodse variant van de Verlichting). Aan het
eind vindt men lijsten van de joodse leden van verschillende belangrijke Nederlandse
loges, in de 18e en 19e eeuw.
[AH]
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Charles de Montesquieu, Beschouwingen over de oorzaken van de grootheid
en de ondergang van de Romeinen. Ingel., vert. en geannoteerd door Ivo
Gay. 's-Hertogenbosch, Voltaire 2001. 166 blzz. isbn 90-5848-018-6. Prijs
26,80 euro.
Van deze tekst uit 1734, voor het eerst gedrukt te Amsterdam, valt niet te verwachten
dat de Romeinen bevraagd worden op hun Bruto Nationaal Product, of behandeld
worden op de wijze van de mentaliteitsgeschiedenis. Montesquieu is wel verfrissend
in die zin dat hij de Romeinen niet te voet valt en geëxalteerd aanbidt renaissancistico
aut classisistico modo, maar hij lijkt mij in zijn verlichte vernieuwingsdrang wat erg
ver te gaan wanneer hij de eerste eeuwen van de geschiedenis van Rome beschrijft,
uitsluitend in functie van de drang naar roof en plundering bij alle Romeinen. Hij
vergelijkt hen in dit opzicht voortdurend met allerlei nomadische Centraalaziatische
volkeren. Er is nog niets zichtbaar van de latere bewondering voor Rome als republiek,
die inspiratiebron voor de revolutionairen van 1789.
[AH]

Kees van Strien, De ontdekking van de Nederlanden. Britse en Franse
reizigers in Holland en Vlaanderen, 1750-1795. Utrecht, Het Spectrum
2001. 284 blzz. isbn 90-274-5197-4. Prijs 17,95 euro.
Vlot geschreven boekje over een honderdtal reizigers in deze gewesten, met het
boeiendste uit hun reisverslagen, langs enkele hoofdroutes, samengevat. Deze methode
van beschrijven waarin de ervaringen van velen, uit alle rangen en standen,
samengenomen zijn, is zeer informatief. Zo blijkt het een normaal verschijnsel dat
in de Amsterdamse schouwburg prostituees zochten naar clienten. Veel aandacht
voor de prijzen van alles.
[AH]

Een verdeelde Verlichting. Stemmen uit de spectators. Samenstelling:
Dorothée Sturkenboom. Amsterdam, Athenaem-Polak & Van Gennep
2001. Griffioen. 168 blzz. isbn 90-253-5878-0. Prijs 6,95 euro.
In deze reeks ditmaal een heel aardige bloemlezing uit spectatoriale geschriften. De
bezorgster heeft telkens drie teksten gerangschikt, onder haar vier thema's: Vrouwen
en mannen. Hogergeplaatsten en ondergeschikten. Vreemd en eigen. Lichaam en
geest. De teksten zijn gekozen uit bekende tijdschriften (de Hollandsche Spectator.
De Vaderlander) maar ook uit minder bekende (De Mensch Ontmaskert, het Bataafsch
Musaeum. Tegelijkertijd is de keuze bepaald door de verschillende vormelementen
in deze periodieken gebruikt, zodat we zowel een fictieve lezersbrief vinden als een
betoog, een psychologische karakterschets, een sentimentele geschiedenis en een
allegorische droomvertelling.
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Het nawoord stelt kort en helder zaken aan de orde als stijlmiddelen en regie,
schrijvers en leespubliek, verlichte idealen, sekseverhoudingen, sociale verhoudingen
en zo nog het een en ander. De annotatie (in deze reeks altijd een lastig probleem)
is duidelijk en soepel. Mijn enige kritische opmerking is: dat het wat vreemd aandoet
bij een tekst uit 1750 over een genootschap van ‘echte’ adellijken een patriotse
illustratie geplaatst te zien (p. 36) met het onderwerp ‘De Nederlandsche Aristocraet’.
In het taalgebruik van die tijd is een aristocraat immers een lid van de gesloten
bestuursélite en slechts bij uitzondering tevens edelman.
[AH]

Hendrik van 't Veld, Beminde broeder die ik vand op werelts pelgrims
wegen. Jan Luyken (1649-1712) als illustrator en medereiziger van John
Bunyan (1628-1688). Utrecht, De Banier 2000. Proefschrift VU. isbn
90-336-0479-5. 560 blzz. Prijs 24,95 euro.
In 1682 verscheen Eens Christen Reyse: vertaling van Bunyans The Pilgrim 's
Progress. De titelprent is van Luyken. Later werden andere vertalingen van Bunyans
werken, in de periode 1683-1689, door Luyken van in totaal 28 etsen voorzien. Die
prenten werden ook opgenomen in Bunyan-heruitgaven in Engeland zelf, ook elders
(Duitsland, Denemarken, China, Japan). I. van Eeghen bezat zelfs de overtuiging dat
een deel van het werk van Bunyan aan Luyken toegeschreven moest worden. Hier
worden de relaties van die prenten met het werk van Bunyan onderzocht. Het
proefschrift is echter evenzeer waardevol wegens het goed onderbouwde en
gedetailleerde onderzoek naar het leven van Luyken en diens geestelijk milieu
(Boehmisten, nonconformistische ‘chrétiens sans église’), en de gegevens over
Engels-Nederlandse betrekkingen in deze periode. Bovendien vindt men een nieuwe
chronologische bibliografie van het werk van Luyken. Het boek mag nu gelden als
het standaarwerk-Luyken. Jammer, dat de honderden kwalitatief hoogstaande
illustraties, zoals hier afgedrukt, niet goed tot hun recht komen: er is nogal goedkoop
papier gebruikt. Begrijpelijk: waarschijnlijk zou de uitgave anders onbetaalbaar
geworden zijn.
[AH]

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

57

Informatie in een ander tijdperk Nieuws in het dagboek van Jan de
Boer (1747-1758)*
Jeroen Blaak
Op 29 april 1747 schreef de Amsterdammer Jan de Boer in zijn dagboek dat hij in
de plaatselijke krant een bericht uit het Zeeuwse Veere had gelezen. De krant
vermeldde dat het Veerse stadsbestuur de in opstand gekomen burgers had beloofd
Willem Friso, stadhouder van Friesland, Groningen, Gelderland en Drenthe, ook
voor te dragen voor het stadhouderschap van Zeeland. Dit besluit was vrij opmerkelijk.
Sinds 1702 was er namelijk in de provincies Zeeland en Holland geen stadhouder
meer geweest. De regenten in stadsbesturen, provinciale vergaderingen en in de
vergadering van hele Republiek der Verenigde Nederlanden hadden sinds het
overlijden van stadhouder Willem III in dat jaar de touwtjes in eigen handen weten
te houden. De regenten konden hun stedelijke en gewestelijke belangen veel beter
behartigen zonder de inmenging van een meer op centraal bestuur gericht instituut
als het stadhouderschap. Maar in 1747 leek een ommekeer op handen te zijn.
Met het noteren van dit bericht uit de Amsterdamsche Courant begon Jan de Boer
aan wat zou uitgroeien tot een vijfdelig manuscript, dat hij de titel Chronologische
historie meegaf. Hierin tekende hij tussen 1747 en 1758 bijna dagelijks op wat er
zich in zijn omgeving afspeelde. Zijn dagboek onderscheidt zich op het eerste gezicht
niet van andere verslagen die over deze periode van de Nederlandse geschiedenis
bewaard zijn gebleven. De turbulente politieke ontwikkelingen van 1747 en 1748 een nieuwe stadhouder, een opstand van burgers tegen de stadsbesturen - zijn door
een groot aantal mensen in kronieken geboekstaafd. Ze vormen een dankbare bron
voor historici die de loop van de gebeurtenissen in die tijd willen achterhalen.1.
Het dagboek van Jan de Boer kan evenwel ook op een andere manier gelezen
worden. Hoe kon De Boer de loop der gebeurtenissen documenteren? Hoe kwam
een eenvoudige Amsterdammer aan nieuws over het politieke bedrijf, wanneer hij
daar zelf niet aan deelnam? Het dagboek van Jan de Boer kan hier iets van laten zien,
omdat hij niet alleen beschreef wat er allemaal gebeurde, maar ook waar hij de
informatie over wat er zich afspeelde vandaan haalde. De Boer was zeer nauwkeurig
in het vermelden van de bronnen die hij gebruikte voor zijn dagelijkse notities.
Sommige zaken had hij zelf gezien, andere had hij van horen zeggen of vernam hij
uit gedrukte stukken als kranten of pamfletten. Wanneer het drukwerk betrof, ging
die nauwkeurigheid zelfs verder. Hij voegde het desbetreffende stuk regelmatig aan
zijn dagboek toe. Het handschrift herbergt een grote hoeveelheid kranten, pamfletten,
overheidspublicaties en ander drukwerk.2.
Het dagboek van Jan de Boer geeft op deze wijze zicht op de receptie van nieuws
in het midden van de achttiende eeuw. Hierover is nog weinig bekend. Het historisch
onderzoek naar nieuws heeft zich vooral beziggehouden met de produktie ervan en
dan met name met twee vormen van nieuwsvoorziening: de krant en het pamflet.3.
Maar hoe verhielden deze zich tot andere manieren van verspreiden nieuws,
bijvoorbeeld die via het gesproken of handgeschreven woord? Het dagboek van Jan
de Boer kan ons een stap dichter bij beantwoording van deze vraag brengen.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

Jan de Boer en zijn dagboek
De Boer werd geboren in Haarlem in 1694. Hij overleed in Amsterdam in 1764.4.
Over zijn maatschappelijke achtergrond en over zijn opleiding is verder weinig
bekend. Hij was rooms-
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katholiek en leverde als zanger en organist een actieve bijdrage aan de missen in de
schuilkerk de Papegaay. In 1724 trouwde hij in Haarlem met Maria Warnout. Zij
was een jaar jonger dan De Boer. Waarschijnlijk tussen 1742 en 1747 zijn zij beiden
verhuisd naar Amsterdam. De Boer werkte daar op het kantoor van wijnhandelaar
Cornelis van der Burgh. Dat deed hij echter niet de hele week. Op een
belastingformulier van december 1748 vulde De Boer als professie in: ‘Comptoir
bediende voor 3 dagen in de week of 1/2 jaar in een jaar, en anders geene winningen.’5.
Hoeveel hij met dit werk verdiende, is niet bekend, maar hij behoorde ermee zeker
niet tot de hoogste klasse van belastingbetalers. De Boer noemde zichzelf een klein
getaxeerde. We kunnen hem dus rekenen tot de brede middengroepen van de
samenleving.
De Boer was een man met grote belangstelling voor de geschiedenis. Op meer dan
één manier liet hij zich, bij het schrijven van zijn dagboek, inspireren door de
geschiedschrijving. Zo had hij in verschillende ‘beschrijvingen van ons vaderland’
gelezen dat er vele ‘wonderlijke zaken’ waren gebeurd nadat Willem III in 1672 tot
stadhouder was verkozen. Nu er in 1747 weer een stadhouderloos tijdperk ten einde
kwam, zou er ongetwijfeld weer veel opmerkelijks gaan gebeuren, zo verwachtte De
Boer. Opdat hij later nog eens zou kunnen nagaan, ‘wat voor een wonderbaarlijke
tijt ik gezien en beleeft heb’, besloot hij de gebeurtenissen dagelijks, ‘ja dikwils van
uur tot uur’ op schrift vast te leggen. Daarbij had hij alleen zijn ‘eijgen vermaak’ op
het oog. Hij schreef zijn dagboek ‘voor niemand in de gehele waereld [...] dan voor
mij alleen.’ Dat onderstreepte hij nog eens door erop te wijzen dat zijn dagboek lag
opgeborgen in een kast waarvan alleen hij zelf de sleutels had. Deze sleutels waren
nodig ‘omdat er in mijne kas nog een binnekas is, alwaar alle mijne manuscripten
op zig zelven leggen.’ Heimelijker kon het eigenlijk niet.
Dat een schrijver zich zo uitdrukkelijk uitspreekt over het persoonlijke van zijn
tekst, wekt natuurlijk enige argwaan. Temeer daar hij dat doet in een tweetal
voorwoorden op de dagelijkse notities. De Boer had blijkbaar toch wel meer lezers
op het oog dan alleen zichzelf. De vormgeving van de tekst wijst daar ook op. Het
manuscript is handgeschreven, maar vertoont alle kenmerken van een gedrukt boek.
Zo hebben alle delen van het dagboek bijvoorbeeld een titelpagina, die onder meer
door het gebruik van verschillende lettertypes in niets afwijkt van titelpagina's van
gedrukte werken.6. Voorwoorden, zoals Jan de Boer die aan twee delen van het
manuscript toevoegde, waren ook in gedrukt werk gebruikelijk. Het uiterlijk van de
bladzijden van het dagboek laten eveneens zien dat De Boer zijn tekst zorgvuldig
heeft gecomponeerd. De pagina's zijn keurig omlijnd en genummerd. Binnen het
kader is de tekst in zeer net schrift geschreven, zonder één doorhaling. Alles wijst
erop dat De Boer zich bij het samenstellen van zijn manuscript heeft laten inspireren
door gedrukte geschiedschrijving.
Het waren niet geleerde historici als Tacitus, Scriverius of Van Alkemade door
wie De Boer zich liet inspireren, zo schreef hij in zijn voorwoord. De lezer hoefde
geen doorwrocht, in verheven stijl geschreven betoog te verwachten. De Boers werk
deed direct en zonder opsmuk verslag van gebeurtenissen. De Boer zag zijn werk
eerder als bron voor de geschiedschrijving. Wat hij bood was een eenvoudige,
dagelijkse opsomming van de feiten. Niet voor niets noemde hij zijn werk
‘chronologische historie’, daarmee refererend aan zowel de kroniek als de chronologie,
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die in de achttiende eeuw werden gezien als dé basis van historisch onderzoek.7. Meer
dan met geleerde historieschrijvers voelde De Boer zich dan ook verwant met iemand
als de eenvoudige middeleeuwse edelman, over wiens kroniek hij had gelezen in de
Oudheden en gestichten van Vriesland (Leiden 1723). Deze edelman deed in zijn
kroniek verslag van zijn eigen tijd en was daarom een belangrijke bron voor de
bekende historieschrijver Ubbo Emmius. In de Oudheden had De Boer iets dergelijks
ook gelezen over Cor-
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nelius Kempius. Zijn boeken werden, voor zover het de beschrijvingen van zijn eigen
tijd betrof, door historici zeer gewaardeerd.
Er was nog een andere reden waarom De Boer beide Friese kroniekschrijvers in
zijn voorwoord noemde. De Boer schreef, net als zij, over zijn eigen tijd en zoals
historici de Friese kronieken daarom zeer betrouwbaar vonden, wilde De Boer de
geloofwaardigheid van zijn eigen verslag onderstrepen. Wat De Boer noteerde was
echt gebeurd, want hij had het zélf meegemaakt. De betrouwbaarheid van zijn verslag
onderbouwde hij verder door er al op de titelpagina op te wijzen dat ‘alles door oor,
en ooggetuygenisse naauwkeurig waargenomen was.’ En of dat nog niet genoeg was,
voegde hij ook nog talloze ‘gedruckte papieren’ toe, die op de door hem beschreven
zaken betrekking hadden.
De werkwijze die De Boers manuscript betrouwbaar moest maken, was eveneens
geïnspireerd op de geschiedschrijving. Dat blijkt duidelijk wanneer het werk wordt
vergeleken met dat van een tijd- en plaatsgenoot van De Boer, de historicus Jan
Wagenaar. De Vaderlandsche Historie (1749-1759) van deze auteur werd op de
titelpagina aangeprezen als zijnde samengesteld uit ‘de geloofwaardigste schrijvers
en egte gedenkstukken’. Kritisch gebruik van bronnen was voor Wagenaar een van
de belangrijkste uitgangspunten van zijn historisch werk. Wagenaar verwees in zijn
Historie voordurend naar zijn bronnen, om daardoor verantwoording af te leggen en
zijn eigen tekst betrouwbaar te maken.8. Overeenkomstig geschiedschrijvers als
Wagenaar riep ook De Boer de hulp van ‘egte gedenkstukken.’ Dat konden gedrukte
stukken zijn, maar ook gesproken of geschreven bronnen.
Het is de werkwijze van een historicus die maakt dat De Boers Chronologische
historie niet alleen een kroniek, maar ook een egodocument is. De Boer beschreef
de gebeurtenissen zoals hij ze zelf had meegemaakt. Zijn dagboek gaat daarom zeker
ook over ‘zijn eigen handelen en gevoelens.’9. Toen bijvoorbeeld de nieuwe stadhouder
Amsterdam bezocht, gaf De Boer een beschrijving van de stoet ‘gelijk den trein mij,
op de cingel bij de lijnbaansteeg, is voorbij gepasseert.’ Een dergelijk manier van
autobiografisch schrijven was niet uitzonderlijk. Schrijven om de eigen herinnering
aan bijzondere tijden vast te houden, was een motief dat veel voorkwam in
vroegmoderne egodocumenten. Juist in crisistijden, zoals bijvoorbeeld de periode
1747-1748, werden heel wat autobiografische teksten geschreven.10. Ook in andere
Europese landen schreven veel mensen over hun eigen leven in de vorm van een
kroniek van de gebeurtenissen om hen heen. Net zoals De Boer benadrukten deze
schrijvers van egodocumenten de eenvoudige stijl van hun verslag, het feit dat zij
ooggetuigen waren en de behoefte de ervaring van opmerkelijke tijden op schrift te
bewaren. Dat dergelijke egodocumenten met name door mensen van eenvoudige
afkomst werden geschreven, die zo de kans kregen hun visie op de politiek te geven,
is in het licht van De Boers achtergrond des te opmerkelijker.11.

Bronnen van De Boer
In het werk van historici als Jan Wagenaar werd verantwoording afgelegd door in
voetnoten te verwijzen naar bronnen. Bij Jan de Boer ontbraken expliciete voetnoten,
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maar hij beschreef in de lopende tekst van zijn verhaal wel op welke bronnen hij
zich had gebaseerd. We zouden als het ware zelf de voetnoten kunnen toevoegen.
De Boer opende zijn aantekeningen van de 21ste september 1748 bijvoorbeeld
met de mededeling dat de gildeknecht van het boekverkopersgilde bij alle
boekverkopers een ordonnantie had rondbracht, met een door de burgemeesters van
Amsterdam uitgevaardigd verbod op het drukken van geschriften waarin iemands
eer in het geding kwam. Het is niet duidelijk hoe De Boer precies aan deze informatie
kwam. Hoorde hij het iemand vertellen, was hij in
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een boekwinkel toen de knecht langs kwam? Het is niet bekend. Daarna beschreef
De Boer een gesprek dat hij opving tussen twee heren die op de Beurs stonden. Een
van hen wist te vertellen dat het Doelistenoproer geen spontane beweging was
geweest, maar dat het oproer al ver van te voren was gepland. Duidelijk is dat De
Boer hier informatie hoorde. Regelmatig vermeldde hij daarnaast zaken die hij zelf
had waargenomen. Zo tekende hij op de 21ste september aan gezien te hebben dat
er op de Botermarkt voorbereidingen werden getroffen voor de kermis, ondanks het
verbod dat hiervoor gold. Het laatste dat De Boer op 21 september 1748 meededeelde,
betrof de schouwburg. ‘Men zegt’, zo opende De Boer, dat er om opening van de
Schouwburg verzocht was, maar dat de prins van Oranje dit verzoek niet had
ingewilligd. ‘Deze reflexien wierden er bij verschijden van gemaakt’, namelijk dat
de reden was dat er in de schouwburg vlak voor de verkiezing van Willem Karel
Friso tot stadhouder drie keer een opvoering van de Palamedes van Vondel was
geweest. Dit anti-oranje stuk kon de prins niet waarderen en daarom weigerde hij nu
toestemming te geven voor de opening. Dat de regenten van het theater het stuk De
dood van de graven Egmond en Hoorn van Asselijn hadden geprogrammeerd, deed
daar niets aan af. Zoals wel vaker in het dagboek specificeerde De Boer zijn
informatiebronnen niet. Het is wel duidelijk dat hij het ergens opgevangen heeft.
maar meer dan een ‘men zegt’ of varianten daarop als ‘er wordt gezegt’. ‘de spraak
was’ en dergelijke, vermeldde De Boer niet.
Op deze manier kan in het dagboek een aantal informatiebronnen onderscheiden
worden: eigen waarneming, mondelinge informatie (van een expliciet genoemde
bron of van ‘men’ in het algemeen), schriftelijke bronnen en drukwerk. Voor het jaar
1748 is een analyse gemaakt van de bronnen waaruit De Boer zijn dagboek
samenstelde.

Tabel: Bronnen voor het dagboek. 1748.
Informatiebron

Aantal

%

Zelf zien

37

13

Horen

72

25

Expliciete bron

31

11

‘men zegt’ (geen
expliciete bron)

41

14

Lezen van handschrift

-

Lezen van drukwerk

60

21

Geen bron te achterhalen

50

17

Zelf zien
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Veel van de gebeurtenissen in 1748 werden door De Boer in zijn dagboek beschreven
op basis van eigen waarneming. Soms was De Boer per toeval op de plaats van
handeling aanwezig. Zo gaf hij een uitgebreide beschrijving van de paniek die in
zijn straat uitbrak toen de plunderaars, die begin 1748 de pachtershuizen in de stad
aanvielen, deze buurt bereikten.12. Vaker echter lijkt het erop dat De Boer bewust op
pad ging om te zien wat er gebeurde. Hij gaf bijvoorbeeld bijna dagelijks uitgebreide
informatie over wat er zich op de Doelen afspeelde. Hij deed dat doorgaans zonder
bronvermelding. Maar op 23 augustus beek dat hij zelf van enige afstand de
gebeurtenissen aldaar volgde. Ook op 15 augustus is het verslag van de gebeurtenissen
uit De Boers eigen waarneming afkomstig. Hij schrijft: ‘Des avonts tuschen 7 en
half agt uren ben ik geweest op de Cloverniers-burgwal, regt tegenover de Doelen,
alwaar alle de vensters van de groote zaal derzelve openstonden, in dewelke ik zagh
vol zitten van allerhande slag van menschen.’ Waarschijnlijk waren ook de andere
verslagen van de Doelenbijeenkomsten uit eigen waarneming opgetekend.
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Ook op andere momenten liet De Boer blijken dat hij meer was dan een toevallige
waarnemer. Hij was actief op zoek naar nieuws. Dat blijkt met name op die momenten
waarop hij niet in staat was zijn taak als chroniqueur uit te voeren. Toen er op de
Doelen grote onenigheid uitbrak over een aanstelling, durfde De Boer niet te
informeren naar de preciese oorzaken van het tumult: ‘want ik von[d] het heede de
tijt niet om het onderste uyt de kan te willen hebben of alles op 't uyterste
t'onderzoeken.’13. Wellicht was De Boer bang met de Doelisten in aanvaring te komen,
wanneer hij teveel zou spreken. Vandaar misschien dat hij zich inhield, ook toen hij
bijvoorbeeld graag wilde weten waarom de Doelisten met oranje strikken en degens
rondliepen: ‘ik hadde gaarne de reden hier af willen weeten [...] maar ik dorst naar
de reden niet vragen, eensdeels om de tijtsomstandigheen en ten anderen omdat ik
een vast verbond met mijne tong gemaakt hadde, van om en bij den Doelen wel alles
te hooren, maar niet een enkel woort te spreken.’14.

Horen
De Boer kreeg heel wat informatie over gebeurtenissen uit gesprekken. Zo hoorde
hij bijvoorbeeld drie melkboeren spreken over de geboorte van een erfprins.15. Later
die dag bleek inderdaad dat de vrouw van de stadhouder bevallen was. Over het
algemeen geeft De Boer echter geen namen van zijn zegslieden. Alleen het nieuws
over de verschijning van een komeet was van een met name genoemde persoon
afkomstig, geheten Gerrit de Jongste.16. Verder duidde De Boer zijn zegslieden alleen
in het algemeen aan. Zo hoorde hij zaken van ‘een koopman’, een medeschutter of
‘burgers’.17.
Meestal noemde De Boer, wanneer hij zaken mondeling had vernomen, geen
expliciete bron. Zo werd er op 1 september beweerd dat prins Willem IV naar
Amsterdam zou komen. De dag daarop deed het verhaal de ronde dat Willem IV
gunstig gereageerd had op voorstellen tot hervorming van stadsbestuur en schutterij.
Nieuws over de Doelisten kreeg De Boer ook van horen zeggen: ‘Men zegt als dat
er vier Doele gasten (dogh geen van deszelfs hoofden) naar den prins in Den Haag
zijn, met een nieu opgesteld request van 8 articulen.’18. De informatie kon ook buiten
Amsterdam komen. ‘Men zegt ook’, bijvoorbeeld, dat de leider van de Haarlemse
opstandige burgers bij de prins om een baan als belasting collecteur had verzocht.
Zijn verzoek was echter afgewezen.19.
Het afwijzen van het verzoek van de Haarlemmer werd, ‘onder d'algemene
discoursen’ positief ontvangen. ‘Ze’ zeiden dat toekenning van het verzoek Willem
IV in een kwaad daglicht zou gesteld hebben. Het zou dan lijken alsof de prins van
Oranje met de opstandelingen op goede voet verkeerde. Maar, zo schreef De Boer:
‘wat van de waarheijt is, weet ik niet, alzo het maar discoursen zijn.’20. Door zijn oor
te luisteren te leggen vernam De Boer dus niet alleen wat er gebeurd was, maar ook
hoe erover gedacht werd. Zo hoorde men bijvoorbeeld ‘allerhande scheldwoorden
tegen de pagters.’21. De Boer noteerde eveneens de meningen over de in de zomer
van 1748 doorgevoerde veranderingen in de schutterij: ‘maar kom nu eens kijken:
al wat die manhafte over-officieren maken, dat gooijt jan maat weer onder de voet;
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dus liepen de discoursen overal.’22. Het was niet altijd de mening van een
ongedefinieerde groep die De Boer opving. Een enkele keer gaf hij een sociale
indicatie van zijn zegslieden: ‘De fatzoenelijke burgers hadden onder hen (dogh als
steelscher wijze) ook al vrij wat te zeggen over het afstellen der oude regeeringe. Ze
zeijden: [...] dat de afzetting niet was geschiet vanwege hun slechte bestuur, maar
enkel en alleen ‘om een partij canaille genoegen te geven.’23.
De Boer maakte in zijn dagboek een duidelijk onderscheid tussen verschillende
groepen in de Amsterdamse bevolking. Aan de ene kant stonden de ‘fatzoenelijke’
burgers, aan de
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andere kant het ‘graauw’. De fatsoenlijke burgers waren de ‘redelijke’ bewoners,
het grauw of het gemeen de ‘uijtzinnige’ massa.24. De fatsoenlijke burgers waren in
zijn opinie trouw aan hun overheid, terwijl het gemeen op niets anders uit was dan
onrust. In de beschrijving van de belastingoproeren in juni 1748 gebruikte De Boer
voortdurend de tegenstelling tussen de ‘goede ingezetenen’, waaronder de schutters,
en ‘een woedent en hollend graauw.’ Met welstand had De Boers sociale kwalificatie
weinig van doen. Loyaliteit aan de heersende orde en beheersing van gevoelens
waren veel belangrijker. Onder een en dezelfde sociale groep signaleerde De Boer
tijdens de Doelistenbeweging ‘genoegzaam een twee-verdeeling onder de burgerij:
alle de te wagt gaande burgers scheenen hen meest te houden aan de doelepartij; en
de contribuanten en uytkopers scheenen meest voor het reedelijke te wezen.’25. Werden
hier de Doelisten nog als burgers betiteld, niet veel later noemde De Boer het niet
meer dan ‘een partij canaille’ en ‘onnosele luijdjes.’26.
Het moge duidelijk zijn dat De Boer zichzelf rekende tot de ‘fatzoenelijke’ burgers
van de stad. Hoewel hij niet vaak een expliciet oordeel velde, blijkt zijn opinie door
zijn identificatie met de standpunten van de redelijke burgerij. Over een gedicht
waarin een Doelist beweerde dat alle recht-beminnende burgers aan zijn zijde waren,
schreef De Boer: ‘ik meen dat er duijzenden egter in Amsterdam zijn dewelken het
regt beminnen en dogh (alzo min als ik) aan dien rijmer zijne zij zijn.’27.
De Boer hoorde de opvattingen van de fatsoenlijke burgers wellicht op straat of
op de Beurs, waar hij beroepshalve regelmatig verkeerde. Een enkele keer verwees
De Boer expliciet naar een locatie. Zo schreef hij op 12 september dat ‘de fatzoenelijke
luijden, dewelke in alle de troubel tijden nooijt openbaar hadde durven spreken uijt
vreeze voor het Doele-volk: zeyde nu opentlijk in de boekwinkels en elders [...].’
Op 13 december schreef De Boer wederom over de boekwinkel als plaats waar
openbaar iets besproken werd: ‘Maar de discoursen waren al vrij op eenen anderen
leest geschoeijt; want daar wierd heeden opentlijk in de boekwinkels gezegt dat [...].’
In de eerste plaats kunnen we hieruit concluderen dat De Boer met regelmaat in de
boekwinkels kwam. Dat is niet zonder betekenis, gezien de grote hoeveelheden
drukwerk die De Boer in zijn dagboek plakte. In de tweede plaats kunnen we
concluderen dat boekwinkels niet alleen plaatsen waren waar mensen boeken kochten.
Het waren ook deels openbare plaatsen waar over politiek werd gediscussieerd. De
Boer laat zien dat de boekwinkel, in ieder geval die in het achttiende-eeuwse
Amsterdam, eenzelfde functie had als het koffiehuis, de herberg en de trekschuit.28.

Lezen van drukwerk
Informatie over wat er zich in de stad afspeelde, kreeg De Boer grotendeels uit eigen
waarneming of van horen zeggen. Maar hij verwees in 1748 ook regelmatig naar
drukwerk. Soms vermeldde hij alleen de verschijning van een gedrukt stuk en gaf
hij daarvan een korte samenvatting. Van ander drukwerk maakte hij een kopieën in
zijn eigen handschrift. Van sommige titels wist De Boer een exemplaar te
bemachtigen, dat hij aan zijn dagboek toevoegde.
Nieuws van het stadsbestuur had een belangrijk aandeel in het drukwerk dat De
Boer las. Hij maakte melding van heel wat publicaties, ordonnanties en
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waarschuwingen die door de Amsterdamse stadsraad werden uitgevaardigd. Hij
verwees bijvoorbeeld naar een publicatie waarin de burgerij werd opgeroepen hun
huizen te verlichten vanwege de geboorte van prins Willem V.29. Hij gaf een korte
samenvatting van het plakkaat waarin de schepenen zondagssluiting van winkels
geboden.30. Drukwerk speelde ook een belangrijke rol in het dagelijks bestuur van
de stad. Zo werd de nieuwe belasting van 1748 geïnd met behulp van gedrukte
formulie-
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ren. De Boer maakte een kopie van het formulier dat hij had ontvangen, waarbij hij
tevens zijn eigen antwoorden overschreef.31. Van sommige overheidsstukken wist
De Boer een origineel exemplaar te bemachtigen, zoals bijvoorbeeld een publicatie
die op 12 augustus uitkwam, waarin de raad meedeelde dat de burgers middels hun
schutterscompagnieën klachten konden uiten. Informatie over de overheid kreeg De
Boer dus bijna uitsluitend langs de officiële weg. In tegenstelling tot zijn verslagen
over de Doelisten, schreef De Boer bijvoorbeeld nooit over voorvallen in
vergaderingen van de raad. Aangezien hij niet over informatie uit deze kringen
beschikte, moest hij zich in dit verband met overheidspublicaties behelpen.
Evenals het stadsbestuur maakten ook de Doelisten veelvuldig gebruik van de
drukpers om hun besluiten bekend te maken. De Boer verwees regelmatig naar deze
stukken. Zo maakte hij een kopie van het pamflet waarin de Doelisten verklaarden
de Doelen niet met geweld te hebben ingenomen.32. Van verschillende toespraken
die op de Doelen gehouden werden, gaf De Boer de inhoud weer.33. Hij plakte de
gedrukte rekwesten van de Doelisten aan de stadsraad in.34. De informatie die De
Boer uit drukwerk haalde, woog echter niet op tegen wat hij uit eigen waarneming
optekende.
Commentaar op de gebeurtenissen vernam De Boer regelmatig via drukwerk. Hij
verwees, kopieerde of bezat exemplaren van verschillende, zoals hij zelf schreef,
‘pasquillen’. Zo kopieerde De Boer een versje op het overlijden van de Doelist
Christiaan Teepken, waarin werd beweerd dat deze geen begrafenis verdiende maar
moest worden opgehangen.35. De Boer had meer van dergelijke anti-Doelisten stukken
gelezen. Hij plakte bijvoorbeeld exemplaren in van De caracters der opperbaasen
(Knuttel 18071) of Zinnebeeldige grafschriften op vyftien in leeven zynde opperbaasen
der zogenaamde muitelingen (Knuttel 18074). Een korte samenvatting gaf De Boer
van een paskwil op de zojuist in de krijgsraad verkozen Hendrik Stadlander, ‘waar
bij zijne voorgaande geringen staat als een gering tabak-verkopertje werd
uijtgebreijd.’36. Paskwillen tegen de Doelisten verschenen vooral tegen het einde van
1748, toen de beweging op niets was uitgelopen. Uit de periode daarvoor vermeldde
De Boer met name gedrukte stukken uit het kamp van de voorstanders van de
Doelistenbeweging. Zo kopieerde hij bijvoorbeeld de drie eerste en laatste regels
van een gedicht waarin een ‘doele-man’ beweerde geen rebel te zijn, maar juist te
strijden voor herstel van de oude orde.37. Niet altijd had De Boer het pamflet echt zelf
gelezen. Zo verwees hij naar een pamflet waarin de prins van Oranje beschimpt werd
met de woorden: ‘ik heb er heeden een horen lezen (zonder dat ik het in handen mogt
hebben).’38. Er waren andere redenen waarom De Boer niet dieper kon ingaan op een
aantal pamfletten: ‘Heden zagh ik een gedrukt pasquil, en na hetzelve gelezen te
hebben, gewaardigde ik mij niet om hetzelve te bewaren.’39. Het ging hier om het
pamflet met de titel De weergalooze Amsterdamsche kiekkas (Knuttel 18033).40.
Het dagboek van 1748 was uit verschillende bronnen samengesteld. De Boer vulde
zijn Chronologische historie met zaken die hij zelf zag, dingen die hij hoorde en
feiten waarover hij las. Het dagboek van 1748 betrof vooral gebeurtenissen die in
Amsterdam plaatsvonden. Eigen waarneming, zowel met ogen als met oren, vormde
de belangrijkste bron van De Boer. Dit werd mede veroorzaakt doordat het politieke
tumult zich met name in De Boers woonplaats afspeelde. Bewust of bij toeval maakte
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hij zo heel wat vermeldenswaardige gebeurtenissen mee. Voor informatie van wat
er zich verder in de stad afspeelde, was De Boer voornamelijk aangewezen op
gesprekken. Via deze weg hoorde hij wat er gebeurd was, maar ook geregeld hoe er
over de gebeurtenissen gedacht werd. Drukwerk bood deze hierover eveneens
informatie, maar was in de ogen van De Boer van minder belang.
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Nieuwsbronnen voor het jaar 1755
Het jaar 1748 was bijzonder vanwege de grote politieke onrust in Amsterdam. Het
zou kunnen dat De Boer alleen om deze reden veel uit zijn eigen waarneming putte.
Hij maakte het allemaal van nabij mee. Waar haalde hij voor het vervolg van zijn
dagboek zijn info vandaan? Om een vergelijking te kunnen maken is ook voor het
jaar 1755 gekeken naar de informatiebronnen van De Boer.

Tabel: bronnen voor het dagboek. 1755.
Informatiebron
Zelf zien

Aantal
7

%
7

Horen

21

21

Expliciete bron

9

9

‘men zegt’ (geen
expliciete bron)

12

12

Lezen van handschrift

9

9

Lezen van drukwerk

32

31

Geen bron te achterhalen

12

12

In 1755 waren de beschrijvingen in het algemeen veel korter dan in 1748. Ook
waren zijn aantekeningen minder frequent dan in dat onrustige jaar. De Boer maakte
in 1755 maar op 46 dagen een notitie, terwijl hij dat in 1748 nog op 112 dagen deed.
Dat het aantal notities in 1755 kleiner was dan in 1748 had veel te maken met het
ontbreken van (politiek) nieuws uit Amsterdam. De Boer vermeldde inderdaad weinig
gebeurtenissen uit zijn woonplaats, en dat komt terug in het geringe aantal zaken die
hij als oog- en oorgetuige optekende. Het wellicht meest opvallende dat De Boer in
zijn eigen omgeving meemaakte, was de vernieuwing van de vloer op de Beurs. Op
4 november begon men daar met het leggen van een houten vloer over de oude stenen
vloer. De Boer ving ook wat gesprekken op over de reden van deze verbouwing. Het
werd aangegrepen om commentaar te leveren op de politiek: ‘onder alle de narrische
antwoorden en gesprekken’ die De Boer hoorde, vond hij er een het meest
waarschijnlijkst (of leukst?). De mensen zeiden dat de kooplieden op de Beurs het
honderd jaar geleden zo druk hadden, dat ze de koude aan hun voeten niet eens
voelden. Nu in deze slappe tijd echter, stonden alle kooplieden stil en werd de koude
ineens ervaren.41.
Commentaar op gebeurtenissen hoorde De Boer in 1755 regelmatig. Zo hoorde
hij bijvoorbeeld een ‘bejaard en eenvoudig burgerman’ kritiek geven op de
hervormingsplannen voor de scheepsbouw, die luitenant-admiraal Cornelis Schrijver
voorgesteld had.42. In november hoorde De Boer berichten over slingerende
kroonluchters in kerken, veroorzaakt door een aardbeving.43. Andere zaken die in dat
jaar De Boers oren bereikten betroffen onder meer de oorlogsverklaring van Algiers,
waarover wekenlang geruchten gingen, het verschijnen van een vuurbol in de lucht
en de motieven achter de aanslag op de Amsterdamse predikant François.
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In tegenstelling tot 1748, kreeg Jan de Boer in 1755 eveneens regelmatig nieuws
uit schriftelijke bronnen. Zonder uitzondering betrof dit brieven aan kooplieden. Dat
Rome en Spanje de Republiek steunden in de oorlog tegen Algiers, stond in
‘menigvuldige particuliere brieven gisterenavond met de post uijt Spanjen en Italien
aan onze kooplieden gekomen.’44. Koopmansbrieven meldden ook dat de Engelsen
op Amerikaanse bodem verliezen leden tegen de Fransen en dat er in december weer
een aardbeving in Lissabon waargenomen was.
Dergelijke berichten vernam De Boer in 1755 eveneens uit gedrukte bronnen,
waarvan de
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krant het belangrijkste medium vormde. Twintig berichten in dat jaar waren hieruit
afkomstig. Zo las hij bijvoorbeeld in de 'sGravenhaegse Courant dat de erfprins van
Hessen-Kassel zich tot het katholicisme had bekeerd.45. Het nummer waarin dit bericht
stond, voegde hij toe aan zijn dagboek. Dit deed hij ook met afleveringen van andere
kranten, met name van de Amsterdamsche Courant. In nummer 16 van dit nieuwsblad
stond bijvoorbeeld dat de gouvernante, prinses Anna, had ingegrepen bij de
raadsverkiezingen van Amsterdam. Uit het 156ste nummer vernam hij dat er in Parijs
oorlogsvoorbereidingen werden getroffen. Tot de regelmatig terugkerende gedrukte
informatiebronnen behoorden in 1755 ook pamfletten. Het pertinent en zeer omstandig
verhaal, wegens de schrikkelyke [...] wreedheid, betoond van een bakkers-knegt, aan
een Frans predikant [...] Jean Henri François (Knuttel 18483) berichtte bijvoorbeeld
over de hiervoor al genoemde aanslag op een Amsterdams predikant. Commentaar
op het plan van luitenant-admiraal Schrijver las De Boer in de Brief van den kunst
schilder Adam Silo (Knuttel 18482) en in de Aanmerkingen over 't plan van [...] It.
adm. C. Schryver (Knuttel 18481), geschreven door La Fargue.
Voor de samenstelling van zijn dagboek gebruikte De Boer in 1755 dezelfde
informatiebronnen als in 1748. De verhoudingen tussen de verschillende bronnen
onderling was echter anders. De Boer gebruikte in 1755 veel meer geschreven en
gedrukte bronnen dan in 1748. Dit omdat hij veel meer melding maakte van
gebeurtenissen die buiten zijn eigen omgeving plaatsvonden. Voor lokale berichten
baseerde hij zich in 1755 nog steeds vooral op eigen waarneming en van horen
zeggen. Datzelfde gold voor commentaar op gebeurtenissen. Maar voor nieuws van
verder weg was drukwerk blijkbaar de meest aangewezen informatiebron.

Multimedia
Zoals hierboven is gezegd, vernam De Boer in 1755 allerlei commentaren op de
aardbeving die in november had plaatsgevonden. Dit was niet de eerste of de enige
keer dat hij van deze gebeurtenis melding maakte. Het begon al op 1 november. In
Amsterdam waren die dag aardschokken gevoeld. De Boer had het zelf niet
meegemaakt, maar op de Beurs werd hem verteld dat er schepen in de Singel waren
losgeslagen en dat de kroonluchters in talloze kerkgebouwen hadden geslingerd.
Drie dagen later, op 4 november, las De Boer dergelijke berichten ook in de
Amsterdamsche Courant. De schokken bleven daarna de gesprekken beheersen. De
vangst van een bruinvis in de haven van Oudewater, werd bijvoorbeeld verbonden
met de aardbeving van de eerste november.46. Op 14 november tekende De Boer aan
dat er alom gesproken werd over de oorzaken van de aardbeving. Sommige mensen
die hij sprak, beschouwden het uitsluitend als een natuurlijk verschijnsel. De Boer
kon hierin ver met hen meegaan, maar vond ook dat Gods ‘albestierende hand’ als
verklaring niet veronachtzaamd diende te worden. Over de aardbeving verscheen
die dag ook een pamflet. In de Historische en natuur-kundige aanmerkingen over
de zeldzame aard- en water-schuddinge die [...] op den 1 november 1755 [...]
voorgevallen is (Knuttel 18484) gaf ene J.G.M., zoals het door De Boer bijgevoegde
stuk vermeldde, zijn visie op de gebeurtenissen. Datzelfde deed enige tijd later de

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

auteur van het Chronykje, of Naauwkeurige beschryvinge der aard-beevinge, of
water-beweeginge, welke is voor-gevallen op zaturdag, den eersten november, 1755
(Knuttel 18485).
De berichtgeving over de aardbeving was dus niet uit één bron afkomstig. Over
de gebeurtenis werd gesproken, er werd over bericht in de krant en er werd daarna
weer alom over gediscussieerd, zowel in gesprekken als middels de drukpers.
Informatie was midden achttiende eeuw dus niet gebonden aan één bepaald medium.
Nieuws of commentaar werd
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op diverse manieren verspreid, waarbij boodschappen een heel scala aan media
konden doorlopen. Robert Darnton heeft dit eveneens laten zien voor het
achttiende-eeuwse Parijs. Mensen leerden daar over gebeurtenissen uit diverse
informatiekanalen, die op alle mogelijke manieren met elkaar in verbinding stonden.47.
Het vervolg van De Boers dagboek over november 1755 onderstreept nog eens die
verbondenheid van verschillende media.
Eind november kwam het natuurverschijnsel namelijk weer volop in de
belangstelling te staan. Toen bereikte De Boer het nieuws dat de aardbeving van de
eerste november de stad Lissabon volledig in puin had gelegd. Hij ontving dit bericht
‘door een extraordinaire post over Vrankrijk met verschijde koopmansbrieven.’48.
Ook in de 'sGravenhaegse Courant van die dag las De Boer daarna over de ‘droevige
toestand’ in de Portugese stad. Het bericht had zich mondeling al snel door Amsterdam
verspreid maar velen wilden er meer van weten. Dat was de reden dat de Haagse
krant ‘om geen geld te bekomen’ was. Op de Beurs veroorzaakte het bericht grote
consternatie, zo zag De Boer zelf. Kooplui als Braamcamp en Hoogerwoerd hadden
immers familieleden in Lissabon wonen. Op 27 november bracht de Amsterdamsche
Courant meer nieuws uit Portugal. De Boer voegde deze krant aan zijn dagboek toe.
Daarna werd het even stil maar op de 29ste van die maand kreeg koopman Louis
Michel een brief uit Lissabon, waarin gemeld werd dat zijn zoon om het leven was
gekomen. Het lijkt niet waarschijnlijk dat De Boer deze brief zelf had gelezen. Hij
hoorde er allicht over vertellen op de Beurs. Zo sprak hij een aantal dagen later ook
een schipper, die bij zijn vertrek uit Lissabon een zware storm had meegemaakt.49.
De dag daarna las De Boer ‘hetgeene ik schipper Booij mondeling hebbe hooren
zeggen’ terug in de Amsterdamsche Courant. Deze krant bracht op 6 en 9 december
nog meer nieuws over het getroffen gebied. Koopmansbrieven bleven echter
belangrijk, zoals een brief waarin de familie van zowel Hoogerwoerd als Braamcamp
liet weten ongedeerd te zijn.50. Enige dagen later arriveerden er wederom brieven uit
Portugal. De Boer had er ‘een van geleezen’, zo schreef hij in zijn dagboek. In
december 1755 ten slotte, werd het verhaal van Lissabon nog eens samengevat in
De Nederlandsche Maandelijke Postrijder. Dit tijdschrift bood een maandelijks
overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de wereld. De Boer voegde het
decembernummer toe aan zijn dagboek vanwege de ramp in Lissabon en andere
‘droevige voorvallen’ waarmee de Post-rijder ‘opgepropt’ was.51. Gesprekken,
pamfletten, brieven, tijdschriften; er waren tal van manieren waarop nieuws verspreid
werd. Samen vormden ze een netwerk waaruit De Boer gegevens voor zijn dagboek
putte. Tegelijkertijd leverde hij echter ook een bijdrage aan de uitbouw van dit
netwerk.

Schrijven
Na de verkiezing van Willem IV tot stadhouder brak er in 1747 een enorme
feestvreugde los in Amsterdam. Vele mensen lieten hun gevoelens van blijdschap
blijken in gelegenheidsgedichten. Volgens De Boer hing het in de Amsterdamse
boekwinkels zo vol gedichten dat het wel leek ‘als of ze met een orcaan of swaar
onweer van overzee alhier waren gewaaijt.’52. Door al dat juichend drukwerk werd
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De Boer zelf eveneens tot dichten geïnspireerd. Tot drie keer toe schreef hij een
gedicht, in alle drie de gevallen onder de titel Pro Patria. Twee van deze gedichten
verschenen ook op groot formaat in druk. De Boer profileerde zich daarin telkens
als trouw en volgzaam burger van de Republiek. Andere loyaliteiten, in de tweede
Pro Patria bijvoorbeeld aan het katholicisme, veranderden daar niets aan.
De gedichten verschenen uiteraard anoniem, maar in zijn dagboek deed De Boer
omstandig verhaal van zijn gang naar de drukpers. Zo verbond hij in ieder geval voor
het nageslacht zijn naam aan de Pro Patria's. Het dagboek van De Boer was daarmee
een volgende stap in
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de informatieverspreiding. Middels eigen waarneming, gesprekken en het lezen van
handschrift en drukwerk raakte De Boer op de hoogte van het nieuws, dat hij
vervolgens weer in handschrift vastlegde. Het schrijven gaf het nieuws zo een andere
betekenis. De Boer zag, luisterde en las om op de hoogte te blijven van de dingen
om hem heen, maar hij deed dit ook om geschiedenis te kunnen schrijven.53. Dat blijkt
onder meer uit de manier waarop hij met pamfletten omging. Ondanks de afkeer die
hij regelmatig ten toon spreidde ten aanzien van pamfletten, nam hij deze stukken
toch op in zijn kroniek. Hoe erg ze ook waren, ze vormden een deel van de
geschiedenis die De Boer vastlegde. Dat gold bijvoorbeeld voor het stuk Onderrigting,
dat door de Doelisten gepubliceerd werd: ‘den nakomeling moet weten dat dit
afgrijzelijke dink gedrukt bij menigvuldige boekverkopers voor de huijzen te koop
hangt’, zo schreef De Boer in zijn dagboek.54.
Dat hij het op een dergelijke manier noteerde, wijst op nog een andere betekenis
van informatie. Door te schrijven over wat hij zag, hoorde en las, schiep De Boer
voor zichzelf een positie in het politieke strijdtoneel van zijn tijd. In het dagelijks
leven kon hij weinig invloed uitoefenen op de loop van de gebeurtenissen, maar in
zijn dagelijkse beschrijvingen kon hij wel zijn eigen mening kwijt. Net als in zijn
gedichten, toonde De Boer zich in zijn dagboek voortdurend pro patria. Het heersende
regentenbestuur omschreef hij bijvoorbeeld als ‘mijn goede vrienden [en] mijne
vaderen, aan wien ik ook verpligt ben onderdanigheijt te bewijzen en hunnen eer,
agtinge voor te staan.’55. Hij was een van de ‘rustzoekende burgers’, ‘oprechte Holland
beminnende patriotten’ die zich nooit tegen hun ‘wettige overheijt’ zouden verzetten.56.
Het is de informatie over De Boers eigen handelen en gevoelens die tot op de dag
van vandaag bewaard is gebleven.

Conclusie
Uit het dagboek van Jan de Boer bleek dat iemand die geen deel uitmaakte van de
bestuurlijke elite in het midden van de achttiende eeuw langs verschillende wegen
op de hoogte raakte van het wel en wee van de politiek. Voor wat betreft het stedelijk
niveau was zelf zien en luisteren een geschikte manier. Wanneer De Boer zijn ogen
en oren maar goed openhield, kwam hij veel te weten over wat er aan de hand was
in de stad. Nu was 1748 wel een bijzonder jaar, omdat de politiek toen letterlijk op
straat lag. Maar ook in andere jaren was er op straat wel nieuws en commentaar te
horen en te zien. Wanneer het ging om zaken van het stadsbestuur of om nieuws van
buiten de stad, waren drukwerk en handschrift belangrijke informatiebronnen. De
Boer leerde overheidsbesluiten kennen uit publicaties, vernam buitenlands nieuws
middels de krant of via brieven van kooplieden. Hoewel er verschillende
informatiekanalen te onderscheiden zijn, bleek uit het dagboek ook dat deze niet los
van elkaar stonden. Zaken die besproken werden, verschenen later in druk en drukwerk
kon weer de aanleiding vormen van een gesprek. Nieuws uit brieven werd aan elkaar
doorverteld en kon bevestigd worden door wat men in de krant las. Al deze media
gaven De Boer een beeld van de samenleving om hem heen, dat voor hem betekenis
kreeg door erover te schrijven in zijn dagboek. Nieuws werd zo geschiedenis,
genoteerd door iemand die zichzelf beschreef als een loyale, aan rust en orde gehechte
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vaderlander. Zien, horen en lezen gaf De Boer een beeld van de samenleving én van
zichzelf.

Eindnoten:
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Schrijven wat er in mijn hart omgaat
Pieter van Zuylen-van Nijevelt (1779-1801?) als deelnemer aan het
sentimentalistische discours
Ulrike Sawicki
Ik heb voorgenomen, op deeze lange en naar alle gedachten zeer
onaangenaame tocht. mij de tijd zo kort te doen voorkoomen als mogelijk
is, hetzij met het lezen van het een of ander aangenaam of nuttig boek, het
zij met mij met mijne eigen gedachten bezig te houden, dezelve op het
papier te zetten, of eindelijk aan mijn gelieft vaderland, en in hetzelve aan
myne dierbaare vrienden te denken!1.
Met deze zin begint de brief van de 21-jarige baron Pieter van Zuylen-van Nijevelt,
die hij aan zijn ouders schrijft wanneer hij aan boord van een postboot op weg is van
de Zuid-Engelse kust naar Suriname. De reis duurt zes weken, van eind december
1800 tot februari 1801. Tijdens de reis zal hij in 68 pagina's vastleggen hoe hij zijn
tijd doorbrengt: wie hij op Madeira aan wal ontmoet en waar hij logeert, wat hij
opmerkelijk vindt en welke moeilijkheden hij moet overwinnen Naast deze
beschrijvende passages vallen vooral zijn beschouwende opmerkingen op. Hij schrijft
over zijn heimwee of overdenkt de algemene staat van de menselijke natuur. De brief
bevat drie gedichten, in het Nederlands en in het Frans, die eveneens over
onderwerpen als tevredenheid en het menselijke geluk gaan. De schrijver heeft de
brief van een titel voorzien: Mijn Tijdverdrijf. Hij eindigt op het moment dat de boot
onder moeilijke omstandigheden in Suriname aankomt.2.
Omdat ik gekozen heb voor een literatuurwetenschappelijke aanpak, gaat het in
dit artikel niet om de historische werkelijkheid van de schrijver, maar om de spanning
tussen literaire conventies en authenticiteit in de door Pieter geproduceerde tekst.
Door onderzoek te doen naar intertekstuele elementen en semantische velden in
relatie tot de brief hoop ik een aanvulling te kunnen geven op onderzoek van
egodocumenten dat tegenwoordig voornamelijk mentaliteitshistorisch van aard is.
Juist omdat Pieters brief heel persoonlijk overkomt, is een dergelijke relativering
van zijn zelfbespiegelingen aan de hand van discoursvormende teksten interessant.
Pieter stamde uit de adellijke familie van Zuylen-van Nijevelt, die een Rotterdamse,
een Utrechtse en een Brusselse tak had. Vele familieleden waren actief in de politiek,
of in diplomatieke of militaire dienst. Pieters vader was lid van het Rotterdamse
stadsbestuur. Alle mannelijke familieleden van Pieters generatie, alsook die van zijn
vader en zijn grootvader, studeerden rechten.3.
De vraag welke rol de literatuur in deze kringen speelde kan alleen hypothetisch
worden beantwoord. Pieters vader behoorde van 1776 tot 1805 tot de mecenassen
van het Bataafsche Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte te
Rotterdam, een van de weinige genootschappen die zich uitsluitend met
natuurwetenschappen en geneeskunde bezig hielden. Bijzonder populair in die tijd
waren de literaire genootschappen, die een forum boden voor discussie van
filosofische en literaire aard. Het doel om door middel van educatie de welvaart van
het land te bevorderen was eigen aan alle genootschappen. Jacob van Zuylenvan
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Nijevelt prefereerde blijkbaar het natuurwetenschappelijke engagement en bewoog
zich niet op het gebied van de literatuur of de schone kunsten.
Pieters brief daarentegen vertoont wel een aantal literaire trekken. Hij vermeldt
Nicolas Boileau en Paul-Jérémie Bitaubé, klassieke Franse dichters die in de
achttiende eeuw in Nederland veel werden vertaald. Misschien heeft Pieter ze in het
Frans gelezen. Hij beheer-
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ste die taal, zo blijkt uit de kleine Franse gedichtjes en korte passages in zijn brief.
Maar er zijn geen expliciete aanwijzingen dat hij de nieuwe burgerlijke literatuur,
de literatuur van het sentimentalisme, kende. Op grond hiervan en omdat hij afkomstig
was uit een conservatief milieu kunnen we er dus voorzichtig van uitgaan dat Pieter
in een traditionele sfeer opgroeide waar het bij de adellijke conventies hoorde dat
men vooral Franse literatuur las of, anders gezegd, waar men minder in aanraking
kwam met de nieuwe burgerlijke stromingen. Juist om deze reden moeten wij bij de
stijl van Pieters brief stilstaan. ‘Ik wil schrijven wat er in mijn hart omgaat’, schrijft
Pieter aan het begin van zijn brief. Begrippen zoals ‘hart’, ‘aandoening’ of ‘verlangen’
gebruikt hij opvallend vaak. Zijn manier van schrijven doet de lezer denken aan de
hierboven genoemde Nederlandstalige sentimentele literatuur die in Pieters tijd al
populair was geworden. Ook zijn onderwerpen passen in het kader van het
sentimentalisme. Hij schrijft uitbundig over de dankbaarheid die hij voor zijn ouders
voelt, over vele tranen van ontroering en smart. Hij heeft het over de natuur, over
mooie vrouwen en over de ‘nog bloedende wonden van zijn hart’.
Hoe moeten wij al deze uitingen begrijpen? In eerste instantie wordt duidelijk dat
de discoursen van het sentimentalisme - Diskurse der Empfindsamkeit4. - geen puur
literair fenomeen zijn. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw ontstaat er een
nieuw begrip van het subject en daarmee een nieuw waardenstelsel voor het individu.
De scheiding tussen woonen werksfeer, tussen de openbare sfeer en de privésfeer,
en het afscheid van de premoderne oeconomia - het ‘Ganze Haus’ zoals Habermas
het noemt - leidt tot een opwaardering van de intimiteit.5. Het individu wordt voortaan
niet alleen op basis van zijn economische rol binnen de maatschappij beoordeeld.
De emotionele beschaving krijgt meer betekenis. Deze individualisering van de mens
laat zich in de bovengenoemde begrippen zien en is beslist niet exclusief binnen de
literaire taal. Pieter hoefde dus niet per se op de hoogte te zijn van de sentimentele
literatuur om op een manier te schrijven die wij vandaag als ‘sentimenteel’, als typisch
voor het sentimentalisme beschouwen.
Het begrip ‘sentimenteel’ had in de tweede helft van de achttiende eeuw meestal
een pejoratieve betekenis. Pieter is daarvan kennelijk op de hoogte geweest want hij
presenteert zich als een tegenstander van het sentimentalisme:
Glooft niet, myne lieve goede vrienden, dat, omdat Gy de uitdrukking van
murmelende Wateren en eenige haargelijk zult lezen, dat ik daarom
sentimenteel geworden ben; welverre daarvan daan, gloof ik dat men geen
wezenlyk voordeel oit vind, met zich in deeze verfijnde gevoelens
toetegeeven; waartegen zy zeer instaat zijn de zielvermogens door haar
bykans altyd overdreven gevoel te ontzenuwen, en de geest tot het uitvoeren
van zaaken waar eenige kracht en vastigheid toe vereischt wordt,
onbekwaam te maaken.6.
Pieter uit dus expliciet beredeneerde kritiek op het sentimentalisme. En toch vinden
wij in zijn brief overal topoi uit het sentimentalisme terug. Zo hebben de hiervoor
genoemde onderwerpen allemaal te maken met het grote thema dat in de debatten
binnen en over het sentimentalisme centraal stond: de juiste verhouding tussen
verstand en gevoel, hier met name de hartstochten. Waren in de Spectator-bijdragen
van de jaren dertig hartstochten nog uitsluitend aan driften gelijkgesteld en daardoor
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negatief gewaardeerd, zo is het Huishoudelijk woordenboek van 1743 onder het
lemma ‘hartstochten’ genuanceerder:
De brandende begeerlijkheid en onmatige zucht en lust is soo nadeelig
voor de gezondheid, als de overdadige blydschap. De onmatige gramschap
drijft het bloed en leevensgeesten naar buiten. Ook verteert zij allengskens
het lichaam en doet de mens sterven wanneer hij het minste vermoeden
van heeft. [...] Dus zijn alle ongeregelde hartstochten gevaarlijk.7.
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Pieters kritiek op het sentimentalisme bevat precies deze waardering van gevoelens.
De door hem ‘verfijnd’ genoemde gevoelens horen zeker bij zulke hartstochten die
het woordenboek ‘ongeregeld’ noemt. ‘En hier leer ik hoe verstand de liefde tot
geleidsman dienen moet’, is dan ook Pieters conclusie, wanneer hij zich zijn vader
voor de geest haalt. Die zag zijn zoon niet graag naar Suriname vertrekken, en Pieter
begrijpt nu dat zijn vader ‘in het conflict stond tussen tedere vaderliefde en zorgend
vooruitzien’.8. Deze liefde maakte dat hij bang was voor het vertrek van zijn zoon.
Maar zijn verstand zei hem dat het onvermijdelijk was. Het verstand diende de liefde
dus tot geleidsman, erkent Pieter, en dat is wenselijk. Voor dit inzicht had de jongeman
niet op reis naar Suriname hoeven te gaan. Hij had deze boodschap ook in Martinets
Katechismus der Natuur kunnen lezen. Misschien heeft hij dat ook wel gedaan. In
dit zo populaire achttiende-eeuwse werk vindt men de volgende passage:
V: Driften en hartstochten - hoe dikwijls slepen ze niet den mensch ten
kwade weg: och of wij zonder deze geboren waren!
A: Ik schaam mij over uwen wensch! Hartstochten en driften zijn een vuur,
dat ons moet bezielen, werkzaam maaken, en tot groote, onzer verhevene
bestemmingen waardigs onderneemingen aanzetten.
V: Zo zij slechts altijd onder het bestier der rede waren!9.
Wanneer Pieter het heeft over herinneringen aan betere tijden die hem alleen maar
ongelukkiger maken, maar die hij niet kan tegenhouden, schrijft hij:
Ook hiervan wilde ik de rede weten, want hier liep gevoel regtstreeks tegen
overtuiging aan en ik houw niet van twee zulke respectable auctoriteiten,
die door derzelver invloed nogal wat op je te zeggen hebben, in oneenigheid
of twist te zien.10.
Rede en gevoel zijn de twee krachten die de mens zorgvuldig in evenwicht moet
houden. Over dit spanningsveld schrijft Pieter herhaaldelijk. Hij is zich ervan bewust
dat deze twee krachten bepalend zijn voor zijn gedrag en overdenkt zijn situatie
steeds opnieuw. De confrontatie van citaten uit contemporaine referentieteksten, met
citaten uit Pieters brief brengt een reeks van parallelen naar voren. Ze maakt duidelijk
dat Pieter in deze persoonlijke en voornamelijk beschouwelijke brief wat stijl en
onderwerp betreft deelneemt aan de discoursen van het sentimentalisme, en dat hij
zich daar kennelijk bewust van is.
Behalve de problematiek van ratio en emotie is een ander hoofdthema in de brief
sterk aanwezig. Pieter heeft het herhaaldelijk over zijn verbeeldingskracht die hij als
een muze aanroept om inspiratie voor zijn gedichten te ontvangen. Hierbij speelt zijn
natuurervaring een belangrijke rol. Natuur roept altijd een reactie op: wanneer hij de
zee bewondert, wordt Pieter overweldigd door Gods grootheid en door de
bekwaamheid van de mens om de krachten der natuur te bedwingen. Hij hoopt dat
de natuur hem in staat zal stellen om zijn gewaarwordingen adequaat te beschrijven.
De rol die hij in dit verband aan de natuur toekent en de manier waarop hij de natuur
wil leren begrijpen, is eveneens terug te vinden in de fysicotheologische
uiteenzettingen in Martinets Katechismus der Natuur. Daarin pleit de predikant voor
het nauwkeurige onderzoek van de natuur om zo Gods grootheid te kunnen begrijpen.
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Wetenschappelijke natuurkunde is dus geen ketterse hybris meer maar juist een
voorwaarde voor de godservaring.11. En wat schrijft Pieter?
Mogelijk brengt mij de geduurige beschouwing der natuur, het onderzoek
waarin haar schoon gelegen is, de ontwikkeling van dat schoon in alle hare
gedeeltens, want tot nog toe worde ik meeds door het geheel gefrappeerd,
eindelijk op de hoogte, dat ik U mijne gewaarwoordingen naar waarheid
kan mededelen.12.
De inspiratie - Pieter spreekt zelf vaak van verbeeldingskracht - zal hem dus sneller
helpen als hij zich bezighoudt met het onderzoek van de natuur. En dan gaat het
blijkbaar niet om
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een overweldigende indruk van het geheel, maar om onderzoek van delen van de
natuur: Pieter prefereert hier kennelijk een analytische benaderingswijze om de
schoonheid van de natuur te kunnen ervaren. Dit stemt overeen met de opvatting van
Martinet en andere fysicotheologen. De grootheid Gods manifesteert zich voor Pieter
in de verbeeldingskracht. Pieters begrip van verbeeldingskracht sluit nauw aan bij
de ontwikkeling van het begrip in de loop van de achttiende eeuw, zoals Gert-Jan
Johannes het in zijn studie Geduchte verbeeldingskracht! beschrijft:13. van een aspect
van het geheugen dat de verschillende waarnemingen en indrukken in de ziel
verzamelt, tot verbeeldingskracht als ‘grondkracht in de poezie’ en daarmee als een
scheppende kracht.14. En precies deze voorstelling vinden wij in Pieters uiteenzettingen
terug. Dus valt ook uit de manier waarop Pieter over de natuur en de inspiratie schrijft
te constateren dat deze in verband gebracht kan worden met wereld- of
levensbeschouwelijke teksten uit zijn tijd.
Op basis van het onderzoek naar Pieters schrijfstijl en naar de gekozen onderwerpen
in de brief aan zijn familie kunnen wij de literaire horizon van de schrijver nu opnieuw
karakteriseren. We hebben gezien dat Pieter vermoedelijk in aanraking is gekomen
met de discussies over maatschappelijke, antropologische en godsdienstige kwesties,
die in die tijd in de periodieken gangbaar waren. Hij schrijft in een voor het
sentimentalisme typische stijl maar verzet zich tegen het etiket ‘sentimenteel’. Door
zijn adellijke komaf is hij vertrouwd met het Frans. Die taal beschouwt hij als de taal
van de literatuur en de filosofie.
Nog niet verklaard is Pieters paradoxale verhouding tot het sentimentalisme. Met
argumenten bekritiseert hij het sentimentalisme expliciet. Tegelijkertijd is zijn tekst
puur sentimentalistisch te noemen. Zijn manier van schrijven kan nog wel verklaard
worden door onontkoombare taalconventies, maar de gekozen onderwerpen zijn
meer dan dat. Zijn epigonale manier van schrijven is aanleiding genoeg om op zoek
te gaan naar mogelijke inspiratiebronnen. Bij de zoektocht in de tweede helft van de
achttiende eeuw komt men snel de geschriften van de dichter en filosoof Willem
Emmery de Perponcher (1741-1819) tegen, die hij in de jaren zestig en zeventig in
Nederland publiceerde.
Er is niet alleen een parallel te trekken tussen de sociale achtergrond van Perponcher
en die van Pieter van Zuylen-van Nijevelt. Ook Perponcher was van adellijke afkomst,
studeerde rechten en was lid van het Utrechtse stadsbestuur. Hij schreef gedichten
in het Frans en publiceerde als eerste Nederlandstalige tekst in 1773 zijn Zedekundige
brieven over het geluk.15. Daarin constateert hij dat het christelijke geloof voorwaarde
is voor het menselijk geluk, evenals deugdzaamheid, hartstochten, vriendschap,
gezond verstand en verbeeldingskracht. De kwestie van het persoonlijke geluk was
destijds een geliefd onderwerp bij filosofen, theologen en dichters. Bulhof noemt de
trias ‘vriendschap-deugd-geluk’ als kenmerkend voor dit discours.16. Het begrip
‘deugd’ is van bijzonder belang. In deze periode verschuift de betekenis van dit
begrip van plichtsbesef om aan de christelijke openbaring te geloven naar ‘deugd’
als sociale competentie. Perponcher hanteert een neostoïcijns en daarmee ouderwets
deugd- en geluksbegrip: menselijk geluk is de persoonlijke band met God. Dit wordt
bereikt door de driften onder controle te houden en door zich onafhankelijk op te
stellen van uitwendige levensomstandigheden. Voor hem is dat het deugdzame leven.
Dit geluksbegrip is te onderscheiden van de sentimentele geluksopvatting, waarbij
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de idealen van sociabiliteit - maatschappelijke verantwoordelijkheid - op de voorgrond
staan.17.
Pieter schrijft net als Perponcher gedichten over het menselijke geluk. En ook bij
hem staat niet de sociabiliteit centraal maar het eschatologische perspectief van het
neostoïcisme.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

74
Bovendien vallen overeenkomsten in de woordkeuze en de beeldspraak tussen Pieter
en Perponcher op. Zo dicht Pieter:
De Mensch, de zwakke Mensch, de speelbal van de baaren.
Die in een woeste zee van driften bruischend slaan;
Bevindt zich vaak omringd van dreigende gevaaren,
Die hij met moed en deugd maar nauwlijks kan ontgaan.18.

En bij Perponcher lezen wij:
Neen, hij [God, U.S.] heeft ons niet geboden zijn aangezicht tevergeefs te
zoeken, tot de voorbijvliegende wind onze redenen te wenden, nog onze
klachten voor de bruisende baren uit te storten.19.
In een meer dan vijftig verzen tellend gedicht van Pieter vinden wij veel begrippen
terug die ook in het oeuvre van Perponcher veelvoudig voorkomen: deugd, plicht,
matigheid, dankbaarheid en een goed geweten zijn maar enkele daarvan. Vaak lijken
deze begrippen willekeurig gekozen. Pas na bestudering van Perponchers teksten
wordt voor de lezer duidelijk waarom Pieter het bijvoorbeeld van het ene moment
op het andere plotseling over het geweten heeft, terwijl hij net nog commentaar gaf
op de beste manier van omgaan met tegenspoed in het leven:
Gelukkig is de Mensch die met zyn lot te vrede,
't geluk in ied're staat in ied' re leefperk vindt;
Die nimmer iets verlangt, als 't geen met regt zyn rede,
aan 't voelend Mensch'lyk hart, of aan zyn plicht, verbindt!
[...]
Te vreden met zyn lot; haakt hy naar geen verand'ren,
En schuuwt een onderzoek dat dikwerf vallen doet.
O! Dierbaar stil geluk! O Zalig vergenoegen!
Die hart en Ziel in rust, 't geweten vlekloos laat:
Vereeuwig U bestaan, myn hart is vrij van wroegen,
En volgt gewis de deugd, als Gy het nooit verlaat!20.

Het geweten is bij Perponcher een centraal begrip. Het bestaat uit de drie delen
‘kennis van recht en onrecht’, ‘rede’ en ‘het licht der openbaring’. En precies deze
elementen zijn het die wij zowel in Pieters gedichten alsook in de rest van de brief
terugvinden. De term ‘geweten’ sluit dus makkelijk aan bij Perponchers ethiek.
Wij gaan terug naar Pieters uitspraak over het sentimentele. Hij begrijpt de
eigenschap ‘sentimenteel’ kennelijk als de ontvankelijkheid van de ziel voor
gevoelsuitbarstingen zonder het verstand als controlemiddel te gebruiken. Hier bereikt
Pieter een theoretisch niveau. Hij gebruikt niet alleen de terminologie van het
sentimentalisme maar neemt een centraal begrip van de discoursen van het
sentimentalisme op, voorziet het van een interpretatie en levert commentaar op grond
van deze interpretatie. Perponcher was degene die in de jaren tachtig een discussie
met Rijnvis Feith en Hieronymus van Alphen voerde over het sentimentalisme. In
zijn betoog in Mengelwerk VIII met de titel Gedachten over het sentimentele van
deze tijd uit 1787 stelt hij dat de ‘teergevoeligheid des harten’ gecombineerd met
een te sterke verbeeldingskracht tot realiteitsverlies leidt. En dit effect noemt hij
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‘sentimentalisme’.21. Feith daarentegen bedoelt met ‘sentimentalisme’ het ideaal om
met behulp van het gevoel misstanden in de eigen maatschappij te overwinnen.22.
Perponcher is vanwege zijn adellijke afkomst minder geïnteresseerd in dit doel, dat
natuurlijk vooral een burgerlijk ideaal was. Voor hem is ‘sentimentalisme’ een
negatief begrip, omdat dit als gevaar in zich heeft dat de sociabiliteit uit het oog
verloren wordt. En dat terwijl die sociabiliteit de weg vrij
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maakt voor het heil in God. Perponcher prefereert de ‘teergevoeligheid des harten’
als zielstoestand: een begrip dat voor hem de juiste verhouding tussen gevoel en
verstand impliceert.
En precies deze definitie en deze kritiek op het sentimentalisme gebruikt Pieter in
zijn brief. De hypothese dat Pieter van Zuylen-van Nijevelt zich de ideeën van
Willem-Emmery de Perponcher heeft toegeëigend, kan de paradox verklaren die
aanvankelijk bij het lezen van zijn brief opviel: Pieter schrijft op een manier die
duidelijk beïnvloed blijkt te zijn door contemporaine sentimentele stromingen maar
toch wil hij niet met deze stromingen in verband worden gebracht. Perponcher
vertegenwoordigt een soort gematigd sentimentalisme dat minder burgerlijk overkomt.
Het is niet onwaarschijnlijk dat Pieter als man van adel de aristocratische ideeën van
deze dichter van Franse afkomst tot zich genomen heeft.
Na deze intertekstuele analyse wordt duidelijk dat het bij het lezen van Pieters brief
om zelfreflectie en conventie moet gaan. Daarmee verbonden is de vraag of deze
tekst stilzwijgend bedoeld was voor een bepaald lezerspubliek.
Een brief had ten tijde van het sentimentalisme een belangrijke betekenis voor de
familiale sociabiliteit. Hij was minder bedoeld als bijzonder intieme correspondentie
tussen één schrijver en één exclusieve geadresseerde. Een brief werd meestal in de
kring van de familie voorgelezen. Uit een antwoordbrief van Pieters zuster Elisabeth
kunnen we concluderen dat ook Pieters brief een groter lezerspubliek bereikte dan
alleen zijn ouders.23. Zijn brief zou de familie meer dan een avond lees- en luistergenot
hebben verschaft. Vanuit dit licht bezien blijkt Pieter wel degelijk een bepaald publiek
op het oog te hebben gehad, dat mogelijk zijn literaire ambitie heeft doen ontwaken.
Maar de brief, die naast de hierboven vermelde passages en onderwerpen heel veel
beschrijvingen van gebeurtenissen bevat die een buitenstaander niet thuis kan brengen,
doet niet vermoeden dat hij aan een ander publiek dan zijn familie dacht. Er lijkt ook
geen sprake te zijn van een intentie om belangrijke inzichten aan de wereld mee te
delen. De brief komt als persoonlijke zelfbespiegeling over maar blijkt toch
deconstrueerbaar te zijn tot literaire patronen. Desondanks kunnen we niet zonder
voorbehoud beweren dat Pieter dichters zoals Perponcher heeft gekopieerd of
uitsluitend uit Martinets Katechismus der Natuur zijn inzichten heeft geput. Maar
de moeizame literaire stijl van Pieters brief en de veranderingen die hij in de zinsbouw
heeft aangebracht, wijzen erop dat hij literaire ambities had. Bovendien werpen ze
de vraag op in hoeverre Pieter inderdaad in zijn brief zijn persoonlijke toestand wilde
uit- en vastleggen.
De laatste twijfels - of de jonge baron zich wel of niet bewust was van zijn epigonale
stijl - ruimt hij zelf uit de weg: boven aan de eerste pagina plaatst hij een motto:
‘Parve nec invideo sine me liber ibis in Urbem’. Dit is het eerste vers uit Ovidius'
Tristia, de brieven die Ovidius op zijn zeereis naar de Zwarte Zee, zijn
verbanningsoord, schreef: ‘Boekje, daar ga je dan - vrij, zonder mij, naar de stad. Ga
maar, ik ben niet jaloers.’24. Ovidius' brieven zijn geadresseerd aan zijn vrouw en
waren vooral bedoeld voor publicatie in Rome. Lang werden ze in de
receptiegeschiedenis beschouwd als persoonlijke gevoelsuitbarstingen. Ze zijn echter
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geschreven in de vorm van de Oud-Griekse elegie en daarmee in eerste instantie
onderhevig aan een literaire structuur en motivatie.
Pieters situatie, die aan het begin van een reis in een voor hem onbekend land
overeenkomsten vertoont met Ovidius' schrijfsituatie, heeft hem de aanleiding gegeven
om het citaat als motto voor zijn brief te gebruiken. Hij legt op die manier een relatie
tussen zijn eigen tekst en die van Ovidius, waarmee wij bij het lezen van zijn brief
rekening moeten houden.
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Dit met het oog op de volgende aspecten.
In het eerste boek van de Tristia herinnert de dichter zich het afscheid van zijn
familie en beschrijft hij twee situaties op de boot tijdens een hevig onweer. Daarnaast
overdenkt hij zijn pogingen om zelfs onder deze moeilijke omstandigheden verzen
te maken. Hij hoopt dat de muzen hem te hulp zullen komen. Bij Pieter vinden wij
deze topoi terug: Hij herinnert zich het afscheid van zijn ouders, beschrijft de
gevoelens die de woelige zee in hem oproept en vraagt de muzen om inspiratie.
Natuurlijk zijn deze motieven niet ongebruikelijk voor een schrijver op zee. Maar
de combinatie van motto en gelijke topoi biedt de mogelijkheid om Pieters
overdenkingen te plaatsen in de context van Ovidius' Tristia. Hiervoor pleit ook de
keuze van het citaat. Alleen als we het herkennen als het begin van de Tristia kunnen
wij het in verband brengen met Pieters brief. Als wij het citaat los van de tekst lezen,
kunnen wij er geen touw aan vastknopen. Met Ovidius in gedachten komen er twee
aspecten naar voren: ten eerste beschouwt Pieter zijn situatie als een verbanning en
geeft hij zo uiting aan zijn ongelukkige toestand. Ten tweede wordt duidelijk dat hij
voor de beschrijvingen van zijn situatie gebruik maakt van literaire patronen die door
het hier geschetste onderzoek gedetailleerder aanwijsbaar zijn. Pieters literaire ambitie
komt zeker ook tot uitdrukking in de titel die hij zijn brief toekent.
Aan de hand van de brief van Pieter van Zuylen-van Nijevelt heb ik geprobeerd de
problematiek bij het onderzoek naar egodocumenten duidelijk te maken. Men moet
zich afvragen op welke manier een dergelijke historische bron als representatie van
de historische werkelijkheid kan worden begrepen. We hebben gezien hoe groot de
invloed van literaire patronen op een egodocument, dus op een niet-fictionele tekst,
kan zijn. Hoe ver deze invloed kan gaan, hoe moeilijk het is om zijn grenzen te
bepalen, zien wij eveneens aan Pieters brief. Waren zijn heimwee en zijn
herinneringen zo ondraaglijk of hebben we misschien te maken met topoi en
conventies uit het sentimentalisme? Pieter wil schrijven ‘wat er in zijn hart omgaat’
- een heel persoonlijke motivatie dus. Maar juist deze motivatie is al een sentimentele
topos. Het is uiteraard niet mogelijk een scherpe grens te trekken tussen de
beschrijvingen van persoonlijke situaties en conventionele vormen. Maar bij de
constructie van een persoonlijkheid in egodocumenten spelen taalconventies zeker
een belangrijke rol. Het onderzoek mag dit aspect niet buiten beschouwing laten.
Door een egodocument te relateren aan heersende conventies, en na te gaan hoe een
schrijver met deze conventies omgaat en zijn conclusies trekt, kan de
literatuurwetenschap een aanvulling geven op het mentaliteitshistorisch onderzoek.

Eindnoten:
1. Tijdverdrijf, p. 1. Zie voetnoot 2.
2. De brief bevindt zich in het Algemeen Rijksarchief II. Den Haag. collectie Van Zuylen-Van
Nijevelt, toegang 2.21.179.02, inv.-nr. 37. Voor mijn scriptie Neerlandistiek aan de Universität
zu Köln heb ik een editie gemaakt: Pieter van Zuylen-van Nijevelt, Mijn Tijdverdrijf. Edition
und Kommentar. Köln 2000. Ongepubliceerd. De vindplaatsen van de citaten hebben betrekking
op het handschrift.
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3. Deze en volgende informatie over de familie Van Zuylen-Van Nijevelt is afkomstig uit het
Adelsarchief. Jaarboek voor den Nederlandschen Adel. 's-Gravenhage 1903/1904.
4. N. Wegmann, Diskurse der Empfindsamkeit. Zur Geschichte eines Gefühls in der Literatur des
18. Jahrhunderts. Stuttgart 1988.
5. Wegmann. Diskurse der Empfindsamkeit, p. 26-30.
6. Tijdverdrijf, p. 48 en 49.
7. Noël Chomel, Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en kunstwoordenboek: vervattende
veele middelen om zijn goed te vermeerderen en zijne gezondheid te behouden. Leiden 1743,
deel 2, lemma ‘hartstogten’.
8. Tijdverdrijf, p. 37.
9. Johannes Florentinus Martinet. Katechismus der Natuur. Amsterdam 1778-1786, deel 4, p. 93
en 94. Voor verdere voorbeelden van de enorme invloed die Martinets boek op
natuurbeschrijvingen en op de natuurervaringen van zijn lezers heeft gehad, en voor de
doorwerking van het boek tot aan het einde van de 19e eeuw, zie: Arianne Baggerman.
‘Looplezen rond 1800. Kinderen en het Boek der Natuur’, in: Literatuur zonder leeftijd nr 58
(juli 2002).
10. Tijdverdrijf, p. 29.
11. Martinet, Katechismus der Natuur, p. 7.
12. Tijdverdrijf, p. 42.
13. Gert-Jan Johannes. Geduchte verbeeldingskracht! Een onderzoek naar het literaire denken over
de verbeelding - van Van Alphen tot Verwey, Amsterdam 1992.
14. Johannes, Geduchte verbeeldingskracht!, p. 34.
15. Willem Emmery de Perponcher, Zedekundige brieven over het geluk, mitsgaders de deugden
en plichten, met welker betrachting hetzelve onafscheidbaar verbonden is. Uitgegeven door
Nicolaas van Saalen, 's-Gravenhage 1772.
16. Francis Bulhof, Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher
Sedlnitzky (1741-1819), Hilversum 1993, p. 69.
17. Voor deze ‘verplaatsing’ van waarden zie ook: Uwe Hebekus. ‘Practicus des Indecori. Die
Zeichen der Melancholie in Aufklärung und Empfindsamkeit’, in: Deutsche Vierteljahresschrift
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 72 (1998), p. 56-80. In verband met de
rhetoriciteit van de ‘Empfindsamkeit’ spreekt hij over twee assen van de ‘Empfindsamkeit’:
‘die vertikale, mit einer Wahrheitsfunktion ausgestattete Achse des Religiösen wird projiziert
auf die Horizontale des Sozialen und teilt diese in zwei Hälften: Schein/Rhetorik Sein/Transparenz.’ Door zijn categorieën ‘Schein/Rhetorik’ en ‘Sein/Transparenz’ duidt Hebekus
de spanning aan tussen de sentimentele conventies en persoonlijke zelfreflecties die ook
kenmerkend zijn voor deze brief.
18. Tijdverdrijf, p. 57.
19. Vertaling van een gedicht van Elizabeth Singer Rowes, ‘Friendship in Death’, door Perponcher,
in: Perponcher. Zedekundige brieven, geciteerd volgens Bulhof, Ma patrie, p. 72.
20. Tijdverdrijf, p. 56 en 57.
21. Bulhof, Ma patrie, p. 72.
22. Feiths ideeën worden onder meer duidelijk in zijn roman Julia (1783): Eduard mag door het
verlies van een erfenis niet met de protagoniste trouwen. Het gevoel van de mens kan echter
zo sterk zijn dat het de maatschappelijke barrières overwint. In Julia komen de geliefden pas
na de dood bij elkaar, maar Feith heeft een ideale maatschappij op aarde voor ogen. Het gevoel
moet boven alle standsverschillen staan, zoals in het hiernamaals.
23. ARA II, collectie Van Zuylen-Van Nijevelt, toegang 2.21.180, inv.-nr. 17.
24. Publius Ovidius Naso, Tristia. Ballingschapsgedichten. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen
voorzien door W.A.M. Peters, Baarn 1995.
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Upstairs en downstairs
Meiden en knechts in het dagboek van Constantijn Huygens Jr.
Rudolf Dekker
In 1627 liet Constantijn Huygens, secretaris van Frederik Hendrik prins van Oranje,
zich schilderen door Thomas de Keyser. Op de tafel voor hem bevinden zich een
inktpot en paperassen, naast hem staat een knecht of klerk, die hem een brief
overhandigt. Diens naam kennen we niet, en dat is typerend. In zeventiende-eeuws
Nederland waren knechts alom tegenwoordig, maar ze waren anoniem en zijn dat
gebleven. Knechts en meiden waren niet alleen overal aanwezig in het dagelijks
leven, ze bevolken ook de literatuur en schilderkunst van de Gouden Eeuw. Toch
hebben ze van historici, literatuur-historici en kunsthistorici weinig of geen aandacht
gekregen.
In etiquetteboeken en moralistische geschriften werd de ideale omgang tussen
werkgever en personeel geschetst. Een voorbeeld is de Oeconomia Christiana van
de predikant Petrus Wittewrongel uit 1655 en herdrukt in 1661. In dit handboek voor
een goed christelijk leven werd benadrukt dat meiden en knechten moesten worden
beschouwd als leden van het huisgezin. Een meester moest goed voor zijn meiden
en knechts zorgen en hen bijstaan in ziekte en ouderdom. Omgekeerd moesten meiden
en knechts zichzelf ook beschouwen als gezinsleden. Ze moesten trouw en
gehoorzaam zijn, net als kinderen met wier status de hunne was te vergelijken.
In andere boeken werd echter een heel wat minder positieve toon aangeslagen.
Die handelden niet over het mooie ideaal, maar over de barre werkelijkheid. Een
voorbeeld is Seven duyvelen, regeerende en vervoerende de hedensdaeghsche
dienst-maegden, verschenen in 1682 en een van de grootste successen van Simon de
Vries in zijn lange carrière als broodschrijver. In dit boek wordt het wangedrag van
dienstmeiden breed uitgemeten. Het boek werd in datzelfde jaar nog twee keer
herdrukt. Bovendien publiceerde iemand die zich aanduidde als ‘liefhebber der
dienstmaagden’ een boekje Zeven duyvelen, regeerende en vervoerende de
hedensdaagsche dienst-maagden (Amsterdam, 1682). De titels van de boeken waren
identiek en ook de inhoud had dezelfde teneur. De ‘liefhebber’ had eveneens geen
goed woord over voor de Hollandse dienstmeiden. Dienstmeiden en -knechts waren
lui, ze bedrogen en bestalen hun werkgevers, ze bedorven hun kinderen, en, het ergste
van al, ze vormden een seksuele bedreiging voor hun heer en mevrouw. Als regel
zouden dienstmeiden trachten hun werkgever te verleiden, teneinde een buitenechtelijk
kind op te wereld te zetten om daarna een huwelijk af te dwingen, of op zijn minst
een riante afkoopsom. Dat negatieve beeld kreeg pas in 1697 enige correctie, toen
ene J.H.B. het voor de dienstmeiden opnam in De seve engelen der dienstmaagden.
De ingewikkelde relatie tussen deze drie boeken is onlangs tot op de bodem uitgezocht
door Arianne Baggerman.1.
Meiden en knechten figureren op veel zeventiende-eeuwse schilderijen. Op
stadsgezichten horen dienstmeiden die boodschappen doen, tot de gebruikelijke
stoffering. Ook op portretten, zoals dat van Huygens, staan ze af en toe afgebeeld.
En dan maken ze altijd een betrouwbare indruk, zoals de brieven bezorgende knecht
van Huygens. Wayne Franits constateerde in zijn studie over vrouwen en huiselijkheid
dat er veel meer schilderijen zijn waarop het positieve ideaal is verbeeld, dan het

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

negatieve.2. Voor dat laatste moeten we zoeken bij genre-schilderijen. Slonzige meiden
komen in beeld in de huishoudens van Jan Steen. De boven haar werk in de keuken
ingeslapen meid was een geliefd thema van onder meer
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Nicolaes Maes en Johannes Vermeer. Het beroemde schilderij van de laatste dat
thans wordt aangeduid als ‘Slapende vrouw’ werd in de zeventiende eeuw omschreven
als ‘Een dronken slapende meyd aen een tafel’.3. Ook in de prentkunst was het thema
populair.4. Intrigerend is een andere reeks schilderijen van Maes, waarop dienstmeiden
staan afgebeeld die hun heer en mevrouw afluisteren.5.
De op genreschilderijen afgebeelde situaties doen denken aan de manier waarop
meiden en knechts figureren in de kluchten uit deze tijd.6. Het voorbeeld bij uitstek
is Bredero's Spaanse Brabander, waarin alles draait om de verhouding tussen de
Antwerpse immigrant Jerolimo en zijn Amsterdamse knecht Robbeknol. Het meest
komische was rolomkering, met de knecht in de rol van zijn meester of omgekeerd.
De omgekeerde wereld, een erfenis van het carnaval, was een vast thema op het
toneel, of het nu ging om man en vrouw, jong en oud, rijk en arm of heer en knecht.
De stereotypen uit de literatuur en schilderkunst zijn bekend, maar over de dagelijkse
praktijk weten we nog weinig. Zeker is dat dienstpersoneel een grote beroepsgroep
vormde. Voor Amsterdam wordt een aantal van 20.000 genoemd, wat tien procent
van de totale bevolking zou zijn. We weten ook dat de meeste huishoudens uit de
midden- en hogere klassen een of soms meer meiden en - minder vaak - knechts
hadden. Over de verhouding tussen werkgevers en werknemers en de dagelijkse gang
van zaken in het huishouden wordt binnenkort meer bekend, dankzij de nog te
publiceren dissertatie van Mary Carlson, Domestic service in a changing city economy:
Rotterdam, 1680-1780.7.
Het onderzoek van Carlson is gebaseerd op archiefonderzoek in Rotterdam in de
periode 1680-1780. Ze bestudeerde vooral testamenten van werkgevers waarin hun
personeel genoemd wordt, en die van meiden en knechts zelf, te vinden in notariële
archieven. De resultaten van dit archiefonderzoek plaatste Carlson in het bredere
kader van de hiervoor genoemde contemporaine literatuur van schrijvers als De Vries
en Wittewrongel, maar ook anderen die over het thema schreven, zoals Jacob Cats.
Vervolgens wordt een vergelijking
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gemaakt met de omringende landen, waar in de afgelopen jaren enkele
sociaal-historische studies verschenen zijn.
De situatie in Rotterdam - en vermoedelijk ook in andere Hollandse steden - week
enigszins af van die in andere landen. Dienstpersoneel vormde een grote beroepsgroep.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

En het ging vooral om vrouwen. De dienstmeiden hadden een zekere mate van
zelfstandigheid. Hun alfabetiseringgraad was opmerkelijk hoog en lag slechts weinig
onder het gemiddelde. Ze wisselden geregeld van dienst op zoek naar hogere lonen
en betere werkomstandigheden. Ook cultureel probeerden de meiden de afstand tot
hun werkgevers te verkleinen. In navolging van hun meesters volgden ze de nieuwste
modes op kledinggebied. De werkgevers en de stedelijke overheden vonden dat alles
enigszins bedreigend. Er bestond in Hollandse steden wetgeving die allerlei rechten
van het dienstpersoneel beknotte. Desondanks was de band tussen werkgever
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- veelal een echtpaar met één dienstmeid - vaak nauw en direct. Maar de werkrelatie
was ook modern, want het ging als het ware om loonarbeid in een
familie-onderneming. In andere landen bestond er een langere, meer aristocratische
traditie, hadden rijke families vaak veel personeel in dienst, en was het aandeel van
knechts groter dan in Holland. Toch kende ook Holland families in de elite, waar de
relatie misschien meer overeenkwam met die in aristocratische kringen in Frankrijk
en Engeland. Voor de Hollandse elite is er nog geen onderzoek gedaan. Het is ook
veel moeilijker toegang te krijgen tot de wereld downstairs dan tot de wereld upstairs.
Meiden en knechten konden dan misschien wel vaak lezen, schrijven deden ze weinig
en persoonlijke geschriften hebben ze niet nagelaten voor de negentiende eeuw. Toch
is het mogelijk een impressie van de praktijk in een meer aristocratische huishouding
te krijgen, al is het dan door ogen van een werkgever. Constantijn Huygens Jr. Hij
was de zoon van de gelijknamige dichter en staatsman, die zich, zoals we zagen,
samen met zijn knecht liet afbeelden, als toonbeeld van de ideale, harmonieuze
verhouding naar het ideaal van Wittewrongel en Cats. Hoe zijn zoon het er op zijn
beurt van af bracht, leren we uit diens dagboek.
Zijn hele leven lang heeft Constantijn Huygens Jr dagboeken en reisverslagen
geschreven. Een deel daarvan is bewaard en biedt een bijzonder inzicht in het dagelijks
leven van de late zeventiende eeuw. Huygens was, net als zijn vader, secretaris van
de prins van Oranje, in zijn geval was dat stadhouder Willem III. Het langste
aaneengesloten deel van het dagboek bestrijkt de periode van 1688 tot 1697. Het jaar
1688 markeerde een belangrijke gebeurtenis in het leven van Huygens. Stadhouder
Willem III beklom toen de Engelse troon tijdens de Glorious Revolution. In zijn
dagboek schreef Huygens vanaf deze gebeurtenis zowel over het hofleven in Den
Haag, als dat in Londen. Zijn dagboek bevat informatie over vele aspecten van het
dagelijks leven in de kringen van het hof en de hoge burgerij, variërend van geloof
in magie tot seksuele praktijken.8.
Huygens vrouw bleef in Holland wonen - Londen was te duur - en het echtpaar
voerde daarom vanaf 1688 grotendeels een gescheiden huishouding. 's Winters
verbleef Huygens in Londen, 's zomers volgde hij jaren achter elkaar Willem III op
zijn veldtochten in de Zuidelijke Nederlanden. Huygens en zijn vrouw beschikten
over eigen knechten en meiden, en ook hun opgroeiende zoon Tien had een eigen
knecht. Het huishouden van Huygens zelf telde drie of vier knechts en een meid, een
keukenmeid en een schoonmaakster; verder had hij een koetsier en een of twee
palfreniers. Een keer maakt hij melding van ‘mijn lakei’, een voor Hollandse
begrippen wel zeer aristocratische benaming. Tezamen duidde Huygens hen allen
af en toe aan als ‘mijn volk’. Zijn vrouw voerde met haar knecht, meid en koetsier
een wat bescheidener huishouden.
In de meeste egodocumenten uit de zeventiende eeuw blijven meiden en knechten
onbesproken: ze zijn niet veel meer dan meubilair. Bij Huygens komen enkele knechts
en meiden daarentegen opvallend vaak ter sprake. Zijn dagboek biedt de mogelijkheid
ze zelfs enigszins te leren kennen. De meest prominente plaats wordt ingenomen
door Pieter Bergnaer. Hij was al voor als knecht 1688 in dienst en bleef dat tot zijn
ontslag in april 1693. Pieter kreeg af en toe taken met veel verantwoordelijkheid,
zoals het ophalen van Huygens' ‘papier-coffer’ bij het Engelse ‘custom house’ (8

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

mei 1694). Omdat Pieter de sleutel van de koffer niet wilde afgeven aan de Engelse
douanebeambten, moest Huygens uiteindelijk de koffer toch zelf ophalen.
Minder vernemen we van de koetsier Hans Henrick, die in 1689 werd aangenomen
en tot juli 1696 in dienst was. Alleen van deze twee noemde Huygens de achternaam.
In 1694 kwa-
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men Dammis en Daniël in dienst, door Huygens steevast aangeduid als ‘mijn jongens’.
Van de meiden speelden Marie, Lysbeth en Sophie de voornaamste rol in de
huishouding.
Een erg precies inzicht in het personeelsverloop krijgen we niet uit het dagboek.
Slechts af en toe maakte Huygens aantekening van het huren of ontslaan van
personeel. Een voorbeeld van 5 november 1689: ‘Huerde Hans Henrick, mijn coetsier,
op de recommandatie van Roodt.’ Niet veel later, op 1 november 1690: ‘Liet mijn
lacquey, Jan genaemt, wegh gaen, sijn half jaer om wesende.’
Personeel werd vaak aangenomen op recommandatie. En vaak gaf de stem van
zijn vrouw de doorslags. Zo schrijft Huygens op 24 augustus 1693: ‘Gisteren had
brieven van mijn vrouw, schreef [...] dat Mary die tot harent ende tot Lier lest gewoont
had. mijn haer dienst had laten presenteren: schreef haer met haer te accorderen.’
Het duurt dan nog lang voordat de twee elkaar ontmoeten; pas op 18 februari 1694
wanneer Huygens weer naar Nederland is teruggekeerd: ‘'s Mergens was Mary, die
bij de heer van de Lier gewoont had, bij mij en scheen wel lust te hebben om de
naeste somer bij mij te komen woonen, maer gaf haer daer geen positif antwoord op,
seyde aen mijn vrouw daerover te sullen schrijven ende haer antwoordt laten weten.’
Uiteindelijk werden er afspraken gemaakt.
Ook het ontslaan van personeel liet Huygens graag aan zijn vrouw over, want op
15 maart 1693 noteert hij: ‘Huerde een jongen in plaets van mijn Pieter, die mijn
vrouw de huer opseyde.’ Zoals zo vaak heeft Huygens zijn zinnen zo kort
geformuleerd dat de intepretatie een probleem oplevert, maar gezien de
voorgeschiedenis is het waarschijnlijk dat Huygens en zijn vrouw hier degenen waren
die het initiatief hadden genomen.
Over de lonen voor het personeel lezen we niets bij Huygens, wel af een toe de
aantekening dat hij zijn ‘volk’ had betaald. De verantwoordelijkheid van de werkgever
ging echter veel verder, want ook onderhoud en kleding vielen daaronder. Dat
betekende onder meer dat Huygens na het overlijden van de Engelse koningin snel
rouwkleding moest laten maken voor drie knechten (9 januari 1695). Het grootste
deel van het inkomen, zeker in Engeland, kwam van de fooien die werden gegeven
door bezoekers. Het kwam zelfs voor dat de werkgever dat voor zich zelf opeiste,
want op 21 april 1692 noteert Huygens: ‘De meydt van Ingenoul [conciërge van
paleis het Loo], Arriaentje genaemt, seyde dat Ingenouls meyssens al het drinckgeldt
dat kregen aen de vrouw mosten geven.’ Dat werd natuurlijk schandelijk gevonden,
maar het kon nog erger. Op 25 april 1695 kwam Huygens' meid Marie vertellen ‘dat
de nieuwe jongen van [diplomaat Gabriel] Sylvius over 1 dagh of 2 naemiddag in
mijn keucken sittende vraeghde aen de knechts of niet wat boter en broodt hadden,
ende als sij hem vraeghden of hij niet gegeten hadde seyde jae, maer dat niet genoegh
gehadt en hadde.’
Vaste arbeidsvoorwaarden waren er niet. De knechten en meiden waren vrijwel
geheel overgeleverd aan hun werkgevers. Hoogstens konden ze om gunsten vragen,
zoals Daniël, die op 3 september 1694 een paar dagen vrij vroeg in verband met het
overlijden van zijn vader: ‘Daniel, mijn jongen, quam mij seggen dat sijn vader doot
was, versoeckende verloff om voor 8 of 10 dagen naer huys te gaen, seggende een
stiefmoeder te hebben die hij vreesde hem verongelijcken soude. Dit sloegh hem af.’
Daniël moest dus gewoon doorwerken.
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Wanneer na een heel of een half jaar de verbintenis ten einde liep, kon deze al dan
niet verlengd worden. Maar het gevaar van personeel te verliezen door ziekte of
overlijden was ook aanwezig. Zo kreeg Huygens op 11 oktober 1691 van zijn knecht
Pieter het bericht dat de palfrenier Nicolaas was gestorven ‘van de loop die door het
hoonich eeten gekregen hadde.’ Herhaaldelijk maakte Huygens bezorgde notities
over de gezondheidstoestand van zijn meiden en knechts, zoals op 21 maart 1693,
‘Sophie mijn meid wierd sieck.’ Wat later
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verontrustte hem de ziekte van Pieter: 4 december 1693, ‘'s Mergens quam Marie
mij seggen dat Pieter mijn knecht weder groote pijn ende colicq hadde ende al een
doctor bij hem gehadt hadde, die hem iet gesonden had om te sweeten.’ Vier dagen
later (8 december 1693): ‘Alle dese daegen was mijn knecht Pieter weder sieck en
slap en scheen iets quaedts te hebben.’ Op 15 juni 1694 was er een probleem met de
pas aangenomen jongen Daniël: ‘Naermiddag seyde mij Dammis dat Daniel, mijn
andere jongen, de koorts hadde en dat hij se oock eens of tweemael gehadt hadde
om den anderen dagh, dat mij chagrin en ongerust maeckte.’ Bedrijfsongevallen
kwamen ook voor, zoals op 8 mei 1694: ‘Lysbet brande haer handt van de waessem
van siedend water dat omsloegh.’
Verder waren er risico's die meer tijdsgebonden waren, zoals blijkt uit wat Huygens'
vriend Boison, een arme Franse refugie, hem vertelde tijdens een visite op 23 januari
1692: ‘Boison att bij mij. Lamenteerde over het verlies van Bride-mouche, sijn knecht,
die hem zedert desen morgen voor de tweede reys geabsenteert had, sonder dat hij
wist hoe of wat, maer vreese dat tot de vloot geprest was.’ De Engelse marine was
inderdaad berucht om de manier waarop matrozen geworven werden, maar dit keer
was de bezorgdheid onnodig, later duikt Bridemouche weer op in Huygens' dagboek.
Huygens schrijft veel over de dagelijkse omgang met zijn dienstpersoneel, iets
waarover we in andere bronnen doorgaans niets vernemen. Zo blijkt en passant (10
augustus 1695) dat Huygens zijn knechten riep door hen te fluiten (‘ende mijn jongen
gefluyt hebbende’). Verder is de informatie vrij onevenwichtig, omdat hij bij voorkeur
schreef over onhandigheden en stommiteiten van zijn personeel. Toch geven ook die
een levendig beeld, zoals op 4 juni 1694: ‘Vertrock 's mergens eerst ten 9 ueren door
talmerije, onder anderen Dammis, mijn jonghen, een flesje met
eau-de-la-reine-de-Hongrie bijkans heel uyt hebbende doen loopen in mijn
nacht-tabbert, doordien het stopsel daer niet op gedaen hadde.’ Een vergelijkbaar
ongelukje, drie jaar later, op 31 januari 1696: ‘Was 's mergens ende 's avondts te
Kinsington. 's Nachts sonden de clercken weder eenige acten te teeckenen, en storte
Dammes mijn heele inck-pot over mijn laeckens.’ En passant is het interessant te
zien dat Huygens zijn bed als bureau gebruikte.
Tijdens de veldtochten van Willem III in de Zuidelijke Nederlanden reisde Huygens
en zijn personeel mee in de achterhoede. Huygens mocht nooit te ver weg zijn
vanwege zijn secretariële verplichtingen. De knechts waren aanvankelijk niet gewend
aan dit reizen en trekken onder soms primitieve omstandigheden. Dammis en Daniël
hadden bijvoorbeeld nog nooit een tent opgezet en worstelden dus met de stokken:
19 juni 1694: ‘Ick most camperen en dede beyde mijn knechts, Dammis en Daniel,
mijn tent opsetten dat nooyt niet gedaen hadden.’ Lastiger werd zoiets als er een stok
onderweg gebroken was, zoals op 2 juli 1690: ‘Quam in 't quartier ten 11 ueren, en
liet mijn tent opsetten. De jongen, mijn kar mennende, had die tweemael onderweghen
om laten vallen, daerdoor een van de tentstocken in stucken raeckte, daertegens geen
remedie soude geweten hebben, had Van Loon mij niet geholpen met een stock, die
hij bij geval t'over hadde.’ Huygens en zijn bedienden reisden in de achterhoede en
raakten nooit betrokken bij de schermutselingen, maar bij een gelegenheid werd de
koetsier Hans, die vooruit was gezonden, door Spanjaarden - bondgenoten notabene
- beroofd van dertig gulden (28 september 1691).

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

Op 6 mei 1695 verweet Huygens zijn jongen Daniël ‘botticheit’, omdat hij een
sleutel was vergeten mee te nemen, waarop uren moest worden gewacht, ‘dat mij
inquietude gaff’. Huygens vermeldde alleen dit soort kleine tegenslagen en ongelukjes,
maar de angst voor
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onhandig dienspersoneel was groot. Op 24 april 1690 hoorde Huygens dat de huizen
van enkele hovelingen waren afgebrand door ‘de sorgeloosheit van een meyd.’
De grootste zorg was dat het personeel de werkgevers bestal. Meiden en knechts
hadden immers overal toegang en konden eenvoudig iets wegnemen. De suikerpotten
in veel huisgezinnen waren daarom voorzien van een slot, waarvan alleen de vrouw
des huizes een sleutel bezat, maar niet alles kon beveiligd worden. Diefstal door
meiden en knechts werd streng bestraft, en was binnen de elite een geliefd onderwerp
van gesprek. Op 21 november 1689 werd Huygens door een kind van mevrouw
Creitsmar gewaarschuwd ‘dat Pieter mijn choccolate stall’. Huygens kwam er niet
meer op terug, mogelijk was het loos alarm. Tijdens een gesprek op 8 mei 1690
vertelde Huygens' nicht Becker ‘dat sij in haer camer eenighe guineas hebbende laten
legghen, een van die gemist hadde, niemant als sij en Betty daerin hebbende gekonnen,
dat sij seyde daervan met sachtigheit gesproken hadde, maer sij seyde daer niet van
te weten ende dat sij all bij twee cunningmen (waerseggers) geweest was; dat sij
noch eens eenigh weynigh silvergeldt gemist hadde en Betty wilde laten gaen.’
Vooralsnog bleef meid Betty echter in dienst.
Uit het dagboek wordt duidelijk dat ook het dienstpersoneel zelf elkaar scherp in
de gaten hield. Op 15 augustus 1694 werd Huygens gewaarschuwd door zijn jongen
Dammis, ‘dat hij meende dat Baernt, mijn coetsier, al wat achter om haelde.’ De
koetsier zou gefraudeerd hebben met het hooi voor de paarden. Huygens schoot
prompt te binnen dat zijn koetsier hem tweemaal dezelfde rekening voor suiker had
overlegd, maar omdat hij de eerdere rekening niet in zijn administratie terugvond,
en het verhaal over het hooi kennelijk te vaag vond, ging hij niet over tot ingrijpen.
Op 8 juni 1694 constateerde Huygens een vervelende vermissing: ‘Gisteren mist
een van de 2 paer hanschoenen die hadde met goude franjen, mijn jongen daer niet
van wetende.’ Maar zolang hard bewijs onbrak ging Huygens niet tot actie over. Per
slot van rekening was hij zelf meer dan eens onhandig en vergeetachtig. Ook daarover
schrijft hij regelmatig en openhartig in zijn dagboek, zoals op 17 oktober 1694: ‘Had
de sleutel van mijn cabinet daerin gesloten en had veel spuls eer die door een
timmerman opgebroken was.’ Deze keer kon geen van de knechts of meiden de
schuld gegeven worden.
Af en toe liepen de conflicten tussen Huygens en zijn knechts hoog op, zoals op
20 september 1692, toen hij tijdens een veldtocht moest kamperen.
's Mergens eenighe ordre omtrent mijn tent stellende om dewelcke de
jongens allerhande gereetschap, flessen, lanteerns etc. wederom begonden
te vergaderen, kreegh woorden met Pieter, die scheen niet te willen doen
dat hem belaste, stout ende luy sprekende, ende eyndelijck twee flessen
soo tegen de aerde goyende met een quaedt hooft, dat in stucken vlogen.
Ick. hem eerst uytghemaeckt hebbende en recht quaedt werdende, kreeg
een rottingh uyt de tent om hem af te smeeren, maer hij liet mij niet naer
komen. Soo seyde hem, dat hij soude vertreecken (verstaende tegen de
tijdt), dat hij seyde geern te sullen doen, en docht mij niet geraeden een
jongen te houden die mij nu al dry, vier mael seer in colere gestelt hadde.
Toch mocht Pieter vooralsnog blijven - tot de volgende eruptie. Die vond plaats in
januari 1693 in Londen, waar Pieter had meegedaan aan het Driekoningen-feest. Op
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5 januari 1693 schreef Huygens nog neutraal: ‘Pieter, mijn jongen, ging in
vrouwenkleeren in masquerade.’ Maar vier dagen later (9 januari 1693) kreeg hij de
verontrustende informatie van zijn collega-secretaris Pieter de Wilde, ‘dat Pieter,
mijn jongen, voorleden maendagh gaende in masquerade, een neusdoek met kante
voor een crawaet aengehadt hadde, en dat hij mijn camisole of veste van blaeuw
ende goudt aengehad hadde en die wat ingelecht ofte naeuwer gespelt
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hadde, omdat hem te wijdt was.’ De Wilde had het op zijn beurt gehoord van Huygens'
meid Sophy. Kennelijk vond Huygens het tijd om nu zelf meer te weten te komen,
en hij sprak Sophy aan op 10 januari 1693: ‘Sophy seyde mij, dat Madeleentje Pieter
mijn veste had aen sien hebben met een schoone neusdoeck met kant om sijn hals.’
De herkomst van het verhaal lag dus bij de schoonmaakster Madeleentje. Hoe dan
ook, de volgende dag (11 januari 1693) greep Huygens in: ‘Nam Pieter de sleutel af
van mijn kleerkas, en daerna van mijn kelder. sonder hem nochtans sijn faute te
verwijten.’
Volgens het ideaal bestond er tussen heer en knecht een nauwe band, bijna zoals die
tussen vader en zoon. Daarvan is in het dagboek van Huygens weinig te merken.
Toch zijn er hier en daar wel degelijk aanwijzingen dat er met enkele meiden en
knechts een goede relatie bestond, en zelfs bleef bestaan, nadat hun wegen waren
gescheiden. Dat geldt zeker voor de min van Huygens' zoon Tien. Op 28 maart 1690
werd Huygens in Londen door haar bezocht. ‘getrouwt zijnde aen een Engels schipper,
sprack beter Engels als Duyts, hadde al 4 a 5 kinderen.’ Bij een andere gelegenheid
bleek Huygens nog altijd contact te hebben met een voormalige knecht, Bieter geheten,
die glazemaker was geworden (20 september 1695).
Als werkgever was Huygens verantwoordelijk voor het gedrag van zijn personeel.
Ze moesten beleefd zijn tegen bezoekers en bij het overbrengen van boodschappen.
Daarover werd soms geklaagd, zoals op 28 april 1695 door Sylvius, die vond dat ‘de
boodschap die Marie haer van mijn gedaen hadde in onbeleefder termen als gedaen
was, ende dat daerom gelachen hadde radende mij om reden van haere
quaetsprekentheit haer te gaen sien...’ Of Huygens zijn meid ook daadwerkelijk
vermaand heeft, staat niet genoteerd.
Overigens klaagden de knechts en meiden af en toe ook over elkaar. Van een
gesloten front was, zoals we al eerder zagen, geen sprake. Op 29 december 1694
noteerde Huygens het volgende: ‘'s Avonds klaegde mij Mary dat de keuckemeid
(ook Mary gernaemt) sulck een boosaardigh creatuur was, ende niet en sprack, of
als sij sprack, het al kijvende was. Hierover gad de keukenmeidt wat lessen, en sagh
oock wel dat het soo een dier was.’
De voornaamste zorg van een werkgever was dat zijn meiden en knechten niet in
opspraak kwamen. Vooral op hun seksuele leven, dat ze eigenlijk niet mochten
hebben, moest scherp worden gelet. Een voorbeeld van onwenselijk gedrag was (29
januari 1694) de klacht van Marie, die Huygens vertelde ‘dat mijn Hendrick de dicke
Lysbeth dochter in De Toelast had willen op het bedde smijten.’ Een koetsier die de
dochter van een herbergier aanrandde, daar kon men last mee krijgen. Maar de meiden
en knechts moesten ook van elkaar afblijven, een gedragsregel waaraan zij zich niet
altijd hielden. Op 13 maart 1694 hoorde Huygens van zijn commis Jan Wiljet ‘dat
meende dat tusschen Lysbet en Damis eenighe vrijerij was.’
Nog gevaarlijker was dat veel hovelingen dienstmeiden zagen als een gemakkelijk
prooi. Op 12 januari 1694 schreef Huygens bijvoorbeeld: ‘[Kapitein Jan Willem]
Cabeljauq en een knecht van Sterrenburg liepen Marie, onse meidt, geweldigh
achteraen.’ Schokkender was wat Huygens op 8 november 1692 te horen kreeg van
juffrouw Hacquart, ‘dat Hulst [een klerk van de secretarie] sijn ende De Wilde's
meydt met kindt gemaeckt had.’
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Heel bont maakte de Fransman Boison het. Op 23 november 1690 klaagde Huygens'
nicht Becker erover ‘dat Boison haer meydt Betty op straet aengesproken hadde en
genoodt om a bottle met hem te drincken.’ Later klaagde Huygens' eigen knecht
Marie ‘dat Boison in de keucken gedanst had, dat hem verweet. Seyde oock dat hij
in de donckere galery aen de Parckstairs handtgebaer gehadt had met een vrouwmens
en haer geseght hadde: How you doe. Madam?, 'twelck hij niet bekennen wilde’ (29
maart 1695). Boison was iemand die zich
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niet gauw uit het veld liet slaan, want op 13 april 1695 vertelde Marie ‘dat hij [Boison]
veel wisjes met haer elcke reys maeckte en haer geseght had: Wil you go along with
me? I have a great deale of money.’ Dat laatste was sterk overdreven zijn geweest,
want Boison was een arme uit Frankrijk gevluchte Hugenoot, die voor zijn
levensonderhoud afhankelijk was Huygens en andere hovelingen. Huygens kon zo'n
behandeling van zijn personeel natuurlijk niet over zijn kant laten gaan, en sprak de
Fransman erop aan. Niet zonder gevolg, want op 16 april 1695 kreeg hij van een
gemeenschappelijke vriend, Sylvius, te horen dat Boisson ‘[...] melancholiek was
daerover dat men aen mij van hem quade rapporten gedaen hadde.’ Volgens Sylvius
was ‘'tghene [Boison] aen Marie geseght ende gepresenteert hadde maer was om te
lachen geweest.’
Nu was voor sommige dienstmeiden in hof- en legerkringen de verleiding van
gunsten of bijverdiensten wel erg groot. Verschillende malen bericht Huygens over
bordenwasters in het leger die ook seksuele diensten verleenden. Intrigerend is ook
het verhaal dat hij noteerde op 25 december 1690: ‘De vrouw van Ouwerkerck seyde
dat een vrouw oock bij hem was geweest, die seyde hem een hups knecht te willen
verhueren, maer dat hij der wat sorgh voor draghen moste; en als hij vraeghde waerom,
seyde sij dat het een fraay meisje was in manskleederen.’
Zelfs nog dichter bij huis bleken de bovengrondse wereld van het dienen en de
ondergrondse wereld van de prostitutie dichter bij elkaar te liggen dan Huygens voor
mogelijk had gehouden. Tenminste als hij geloof hechtte aan de mededeling die hij
op 24 mei 1694 kreeg van Jan van der Dussen, heer van Bergestein, die hem zei ‘dat
Jan, mijn vrouws coetsier, een brandewijnscroeghje en een hoerhuysje hield, maer
most hem beloven dat het niet weder seggen soude.’ Het als knecht verklede meisje
is als type wel bekend van opera en toneel maar dook kennelijk ook in werkelijkheid
weleens op.
Niet alleen werd binnen de elite informatie over personeel uitgewisseld. Meiden en
knechts waren zelf ook een belangrijke bron van informatie. Ze kwamen regelmatig
in de huizen van andere hovelingen, en wisselden recente roddels uit met hun collega's
uit andere huishoudingen. Zo noteerde Huygens op 2 juli 1689: ‘Mijn vrouw seyde
mij, dat Johanna, haer meydt, mrs. Row voor onse camer op de trap gevonden hadde,
staende met een man, sij een trap hoogher als hij, en dat hij haer rocken op gehadt
hadde, ende dat die gesurpreneert zijnde, liet vallen.’ De diensmeid Johanna had een
scherp oog voor zulke zaken. Een ander voorbeeld is te vinden in een aantekening
van 27 december 1691:
Mijn vrouw seyde dat onse meidt Johanna naemiddags bij een meydt daer
in huys komende ende naer haer siende op Quirinas camer twee
mansbeenen van het bedt had sien steken de gordijnen toe zijnde ende dat
Quirina haer hebbende doen roepen haer geseght hadde: Je sult wel gedacht
hebben wat het beduyden mocht dat daer soo twee beenen van 't bedt
staken, wij waeren na den eten soo wat gaen leggen. Dat Johanna selver
haer dat vertelt hadde.
Op 11 april 1695 hoorde Huygens van zijn meid Marie allerlei details over het
financiële reilen en zeilen van zijn vriend Gabriel Sylvius, met als pikant detail dat
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diens vrouw, een rijke Engelse, hem alleen had getrouwd in de verwachting lady of
honour van de koningin te worden. Toen dat niet doorging, bleek dat ‘sij hem niet
lijden mocht.’ Het belangrijke bericht van het overlijden van de koningin vernam
Huygens eveneens uit de mond van zijn meid. Op 7 januari 1695 noteerde hij: ‘Marie
quam 's mergens voor mijn bedt seggen omtrent 8 ueren dat de coningin de
voorgaende nacht ontrent 2 of 3 ueren gestorven was.’
Tussen het leven upstairs en downstairs bestonden vele banden, maar uiteindelijk
bleven het twee gescheiden werelden. De wereld upstairs komt in het dagboek van
Huygens uitbun-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

86
dig tot leven. De wereld downstairs blijft daarbij vergeleken veel schimmiger. De
vrouw van Huygens had daarin trouwens meer inzicht had dan hij zelf, zoals blijkt
uit diverse aantekeningen. Soms nam Huygens met verbazing kennis van de
ontwikkelingen downstairs, zoals op 1 maart 1693, toen voor hem het huwelijk van
zijn meid Sophy uit de lucht leek te vallen: ‘Sophy trouwde met de koestsier van
Myl. Portland, ende wierd de bruyloft gehouden tot mijn coetsier, wiens wijff geseght
wierd het huwelijck gekoppelt te hebben.’ Later, op 19 oktober 1693, hoorde Huygens
van zijn vrouw hoe de vork in de steel zat:
Mijn vrouw vertelde mij van Sophy, die in de verledene winter in Engeland
mijn keuckenmeidt geweest was, dat sij bij iemandt (sommighe meenden
bij Hulst, en andere bij eenen... [niet ingevuld]), daer sij tevoren bij
gewoont had was swaer geweest ende daerom haer hadde laten koppelen
aen een koetsier van Mylord Portland, hebbende self haer laeten ontvallen
dat sij geen sin in die vent en hadde gehadt, maer soo ymant had moeten
bij 't linckerbeen krijgen.
Twee jaar later werd Huygens weer met een onverwacht huwelijk geconfronteerd,
ditmaal van zijn meid Mary. Op 26 mei 1695 hoorde hij van zijn vrouw ‘dat Mary,
mijn meidt in Engelant geweest, gingh trouwen met Dirck knecht van de oudste
Hulst, daer bij swaer was, dat nooit vantevoren gehoort hadde, noch teeckenen daervan
gesien.’ Zijn vrouw volgde de zaak goed, want op 18 september 1695 schrijft
Huygens: ‘Hoorde van mijn vrouw dat Marie die met Dirck van Sam. Hulst getrouwt
was in de kraem was gekomen van een soon.’ De zaak was des te pijnlijker voor
Huygens, omdat Samuel Hulst als klerk van de secretarie een onderschikte van hem
was.
Het beeld dat uit het dagboek van Constantijn Huygens Jr over de verhouding tussen
meester en knecht oprijst, doet nog het meeste denken aan dat uit de kluchten van
deze tijd. Huygens die zijn knecht Pieter met een rotting achterna zit, maar als oude
jichtlijder natuurlijk niets kan uitrichten, zou het ook in het theater goed doen als
humoristische scène. Het omdraaien van de rollen was een vast thema op het toneel,
inclusief de knecht die zijn heer te slim af was. Misschien vond zo'n omkering ook
wel eens in de praktijk plaats, bij carnaval of dergelijke feesten. Denis Diderot vertelt
ruim een halve eeuw later over een vreemd gebruik dat hij aantrof in Warmond - niet
ver van Huygens' buitenhuis Hofwijck, een soort saturnalia, waarbij heer en knecht
inderdaad een dag per jaar van rol wisselden.9. Waar of niet, het kan een restant van
een oud gebruik zijn geweest, zoals ook eens per jaar kinderen de baas in huis waren,
met Driekoningen - nu juist het feest waarbij Huygens' knecht Pieter zich te buiten
ging aan zijn meest uitdagende gedrag, gehuld in de kleren van zijn werkgever.
Dat in de kringen van Huygens dit soort humor populair was, blijkt uit de moppen
die in zijn directe omgeving circuleerden. Er is bijvoorbeeld een handschrift bewaard
waarin enkele honderden moppen zijn opgetekend door Samuel van Hulst, de vader
van de beide Hulsten die in het dagboek regelmatig figureren, meestal in scènes die
ook zo uit een klucht konden komen. Ook is er een nog omvangrijkere
moppencollectie bewaard van een met Huygens bevriende Haagse advocaat. Aernout
van Overbeke. Deze heeft in een handschrift ruim tweeduizend moppen

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

bijeengebracht, waarvan vele gesitueerd zijn in zijn eigen omgeving. Constantijn
Huygens Jr komt erin voor, evenals zijn broer Christiaan, en. nog vaker, zijn vader,
de oude Constantijn Huygens. met wie Van Overbeke als dichters onder elkaar
omging, want ze wisselden hun werken uit.10.
In de moppencollectie van Van Overbeke wordt de nadruk gelegd op de domheid
van meiden en knechts, een thema dat Huygens' uit het hart gegrepen moet zijn
geweest. Een heer kwam in Amsterdam en wees zijn knecht een huis aan waar deze
de volgende dag een
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boodschap moest doen. De knecht zei dat hij het wel kon onthouden, want op het
huis ernaast zat immers een kraai (804). Net als boeren worden knechten steevast
voorgesteld als ongeletterden. Een knecht die zijn meester brieven zag schrijven,
vroeg of hij er een mocht hebben, ‘want ik heb mijn moeder beloofd een brief te
sturen’ (1630). Een meester die zijn knecht een kamelenbout wilde laten klaarmaken
schreef, omdat hij wist hoe dom zijn knecht was, de bereidingswijze op een briefje.
De hond ging er met de bout vandoor, maar de knecht stelde zijn heer gerust: ‘ik heb
het briefje nog, zonder hetwelk hij niets kan uitrichten’ (1686).
Veel grappen handelen over knechten die fouten maken of niet genoeg eerbied
jegens hun meester tonen, zaken die ook in Huygens' dagboek terugkomen. De knecht
van de griffier van de Staten Generaal, Cornelis Musch, sprak zijn meester eens aan
met ‘jou’. De reactie van Musch was: ‘Wat jouw, hier, wat jouw, jouw is een varken.’
De knecht zei daarop: ‘Dat kan ik waarachtig aan jouw niet zien, mijnheer’ (671).
De knecht van een jonker viel over een sinaasappelschil. Zijn meester zei: ‘Dat
kan ik ook wel, daarvoor heb ik geen knecht nodig.’ De knecht zei dat zijn heer
makkelijk praten had, nu hij het hem had voorgedaan (2258). Een heer liet zijn knecht
twee dure glazen omspoelen. Hij brak er een, het ander bracht hij naar binnen. De
heer riep toen hij hoorde dat het andere gebroken was woedend uit: ‘Hoe deed gij
dat?’ ‘Zo mijnheer’, zei de knecht en hij liet het andere ook vallen (2068).
Het zijn allemaal voorbeelden van carnavaleske omkeringshumor, waarbij de
bestaande hiërarchie op zijn kop werd gezet. Veel moppen roepen associaties op met
scènes uit het dagboek van Constantijn Huygens Jr., al had deze zijn dagboek niet
bedoeld als een humoristische tekst. Toch had hij sommige voorvallen ook in de
vorm van een mop of anekdote kunnen opschrijven. We weten dat hij naast zijn
dagboek ook een moppencollectie samenstelde. Helaas is van dat handschrift, nadat
het rond 1870 geveild is, nooit meer iets vernomen. Het had een goede aanvulling
op het dagboek kunnen zijn.
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Hoe komt Van Effen in 1732 aan een ambt?*
W.R.D. van Oostrum
Op de valreep van zijn leven wordt Justus van Effen (1684-1735) in september 1732
benoemd tot commies van 's Lands Magazijnen van Oorlog in 's-Hertogenbosch en
overlijdt daar drie jaar later, op 18 september 1735.1. Wat kan hem er toe hebben
gebracht om na een 48-jarig verblijf in hoofdzakelijk Utrecht en Holland opeens een
ambt in Brabant te accepteren? Familiesentiment, geldnood, toeval, privéredenen?

Eerdere banden met Brabant
In Justus' ouderlijk huis in Utrecht moet in verhalen van zijn vader over vroeger het
Brabantse land een rol hebben gespeeld. Diens vader (en Justus' grootvader) Andries
Melchiorszoon trouwt op 15 juni 1628 weliswaar in Utrecht, maar de bruid:
Emmechien Hendricx, is afkomstig uit 's-Hertogenbosch. Zij sterft meteen na de
geboorte van haar eerste kind, dochter Emmeken; kort daarop hertrouwt de weduwnaar
en uit dit huwelijk wordt in oktober 1642 in Utrecht Justus' vader Melchior geboren.2.
Een spoor uit 1667 levert opnieuw een Brabantse connectie. Melchior is dan 24
jaar en op 24 januari 1667 door de Staten-Generaal benoemd als ‘stadthouder over
't volck te paerdt van Franchois Focanus Landtdrost over de Meijerije van
's-Hertogenbosch, in plaetse van Warnar Keppelfox’.3. In 1668 is Melchior schepen
van de vrijheid Oisterwijk;4. in deze periode trouwt hij de waarschijnlijk in (de buurt
van) Breda geboren Maria Lucia van Leeuwen de Gouda, dochter van Maria Lucia
Ho(o)f(f)mans en David van Leeuwen de Gouda die in 1668 president-schepen is
van Oisterwijk. Op 8 juni 1670 wordt Melchior echter opnieuw in zijn functie van
stadhouder en bevelhebber over een groep van 20 ruiters in Hilvarenbeek
gesignaleerd.5. Tenslotte woont het echtpaar in 1672 in Den Bosch6. en krijgt zeker
één kind: een dochter. Ook Melchiors eerste echtgenote overlijdt vroegtijdig en hij
hertrouwt met de Utrechtse Maria Bom; zij wordt de moeder van ‘onze’ Justus.7.
Maria Lucia van Effen, de dochter uit Melchiors eerste huwelijk en halfzuster van
Justus, zal later opnieuw voor een Brabantse connectie zorgen via één van haar zonen.
Justus Verkuyl. Als diens garnizoen van 1733 tot 1737 in Den Bosch is gelegerd,
maakt hij de laatste levensjaren van zijn oom Justus van nabij mee.

Justus' leven tot 1732
De mannelijke tak-Van Effen bestaat met uitzondering van Justus' vader Melchior
vooral uit schoolmeesters; de mannen van deze tak-Bom behoren veelal tot het
knopenmakersgilde. Afkomstig uit de middenstand wordt Van Effen zijn leven lang
gedreven door een onmiskenbare struggle for high life en door eerzucht als
intellectueel te schitteren.8. Op de Latijnse Hieronymusschool aan de Utrechtse
Kromme Nieuwegracht voelt hij zich temidden van welgestelde schoolgenootjes
eenzaam, ongelukkig en misplaatst. De klassenmaatschappij regeert dan nog streng
en is onverbiddelijk. Op de Utrechtse universiteit bevangt hem een zinderende afgunst
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over rijke, adellijke medestudenten, hun kleding met glanzende galonnen en
borduursels, hun financieel zekere toekomst en hun gepronk met familieleden met
hoge Haagse ambten. Daar neemt hij zich verbeten voor zich via zijn intellect te
revancheren op degenen die hem nu kleineren, vernederen en buitensluiten. Op de
Utrechtse universiteit gaat hij hoofdzakelijk om met Franse refugiés, van wie hij
enkelen later opnieuw zal tegenkomen binnen de Waalse kerk: hij als lid, zij als
predikant.9. Maar wat hem in die dagen obsedeert, is
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hoe hij legitiem toegang kan krijgen tot de hogere en met name de adellijke milieus.
Vanaf 1708 kiest hij daarom voor een loopbaan als gouverneur bij welgestelde
jongens. Hij koestert de naïeve gedachte dat die positie hem niet alleen de loftuitingen
van zijn principaal voor hem als een intellectueel brillant persoon zal brengen, maar
hem ook diens vriendschap zal opleveren. De teleurstelling over deze misrekening
zal hij later verpakken in larmoyante vertogen over de eenzame positie van een
gouverneur als enerzijds de eeuwige mindere van zijn broodheer en anderzijds de
discutabele meerdere tegenover de rest van het personeel. Ook ontlaadt hij het
instorten van zijn luchtkasteel in een aantal venijnige teksten over het in zijn ogen
bestaande gebrek aan intellect in adellijke milieus.10.
Van eind 1708 tot voorjaar 1710 is hij gouverneur voor de twee zoons van een rijke
Haagse weduwe.11. Daarna krijgt hij een positie die zijn ego echt streelt. Voorjaar
1710 wordt hij aangenomen bij Arent baron van Wassenaer (1669-1721), voor diens
zoon Jacob Jan Brilanus (27.03.1703-27.09.1717). Van Wassenaer heeft contact met
de hoogste kringen in het land, óók via zijn echtgenote Anna Margaretha Bentinck
(1683-1763). Hij is eigenaar van het nog steeds bestaande imposante pand op de
hoek van het Haagse Lange Voorhout en de Kneuterdijk, terwijl het gezin de zomers
doorbrengt op kasteel Duivenvoorde onder Voorschoten. Van Effen voelt zich
opgenomen in de deftigheid van deze omgeving. Het prikkelt hem ook intellectueel:
in 1711 debuteert hij, anoniem, met een Franstalige periodiek Le Misantrope en vanaf
1713 levert hij bijdragen aan het geleerdentijdschrift Journal Littéraire. Naarmate
hij langer bij Van Wassenaer in dienst is en het leven dat de familie leidt van nabij
meemaakt, voelt hij zich als gouverneur steeds minder een overdrager van feitenkennis
en meer een leidsman en karaktervormer. Mogelijk is dit vooral een directe
afweerreactie op het slaafse systeem waaraan Van Wassenaer ook zijn gouverneur
Van Effen onderwerpt: een uiterst streng gereguleerde dagindeling, en wat hij moet
onderwijzen op bijvoorbeeld het gebied van de vaderlandse geschiedenis ligt vast in
de eigen aantekeningen van Van Wassenaer. In 1715 vertrekt Van Wassenaer voor
een regeringsmissie naar Engeland en neemt zijn gezin, inclusief Van Effen, mee.
Bij de terugkomst in de Republiek wordt Van Effen mei 1716 om nog steeds
onduidelijke redenen ontslagen. Hij is dan 31 jaar, ontgoocheld, gedeprimeerd en
verbitterd.12.
September 1716 gloort het licht opnieuw als hij de dan bijna zestienjarige
burgemeesterszoon Bernard van Welderen begeleidt als deze in Leiden rechten gaat
studeren, een studie die Van Welderen in 1719 echter afsluit zonder examen te hebben
gedaan. Het is een volstrekt ander milieu dan de hoog-adellijke ambiance van de
Van Wassenaers, maar het stelt Van Effen opnieuw in staat in contact te komen met
personen met status en posities in bestuurslagen van de Republiek.13. Met mensen
kortom die hij kan gebruiken als hij, het gouverneurschap beu, op zoek is naar een
andere bron van inkomsten. Met de familie Van Welderen zal hij in contact blijven.
Na een periode waarin hij zelf verklaart weer eens op de vlucht te zijn geslagen
voor ‘het geweld van mijne driftige liefde’ en zich concentreert op vertaalwerk,14.
wordt hij nog eenmaal gouverneur. Midden 1721 vertrekt hij naar Rotterdam als
leermeester en studiebegeleider van de vijftienjarige Maarten Jacob Huijsman en
laat zich vanuit Leiden overschrijven naar de Rotterdamse Waalse kerk.15. Mei 1723
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vertrekken ze naar Leiden en schrijven zich beiden op 5 november dat jaar in als
student rechten. Huijsman beëindigt zijn studie drieëneenhalf later met succes en
verdwijnt voor een huwelijk en een bestuurdersloopbaan naar Zeeland.16. Ook Justus
lukt het 18 april 1727 eindelijk. 43 jaar oud, zijn meesterstitel te beha-
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len. Uit correspondentie blijkt dat dit nog bijna mislukte. Want in 1725 zou hij in
het huis van een nog niet getraceerde ‘vriend en weldoener’ in Leiden of in Den
Haag, een vrouw hebben verleid of zich hebben laten verleiden. De vrouw,
afgeschilderd als een ‘volksmeisje’, raakt zwanger en Van Effen voelt zich verplicht
haar te trouwen. Vrienden waarschuwen dat deze stap hem zijn connecties zal kosten
en die prijs is hem op dat moment te hoog. Hij gooit zich op zijn studie en promoveert,
maar is daarna opnieuw zonder werk. Hoog tijd kortom om zich bij oude vrienden
te melden.
Hij vertrekt naar Den Haag en zoekt contact met zijn oude pupil Bernard van Welderen
en blijkt het tijdstip goed te hebben gekozen. Voor de regering in Den Haag is begin
1727 de kroning van George II een uitgelezen kans het bondgenootschap tussen
Engeland en de Republiek te bevestigen en na heftig politiek geïntrigeer wordt
Bernard van Welderen tot ambassadeur voor deze missie benoemd.17. Deze herinnert
zich Van Effens eerdere Engelse reis met Van Wassenaer en vraagt zijn oude
gouverneur hem van mei 1727 tot en met juni 1728 als eerste secretaris te vergezellen.
Van Effen accepteert. Als ambassadepredikant reist dominee Elie de Joncourt
(1697-1765) mee en in 's-Hertogenbosch zal Van Effen hem opnieuw tegenkomen
als hij zich bij de Waalse kerk aldaar komt aanmelden.18.
Bernard van Welderen, inmiddels getrouwd, lid van de Nijmeegse Ridderschap
en sinds 1724 gedeputeerde voor Gelderland in de Staten-Generaal,19. heeft een
dubieuze reputatie opgebouwd. Hij geldt als politiek onbetrouwbaar, een meester in
het spel van bedrog en achterklap, een grove opportunist, verslaafd aan gokken, drank
en vrouwen. Hij woont op het Haagse Nieuwe Voorhout (te onderscheiden van het
meer chique Lange Voorhout) en leidt daar een luxueus en extravagant leven. In
1728 laat hij zijn tijdens de Engelse reis verworven maîtresse ‘Lady Demby’ naar
Holland overkomen en presenteert zich met haar ook op officiële gelegenheden. Zijn
echtgenote verblijft dan ook bij voorkeur in hun riant verbouwde huis in Tiel.20. In
zijn Haagse residentie is het iedere week feest, waarbij drank vloeit als water en
tijdens kaartspelen grote sommen geld van eigenaar verwisselen. Zijn partijen genieten
zelfs internationaal faam. Zo informeert de Britse diplomaat lord Chesterfield bij
een in Den Haag gestationeerde gezant: ‘Do you divert yourself pretty at the Hague?
Do the suppers and parties of pleasure go on in the Welderen family as they used to
do?’21. Ook Van Effen verkeert hier in de periode 1728-1732 met regelmaat.

Wat drijft Van Effen in 1732 naar 's-Hertogenbosch?
Kort door de bocht geformuleerd zou kunnen worden volstaan met te zeggen dat de
realiteit niet meer en niet minder is dat Justus van Effen naar Den Bosch komt omdat
hij daar een ambt krijgt. Al is dat opmerkelijk voor de auteur Van Effen, die in zijn
spectatoriale vertogen nogal eens van leer trekt tegen de gesloten circuits waarbinnen
ambten worden uitgedeeld aan familieleden en vrienden. Toch zal ook Van Effen
voor het effectief verkrijgen van zijn Bossche functie afhankelijk zijn geweest van
zijn contacten, van bemiddeling door vrienden. Daarbij heeft hij al eerder niet
geschroomd in 1714 het ambt van secretaris van de Zuidhollandse stad Geervliet te
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accepteren. Hij kreeg dit dankzij bemiddeling van zijn toenmalige broodheer Arent
baron van Wassenaer. Van dit ambt streek Van Effen wel het financiële voordeel op,
maar besteedde het werk dat daaraan vast zat uit22. - al was dit toen op zich geen
ongewone gang van zaken. In vertoog 79 van De Hollandsche Spectator van 28 juli
1732 wordt de waarde van het afleggen van een eed, zeker voor lagere ambtenaren,
in twijfel getrokken:
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ik ben verzekert, dat die luiden zig van hun plicht met vry wat meer trouw
zouden kwyten, indien men in plaats van hen een eed af te vorderen, hen
met het schavot dreigde, en [dat] de uitvoering van die bedreiging zonder
oogluiking op de ontdekte misdaad volgde (p. 147 aldaar).
Elf weken na deze uitspraak, op 14 oktober 1732, verklaart Justus van Effen in Den
Haag voor God en de Raad van State onder ede zijn functie als Commies van 's Lands
Magazijnen van Oorlog in 's-Hertogenbosch getrouw te zullen vervullen.23. Tot zijn
taak behoort onder meer het tellen, controleren, op orde en op voorraad houden van
wapentuig, militair materieel en kleding - kortom geen baan die hoge eisen stelt aan
zijn intellectuele kwaliteiten. Is het simpelweg het vaste jaarinkomen van f 500 dat
hij niet kan weerstaan? Toch lijkt de situatie nu anders. Zoals hieronder blijkt, laat
hij zich eind 1732 in het Bossche Poorterboek inschrijven: hij lijkt kortom de
bedoeling te hebben daar te gaan wonen.
Waarom wil Van Effen weg uit zijn vertrouwde Hollandse omgeving? Het gaat
hem immers goed en hij is in zijn schrijfelement. Op 20 augustus 1731 verschijnt de
eerste aflevering van De Hollandsche Spectator. Eind 1731 wordt de
publicatiefrequentie van eenmaal per week opgevoerd naar tweemaal: iedere maandag
en vrijdag, terwijl Van Effens spectator bovendien in de tweede helft van 1732 lovend
wordt besproken in de toonaangevende Maendelyke uittreksels, of Boekzael der
geleerde werelt (Amsterdam 1732, p. 440-456). Zijn Amsterdamse uitgever
Hermannus Uytwerf gaat er toe over steeds 30 afleveringen te bundelen, ervan
overtuigd ook deze te kunnen verkopen. Op 5 september 1732 wordt aflevering 90
gepubliceerd. Met deze periodiek breekt hij als het ware dubbel met zijn verleden:
het publiek op wie hij zich richt en de taal waarin hij schrijft. Van Effen richt zich
op de gegoede burgerij, een leespubliek tussen de heersende en de dienende laag van
de bevolking.24. Het spoort met de personen die veelvuldig in De Hollandsche
Spectator optreden en die voor de lezers die Van Effen op het oog heeft op voldoende
afstand staan. Enerzijds kleine burgerluiden uit het milieu dat hij kent maar is
ontgroeid, anderzijds representanten van de (oude en nieuwe) adel, een milieu waar
hij nimmer bij zal horen. In verband met dit laatste is het ook veelbetekenend dat de
journalist Van Effen zich niet langer bedient van de Franse taal maar consequent van
het Nederlands.

Geheim vaderschap
Mogelijk kan een gebeurtenis die plaatsvindt één week vóór Van Effen in Den Haag
de ambtseed aflegt zijn acceptatie van het Bossche ambt verklaren. Op 8 oktober
1732 wordt in de Haagse Grote Kerk ene Melchior Justus gedoopt als zoon van
Elisabeth Sophia [van] Driessen en Jan Efferen.25. Dat er wel degelijk een relatie
bestaat tussen deze Jan Efferen en Justus van Effen blijkt evenwel pas 30 maanden
later. Op 21 april 1735 trouwen in Heusden, op dat moment de woonplaats van de
bruid, Elisabeth Sophia van Driessen en de in Den Bosch domicilie hebbende Justus
van Effen; twee kinderen, de tweeënhalf jaar oude Melchior Justus en de drie maanden
oude Maria Catherina, die bij de ondertrouw aanwezig zijn, worden door de bruidegom
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geëcht.26. Op het moment van het huwelijk is de bruid net wel of nog net niet 24 jaar,27.
terwijl de bruidegom ruim een kwart eeuw ouder is met zijn inmiddels respectabele
leeftijd van 51 jaar. De kinderen worden ook door Justus' familie als de zijne erkend,
zoals bijvoorbeeld blijkt uit testamenten van zijn zuster Magdalena.28.
Het lijkt niet al te gewaagd te veronderstellen dat er een directe relatie bestaat
tussen het in oktober 1732 accepteren van een ambt in Den Bosch en de doop in de
Haagse Grote Kerk van de jongen aan wie Van Effen pas begin 1735 zijn èchte
familienaam zal verbinden. Ik formuleer het laatste voorzichtig, want wás hij ook
de natuurlijke vader, al wijzen de voornamen daar wel op: Melchior naar zijn vader
en Justus naar zichzelf? Het lijkt een pikante zaak voor een
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man die in zijn spectator zo graag het goede voorbeeld geeft en zichzelf als moreel
hoogstaand presenteert. Toch roept de doop in de Haagse Grote Kerk vragen op over
Justus' vaderschap. Waarom verschuilt hij zich achter ‘Jan Efferen’ en aanvaardt hij
een ambt buiten Holland?

Woont Van Effen vanaf 1732 in 's-Hertogenbosch?
Op 17 september 1732 wordt Justus van Effen door de Raad van State als Commies
van 's Lands Magazijnen in 's-Hertogenbosch benoemd.29. Op 10 december 1732 staat
hij ingeschreven in het Bossche Poorterboek.30. Hierboven bleek dat de stad zijn
residentie is bij zijn huwelijk in april 1735, dat hij er september 1735 sterft en
begraven wordt in de Bossche Kruiskerk. Als hij zijn oude omgeving, waar al zijn
vrienden wonen, omwille van het vaderschap wilde ontvluchten: waar heeft hij dan
vanaf 1732 onderdak gevonden? In de Bossche blokboeken voor die periode heb ik
zijn naam als eigenaar of inwoner (nog) niet kunnen traceren - of zou hij vóór zijn
huwelijk slechts zo nu en dan in de stad geweest, op zijn werkplek in de Walpoort31.
en op inspectietocht?
Feit is dat Van Effen pas op Paaszondag 25 april 1734 en daarmee 18 maanden
na zijn ambtsbenoeming wordt ingeschreven bij de Waalse kerk in 's-Hertogenbosch.
Op 11 juli 1734 wordt dit bevestigd met een attestatie uit Leiden, waar hij sinds Pasen
1724 stond ingeschreven.32. Heeft de aanwezigheid in de Bossche Waalse kerk van
dominee Elie de Joncourt, die hij immers kende sinds de reis naar Engeland in 1727-28
met Bernard van Welderen, hem weerhouden die stap eerder te zetten? Of heeft hij
zich uit slordigheid niet laten uitschrijven? Er bestaat immers een spanning met zijn
wèl inschrijven in het Bossche Poorterboek. Of woonde Van Effen toch hoofdzakelijk
in Leiden, al ontbreekt daarvan na 1729 totnogtoe ieder spoor? Had hij mogelijk
onderdak gevonden bij Theodoor van Snakenburg, een van de weinige vrienden die
hij in 1735 leek te bezitten en die hem op 17 september 1735, daags voor zijn dood,
nog in Den Bosch kwam opzoeken?33.
Het lijkt erop dat Van Effens toekomstperspectief in 1734 dramatisch verandert
ten gevolge van de ziekte waaraan hij september 1735 overlijdt. Zijn inschrijving
april 1734 bij de Bossche Waalse kerk kan er in dat geval op duiden dat het reizen
van en naar Den Bosch hem gaat opbreken. En wat meer is: dwingt de wetenschap
niet lang meer te zullen leven de verstokte vrijgezel Van Effen misschien tevens tot
een variant van coming out? Bij de doop van Maria Catharina op 9 januari 1735 staat
Justus van Effen als vader genoemd.34. In 1725 bezweek hij nog voor de druk van
zijn vrienden en trouwde hij niet met de vrouw ‘van lage komaf’ die van hem zwanger
was geraakt. Maar met zijn huwelijk met Elisabeth Sophia van Driessen, afkomstig
uit een lager milieu35. dan hijzelf, trotseert hij in april 1735 dezelfde chique vrienden
wèl, die deze stap als een mésalliance ervaren. Is hier inderdaad, zoals een enkeling
beweert, slechts sprake van een daad van pure naastenliefde van Van Effen om deze
vrouw en de beide kinderen de bescherming van een legitieme relatie te bieden toen
hij wist op korte termijn te zullen sterven?36. Of heeft mogelijk ook eigenbelang zwaar
meegewogen: een belangrijk bijkomend voordeel is immers dat Van Effen de laatste
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maanden van zijn leven, voor hij 18 september 1735 aan maagkanker sterft, iemand
heeft die voor hem kan zorgen. Het heeft er veel van weg dat hij pas in 1734 serieus
voor zichzelf woonruimte in Den Bosch zocht en zijn eigendommen liet overkomen.
Bezittingen die in de boedelbeschrijving die zijn weduwe in 1739 in Den Bosch laat
opmaken als de zijne staan genoteerd.
Als Van Effens toekomstperspectief en daarmee zijn levensinstelling zich inderdaad
in 1734 ingrijpend wijzigde, dan wordt het bovendien begrijpelijker dat Elisabeth
Sophia van
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Driessen bij haar huwelijk weliswaar als wonend in Heusden wordt geboekstaafd,
maar dat ter plekke geen bewijs van haar inschrijving in de gereformeerde kerk is
gevonden. Na de dood van Justus en vóór haar tweede huwelijk woont zij vanaf 1737
in 's-Hertogenbosch als de ‘weduwe van Commies van Effen’ op de Vugterdijk, waar
zij een winkel houdt.37. Als dit ook het eerdere adres van Justus van Effen is geweest,
dan verklaart dit wel dat hij in de nabijgelegen Kruiskerk is begraven. Pas na vijf
jaar de weduwe van Van Effen te zijn geweest en inmiddels hertrouwd met de
Bosschenaar Gijsbertus Versluys, wordt zij in maart 1739 als lidmaat ingeschreven
van de gereformeerde kerk in 's-Hertogenbosch met een attestatie uit Leiden.38. net
als Van Effen eerder. Is mogelijk Leiden en niet Heusden hun plaats van rendez-vous
geweest? En ligt het dan niet voor de hand dat Elisabeth Sophia van Driessen pas
vlak voor de geboorte en doop van de dochter en haar huwelijk naar Heusden is
gekomen?39.
Op 20 januari 1739 laat weduwe Elisabeth Sophia van Driessen door de Bossche
notaris Egmond van Proyen een boedelbeschrijving opmaken. Zij blijkt ook nog
eigendommen van Justus van Effen in haar bezit te hebben waarover mogelijk rumoer
ontstaan is met Justus' familie, want er wordt expliciet vermeld dat alleen het
beschrevene haar bezit vormt, wat anderen ook mogen beweren. De inventaris geeft
op twee pagina's Justus' eigendommen - die een ware theeliefhebber blijkt te zijn
geweest - en op twee volgende pagina's die van haar.40.
Het document biedt ons een interessante blik op de persoon Justus van Effen, al
ontbreken zijn boeken en schrijfpapieren. Zijn die terechtgekomen bij zijn zuster
Magdalena of misschien bij zijn neef Justus Verkuyl die op het moment van het
overlijden van zijn oom in Den Bosch is gelegerd?41. Wel passeren de revue een bed,
een peluw, twee kussens, een groene en een witte wollen deken, ‘een dosijn pelle
servetten’, een gelakt grenen kabinetje, een half dozijn stoelen, een groen tafelkleed,
drie tafeltjes, een dozijn Delfts aardewerk tafelborden, een theegerei met acht Delfts
aardewerk kopjes en schoteltjes, een dozijn blauw porseleinen theekopjes, twee blauw
porseleinen spoelkommen, twee Delfts aardewerk suikerkommen, twee Delfts
aardewerk kwispedoors, ‘een glaze rek met drie bierglasen’, een spiegel ‘met een
bruijne lijst’, vijftien ‘pampiere schilderijen’ plus ‘nog vijf klijne houte dito’, en
eindelijk, Van Effens ‘ijke houte lessenaer met een grijne voet onder deselve’.42.
Zijn eigendommen wijzen op zijn manier van gasten ontvangen en deze op gepaste
wijze kunnen onthalen. Welgestelde vrienden, met wie hij de 25 jaar voor zijn
huwelijk verkeerde, afkomstig uit sociale cercles met voldoende invloed om anderen,
bijvoorbeeld Van Effen zelve, een ambt te kunnen bezorgen. Want het blijft
raadselachtig waarom het vaderschap van Justus van Effen verscholen achter ‘Jan
Efferen’ wèl tot het accepteren van een ambt in het Brabantse, maar niet automatisch
en meteen óók tot een verhuizing van Justus naar Den Bosch leidde (en van de moeder
eventueel naar Heusden). Was het ambt alleen bedoeld als een beloning voor bewezen
diensten en bestond er voor Van Effen helemaal geen noodzaak Holland te verlaten?

Een ambt als vriendendienst?
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Advocaat Willem van der Goes zei het al midden zeventiende eeuw: ‘Het is dickwyls
't ghebruick te emploieren, niet die den meesten dienste soude konnen doen, maer
die een vrient heeft die hem draeght’.43. Als een man een ambt wilde - vrouwen waren
hiervan immers nog uitgesloten - dan diende hij over geschikte connecties beschikken,
want het was onvoldoende om alleen maar tot de juiste sociale cercle te behoren.
Het was zaak tijdig een verzoekschrift voor de functie in kwestie in te dienen en dus
vroegtijdig van vacatures op de hoogte te zijn. Uiteindelijk was de steun van een
persoon in een sleutelpositie onmisbaar. Lukte het,
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Op het salet. Uit: Naaukeurige Hollandsche Almanak voor 1775, Amsterdam [1775]. Ex. Atlas Van
Stolk 3987 (11).

dan ging het in de meeste gevallen om patronage of om een vriendjesdienst, beiden
onder het motto: de ene dienst is de andere waard.
Zelf beschikte Van Effen niet over een goed gevulde geldbuidel om een ambt te
kunnen kopen. Hij is afhankelijk van patronage en tijdens zijn loopbaan als gouverneur
is hij bekend geraakt met mannen die hem aan een ambt zouden kunnen helpen.
Mannen die hem tijdig over een vacature konden tippen en tevens in een positie
verkeerden voor hem te kunnen bemiddelen. Mogelijk vinden zijn tirades tegen de
gesloten circuits waarbinnen ambten worden uitgedeeld hun oorsprong in het feit
dat hij sinds 1714 tot in ieder geval september 1732 steeds buiten de prijzen is
gevallen. En misschien hoopt hij, deep down, zelfs op een situatie op grond waarvan
hij een ambt kan bedingen?
Zou het misschien zo kunnen zijn dat Justus van Effen in de persoon van ‘Jan
Efferen’ aan een nog onbekende maar wel invloedrijke man op 8 oktober 1732 in de
Haagse Grote Kerk een vriendendienst heeft bewezen en daarvoor als dank met een
ambt is beloond? Een ambt dat hem 500 achttiende-eeuwse guldens per jaar oplevert,
dat zijn fysieke aanwezigheid niet zeven dagen per week vereist en hem in staat stelt
om twee maal per week een aflevering van zijn spectator te blijven schrijven en
redigeren. Het is een wild guess, vooral omdat Van Effens ‘liefdesdrift’ - zoals hij
deze zelf noemt - bekend is. Maar het principe van ‘de ene dienst is de andere waard’
volgende, is Van Effen de enige die van het Bossche ambt profiteert, want het is
geen functie die hem invloedrijk maakt voor anderen. Wie van zijn vrienden of
bekenden, voor zover ons tenminste bekend, zou als de dankbare schenker of
bemiddelaar in aanmerking kunnen komen?

Twee broers Van Welderen
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Iemand die een reputatie had opgebouwd met zijn sociale ritselwerk in het Haagse
circuit is Van Effens oud-leerling Bernard van Welderen, met wie hij in 1727-28
nog naar Engeland is gereisd en wiens huis hij ook in 1732 nog met regelmaat bezoekt.
Wat in verband met de ‘Jan Efferenkwestie’ van belang is: Bernards amoureuze
escapades zijn alom bekend. Ook dat hij geen vaderschap zal erkennen van een kind
bij een vrouw uit een sociaal lager milieu. Maar had hij september 1732 een stem
binnen de Raad van State, het orgaan dat benoemingen vaststelt zoals bijvoorbeeld
dat van Commies van 's Lands Magazijnen in 's-Hertogenbosch? Niet in 1732. Zijn
naam als commissielid komt pas voor in de periode 29 april 1747 tot 1 mei 1750.44.
Op het Lange Voorhout in Den Haag woont Steven Adriaan van Welderen
(1705-1776). Deze heeft op amoureus gebied een niet minder dubieuze naam dan
zijn oudere broer
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Bernard. Zijn in 1725 gesloten huwelijk met Brigitta Catharina van Schuylenburch
(1709-1755), die op 16-jarige leeftijd aan hem is uitgehuwlijkt, is niet optimaal. Eind
1731 zijn er ‘problemen’ en in 1735 verlaat hij haar definitief.45. In 1732 is hij wel
degelijk een persoon in een sleutelpositie, met directe invloed wie voor een ambt in
aanmerking mag komen. Hij is tweemaal lid van de Raad van State: van 2 mei 1729
tot 3 november 1730 en, hier interessant. van 5 mei 1732 tot 5 mei 1735.46.
Op 9 september 1732 wordt in de vergadering van de Raad van State het overlijden
van commies Gerrit Vink en daarmee de vacature van Commies van 's Lands
Magazijnen in 's-Hertogenbosch gemeld.47. De volgende dag neemt men bij loting
een besluit over de invulling. De tiende september blijkt dat de secretaris van de
Raad. Mr. Nicolaas ten Hove, een voordracht mag doen en deze belooft op korte
termijn ‘een bequaam persoon’ voor deze functie aan de Raad van State te zullen
voordragen.48. Een week later besluit men de post toe te kennen aan Justus van Effen.
Terwijl Steven Adriaan van Welderen de raadsvergaderingen doorgaans trouw
bezoekt, is hij deze drie keer afwezig.49. Hij is er wel wanneer Justus van Effen op
14 oktober 1732 voor de Raad van State in Den Haag de ambtseed aflegt en belooft
zich te gedragen zoals dat een goed en eerlijk ambtenaar betaamt en hem ter
bezegeling zijn benoemingsbrief wordt overhandigd.
Zes dagen eerder, op 8 oktober 1732, is Melchior Justus gedoopt in de Haagse
Grote of St. Jacobskerk als de zoon van Jan Efferen en Elizabeth Sophia [van]
Driessen; in de Haagse doop-, trouw- en begrafenisregisters komen hun namen verder
niet voor. Het blijft een vraag waarom Justus van Effen zijn naam pas drie jaar later
officieel aan deze jongen verbindt en nu een ambt in de schoot geworpen krijgt. Als
het inderdaad slechts een persoonlijke kwestie is tussen Van Effen en Van Driessen,
waarom zou Steven Adriaan van Welderen voor Van Effen bij een ambt hebben
bemiddeld? Maar er is nog een mogelijkheid.

Lof voor Van Keppel in De Hollandsche Spectator?
Beide broers Van Welderen zitten dicht bij een bron die vroegtijdig van de Bossche
vacature op de hoogte kon zijn: Johan Rabo baron van Keppel. Heer van Peckendam
(1670-1733). Deze was al gelieerd aan de familie van Welderen via zijn Bossche
eerste echtgenote. In 1727 wordt hij door zijn huwelijk met Odilia Louise van
Steeland, dan weduwe van Johan van Welderen, bij wijze van spreken stiefvader van
Bernard en Steven Adriaan.50. Tot zijn dood in juni 1733 is Van Keppel Hoog- en
Laagschout van de Stad en de Meierij van 's-Hertogenbosch. Begin september 1732
is hij in de stad aanwezig.51. Zo kan een lijn zich tot een cirkel ontwikkelen.
In tegenstelling tot iemand als Jacob Campo Weyerman (1677-1747) besteedde
Justus van Effen in zijn De Hollandsche Spectator zelden expliciet aandacht aan
levende tijdgenoten en actuele situaties. Deels is dit inherent aan het type vertoog
over ‘tijdloze’ onderwerpen waarvoor Van Effen in meerderheid kiest, zoals over
(bij)geloof, eetculturen, het huwelijk, de liefde, het karakter van vrouwen. Een
belangrijke reden om geen mensen of situaties bij name te noemen als deze aan de
kaak worden gesteld, is ook om het risico te vermijden dat de periodiek wordt
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verboden. Toch blijkt het ook bij Van Effen mogelijk in sommige gevallen een naam
aan ogenschijnlijk fictieve personages te verbinden.
Zo heeft het er een enkele keer de schijn van dat hoofdredacteur Van Effen een
schuilnaam kiest om zijn bronnen te beschermen. Plebejus simplex, die vertoog 76
van 18 juli 1732 ondertekent, reageert als een eenvoudig burger die vol verbazing
kijkt naar de talloze rijk met familiewapens versierde koetsen die over het Haagse
Voorhout paraderen. De zegsman, in
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wiens woorden spot doorklinkt over de wapenkeuze van de nouveau riche, verhaalt
ook anekdotes over wonderlijke opdrachten die koetsenschilders soms krijgen. Wat
ligt er in zo'n geval meer voor de hand dan te denken aan een evidente bron: Gerard
Hoet junior (1700-1760), een bekend kunstschilder, befaamd kunsthandelaar èn
gewild koetsenschilder voor de Haagse (en provinciale) beau monde, die op het
Haagse Lange Voorhout (nu nrs 60-62) woonde, voor Van Effen immers een bekend
terrein?52.
De vertogen 80 en 95 van 1 augustus en 22 september 1732 over een militair
campement bij Oosterhout zijn op de realiteit gebaseerd. Op 5 juni 1732 besluit de
Raad van State dat er komende september, ‘als den oogst van het velt sal sijn’, een
grote krijgsoefening in Oosterhout zal worden gehouden.53. Op 11 juli 1732 wijst de
Raad de deelnemende regimenten aan, bestaande uit 24 eskadrons cavalerie en 12
bataljons infanterie. Tevens wordt vastgesteld dat alle adjudanten zich op 5 september
1732 om 17.00 uur centraal moeten verzamelen om nadere instructies in ontvangst
te nemen.54. Ook het regiment van luitenant-generaal Johan Rabo van Keppel55. en
dat van Plotho - waartoe vaandrig Justus Verkuyl behoort, de neef van Justus van
Effen - doen er aan mee. De oefeningen van cavalerie en infanterie worden
artikelgewijs per onderdeel nauwkeurig omschreven, evenals de officiële
exercitiedagen voor alle militairen en de parade die ook voor niet-militairen
toegankelijk zal zijn.56. Opperbevelhebber Reinhard Vincent graaf van Hompesch
overhandigt de Raad van State op 13 oktober 1732 zijn eindverslag.57.
Vertoog 80 van 1 augustus 1732 beschrijft de waarde van campementen in
vredestijd, maar ook dat de beau monde van Amsterdam en Den Haag zich naar hun
respectieve modieuze kleermakers haastte om in gepaste militair aandoende kledij
het komende spektakel te kunnen bijwonen. Ook Bernard van Welderen bereidt zich
voor en zal daar september 1732 in vol ornaat publiekelijk rondparaderen met zijn
dame angloise Lady Demby, gadegeslagen door ‘stiefpapa’ van Keppel en door zijn
moeder.58.
In vertoog 95 van 22 september 1732 laat de redacteur zijn (als fictie
gepresenteerde) neef aan het woord die hem d.d. 10 september jl. een brief vanuit
het campement heeft geschreven. In het algemeen is de neef wel te spreken over de
kledij en het gedrag van zijn medemilitairen, maar over één zaak beklaagt hij zich.
Slechts weinigen beheersen de kunst tijdens de revue de opperbevelhebber Van
Hompesch de militaire groet met de piek te brengen. Op één uitzondering na:
onze oudste, aanzienlykste, ervarenste en dapperste Generaal; namentlyk
de Heer Luitenant Generaal Baron van K... Alle de toekykers, zo
Vaderlanders als vreemdelingen, zyn door zyn manier van salueren verrukt
geweest [...]. Een van myne Makkers die 'er als door opgetogen was, en
die met eene Poëtische verbeelding begaaft is, verklaarde, dat Mars zelf,
als gebruikte hy den gordel van Venus voor een Portepee [= porte-épée:
degen- of koppelriem. VO], Jupiter met geen edelmoediger fierheid,
bevalliger en natuurlyker zwier, en meer gepaste regelmatigheid zou
kunnen met de piek groeten (p. 33-37; citaat p. 36-7).
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Luitenant-generaal baron van K... is te identificeren als Johan Rabo van Keppel,
maar hoe moet deze tekst worden begrepen? Als een manier waarop Justus van Effen
zijn erkentelijkheid betoont voor het via of voor het dankzij Van Keppel verkregen
ambt? Of is de ook aanwezige onmiskenbare spot indirect een verwijzing naar Van
Keppels viriliteit? Moet zowel aan de piek als aan de Venusgordel een dubbele bodem
worden toegekend? Resoneert een homerisch gelach in de verwijzing naar de
amoureuze escapades van de god van de oorlog (Mars) en de godin van de liefde
(Venus) en hun (liefdes-)kind? Of wordt (ook) gezinspeeld
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op een relatie tussen de met een vrouwelijk en seksueel geladen attribuut uitgeruste
Mars en de oppergod van de Olympus Jupiter?59.
Heeft Van Effen met deze loftuiting inderdaad méér dan een vriendelijk woord
op het oog? Juist de identificeerbaarheid van de persoon lijkt tégen een dubbele
bodem te pleiten. Bovendien zijn over het leven van Johan Rabo van Keppel, behalve
zijn militaire carrière en zijn missies naar Pruisen, nauwelijks gegevens voorhanden.
Toch zijn er kwesties die vragen oproepen. Met welk doel frequenteert Van Keppel
bijvoorbeeld de ‘parties of pleasure’ van stiefzoon Bernard van Welderen? En wat
is de achtergrond van de juridische zaak die Van Keppel in 1732 begint? Op 4 januari
1732 doet hij bij het Hof van Holland een ongewenste gast, Ignace Gaspard Hyacinthe
Debouliers, een proces aan. Samen met een anonieme vrouw die als diens maîtresse
(ook als prostituée) wordt geduid, had deze tweemaal de assemblee bezocht, die Van
Keppel samen met echtgenote Odilia Louise van Steelandt in het winterseizoen iedere
donderdag in hun Haagse woning geven. Van Keppel duldt hun aanwezigheid niet,
maar waarom precies?60.
Dit leidt naar een volgende vraag - want tenslotte gaat het nog steeds om een niet
echt opgehelderd vaderschap van Van Effen in 1732. Gaat het mogelijk niet om een
faux pas van Bernard of Steven Adriaan van Welderen? Doet de redacteur bij monde
van zijn neef een uitspraak over Van Keppel bestemd voor de goede verstaander?
Goede verstaanders die niet openlijk kunnen reageren zonder een schandaal te
openbaren?

Nogmaals over Van Keppel?
Met dit soort vragen in het achterhoofd krijgen na september 1732 vertogen in De
Hollandsche Spectator over de complicaties van peetouderschap (nrs 196, 206 en
234) en een discussie over de morele implicaties van overspel (nr 205) een extra
lading. Om met het laatste te beginnen. Heer Spectator laat hier een correspondent
uit Utrecht aan het woord Philalethes (vriend der waarheid), die zich in vertoog 205
d.d. 12 oktober 1733 opwindt dat kinderen, die uit overspel zijn geboren en buiten
het gezin van de echtbreker verblijven, vaak in een armlastige omgeving verkeren.
Zij groeien veelal op voor galg en rad en ‘dat alles dikwyls onder het oog, met kennis
en mogelyk onder de regtpleging van hunne Aanzienlyke en Vermogende Ouders’
(cursivering De Hollandsche Spectator!; p. 200).
Ook in de vertogen over peetouderschap speelt geld & aanzien een grote rol. Het
wel, maar vaker het ten onrechte níet, hebben van voldoende financiële middelen
komt trouwens zo vaak in afleveringen van DHS aan de orde, dat het erg verleidelijk
is hier de authentieke stem van Van Effen aan te verbinden. In vertoog 196 van 11
september 1733 stelt Heer Spectator zelve dat het belang van peetouderschap niet
ligt in een luxueus doch eenmalig doopgeschenk. Het gaat om het geven van ‘een
borgtocht voor de opvoeding der kinderen’, gericht op een van geldzorgen vrije en
christelijke opvoeding zolang dit nodig is. De auteur betoogt dat het dan ook
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een groot misbruik is zeer hoog bejaarde menschen tot die borgtocht toe
te laaten, dewyl deeze naar allen schyn niet lang genoeg leeven kunnen,
om hunne borgtocht gestand te doen.
't Is waar in het burgerlyke treeden de erfgenaamen der borgen in derzelver
plaatse, verplicht zynde alles te volbrengen waar toe de borgen zich
verbonden hadden, kunnende zulks doen uit de erffenis die 't hun vry staat
te aanvaarden of te verzaaken: maar in het geestelyk is het gansch anders
daarmede gelegen, want zomtyds, ja meer dan al te dikwils, zyn de
erfgenaamen van oprechte deugdzaame Christenen (hoedanigen alleen
Peeters behoorden te zyn) [echter] losse ongebonde lieden, die een ergerlyk
leven leiden, en wel bezitters der tydelyke goederen, maar geenszins der
Christelyke deugden hunner Bloedvrinden [bloedverwanten] zyn.
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Dit impliceert echter niet dat de pleegkinderen, ‘daar men over ten doop gestaan
heeft, en die kwansuis [zogenaamd] naar ons genaamd zyn’ evenveel recht op de
erfenis van de peter kunnen laten gelden als degenen ‘die ons even na in 't bloed
bestaan’ (p. 126-8). In vertoog 206 van 16.10.1733 borduurt Heer Spectator hierop
door. Hij bedoelde alleen te zeggen dat de peter vooraf binnen zijn testament een
bedrag voor zijn petekind behoorde te reserveren, los van de erfenis voor zijn legitieme
bloedverwanten. Daarna herhaalt de auteur dat de peter niet bejaard zou mogen zijn,
niet ver verwijderd van zijn petekind mag wonen en voor deze een duidelijke
verantwoordelijkheid moet demonstreren. Want ‘hoe kunnen deze menschen ooit in
staat zyn om zig van de beloften, of door hen in persoon, of door anderen in hunne
plaats gedaan [cursivering VO] naar behoren te kwyten’ (p. 203).
De uitspraken over de onwenselijkheid van een reeds bejaarde peter kunnen worden
uitgelegd als de zorgen die de man Van Effen heeft over zijn eigen sterfelijkheid:
hij is op dat moment 49 jaar en ziek. De relatie die de spectator-auteur echter bij
herhaling en op verontwaardigde toon legt met een hoog bejaarde persoon met aanzien
in wiens naam een ander het pleegouderschap is aangegaan, het niet bedacht zijn
in een testament en met losbollige erfgenamen die zich niet geroepen voelen
verplichtingen van de erflater over te nemen, kunnen richting Johan Rabo van Keppel
leiden. Deze is 23 juni 1733 op drieenzestigjarige leeftijd overleden.61. Twee van zijn
erfgenamen: de broers Bernard en Steven Adriaan van Welderen zijn tot nog toe
gebleken vooral op eigen voordeel uit te zijn.

Ter afronding
Het lijkt erop dat Van Effen het Bossche ambt kreeg als dank voor een bewezen
vriendendienst, al is duidelijk dat het laatste woord over zowel de vaderschap- als
de ambt-kwestie nog niet is gezegd. Ik heb slechts kanttekeningen willen plaatsen
bij een eerder zonder meer

Die Maniere und das Lebe derer Holländer des namittags. Amsterdam z.j. Ex. Atlas Van Stolk 2993
(3).

geaccepteerde ingrijpende verandering in het ‘Hollandse’ leven van Justus van Effen,
waarbij zijn acceptatie van het Bossche ambt uitsluitend is verklaard uit zijn financiële
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behoeften en de - onbetwiste, doch onbewezen - zorg voor een niet officieel erkende
zoon. Ook als Van Effen als ‘Jan Efferen’ zijn Hollandse omgeving had willen
ontvluchten, dan zou hij in Den Bosch bedrogen zijn uitgekomen. Voor de al eerder
genoemde dominee De Joncourt is hij een oude bekende. Dit impliceert dat de man
Van Effen geen vreemde kan zijn geweest voor een deel van de Bossche elite, veelal
lid immers van de Waalse gemeente.62. Naast predikant is De Joncourt docent in de
proefondervindelijke wijsbegeerte aan de Bossche Illustre School. Uit dien hoofde
correspondeert hij met zijn vroegere leermeester, de Leidse hoogleraar Willem Jacob
's Gravesande, óók al een bekende van Van Effen uit hun gezamenlijke tijd bij Van
Wassenaer. Bovendien hielden Waalse predikanten nauw contact. Een relatie met
de Leidse predikant Daniël de Loches (1683-1754), die Van Effen
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nog kent uit hun Utrechtse tijd en van wiens gemeente hij tot april 1734 deel uitmaakt,
is dan snel gelegd. Mogelijk was De Hollandsche Spectator te koop bij Palier op de
Markt, hoek Kolpertstraat - de auteur Van Effen was voor een deel van het Bossche
leespubliek een oude bekende.63.
Het verblijf in de stad gaat niet langs Van Effen heen. Er zijn meerdere toespelingen
op Brabanders en Den Bosch te vinden, zoals over de paniek dat katholieken juni
1734 een greep naar de macht zullen doen, waarover ook Weyerman zich druk
maakte.64. Toch worden in De Hollandsche Spectator vooral algemene onderwerpen
aangesneden die de hogere burgerstanden betreffen - en dat segment van de
samenleving is niet streekgebonden. Van Effen sterft 18 september 1735 en op 22
september wordt deze Hollander in Brabantse aarde in de Bossche Kruiskerk casu
quo Catharinakerk begraven. Daarmee is zijn levenscirkel, begonnen met zijn doop
in de Utrechtse Catharinakerk, rond.

Eindnoten:
* Dit artikel is een bewerking van mijn lezingen op 18 en 25 maart 2001 in resp. 's-Hertogenbosch
en Eindhoven in het kader van de door Het Noordbrabants Genootschap georganiseerde
manifestatie Eigen wijs in Brabant 1700-1750. Ik dank Trix van Erp-Jacobs. Giny van der
Ree-Scholtens. René Huiskamp en Aart Vos voor hun voor mij als historisch-letterkundige
waardevolle suggesties.
Afkortingen: ARA=Algemeen Rijksarchief Den Haag; CBG=Centraal Bureau voor Genealogie
Den Haag; DHS=De Hollandsche Spectator (1731-1735); GAAh=Gemeentearchief Arnhem;
GAG=Gemeentearchief 's-Gravenhage; GAL=Gemeentearchief Leiden; GAU=Gemeentearchief
Utrecht; NA=Notarieel Archief; ORA= Oud-Rechterlijk Archief; RA=Rechterlijk Archief;
RANB=Rijksarchief Noordbrabant; RAU=Rijksarchief Utrecht; RvS=Raad van State;
SAH=Stadsarchief 's-Hertogenbosch; SAHA=Streekarchief Land van Heusden en Altena;
SAT=Streekarchief Tilburg
1. SAH, Begraaflijsten sep. 1735-aug. 1736 d.d. 22.09.1735 Kruiskerk 's-Hertogenbosch. Van
Effen wordt op 11.02.1684 in Utrecht geboren; GAU, Doopboek 7 d.d. 13.02.1684 Utrechtse
Catharinakerk. Uitgangspunt voor genealogische en biografische gegevens is P.J. Buijnsters,
Justus van Effen (1684-1735). Leven en Werk. Utrecht [1992]. Wel bleek het echter nodig
sommige feiten te corrigeren en met nieuwe gegevens aan te vullen.
2. GAU, Huwboek 94 d.d. 08.06.1628 (15.06.1628 in de Utrechtse Jacobikerk); Doopboek 2 d.d.
16.08.1629 (Emmeken) Utrechtse Jacobikerk; Begraafboek 121 d.d. 17.08.1629 (Emmechien
Hendricx). Haar herkomst blijkt pas wanneer Andries Melchior, ‘weduwnaar van Emmeken
Hendricks van sHertogen Bosch’ op 15.11.1629 hertrouwt met de in Leiden geboren
Magdaleentgen Willems (Huwboek 94 d.d. 01.11.1629); Doopboek 4 d.d. 28.10.1642 Utrechtse
Buurkerk (Melchior).
3. ARA, 1.01.06 Commissieboeken Staten-Generaal inv. nr. 12275, fol 136v-137r. d.d. 24.01.1667.
Ook geciteerd bij Buijnsters, Justus van Effen, p. 18. Vgl. B.C.M. Jacobs. ‘Reglementering van
politie en justitie in de Meierij van 's-Hertogenbosch’, in: Th.E.A. Bosman e.a. [red.]. Brabandts
recht dat is... [...]. Assen-Maastricht 1990, p. 135-147. Dit gebied bestaat tussen 1648 en 1795
uit de stad Den Bosch ‘met haar vrijdom en verder de kwartieren Kempenland. Peelland,
Oisterwijk en Maasland’, zie G.F. van der Ree-Scholtens, De grensgebieden in het Noordoosten
van Brabant ca 1200-1795. Assen-Maastricht 1993, p. 11.
4. SAT, ORA-Oisterwijk inv.nr. 362, fol 69 d.d. 11.11.1668: ‘Wij Melchior van Effen ende Johan
Scholt. Schepenen der Vrijheit ende dinghbancke van Oijsterwijck’; idem inv.nr. 366, fol. 48
d.d. 06.05.1672. Volgens G.F. van der Ree-Scholtens betekent dit dat hij de functie van

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

5.

6.
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8.

9.

10.

11.
12.

13.

stadhouder niet langer uitoefende, als in principe onverenigbaar met die van schepen. Het is
dan ook curieus dat Melchior van Effen juni 1670 toch weer als stadhouder optreedt. Als schepen
moet hij wel in de vrijheid Oisterwijk hebben gewoond (al is hiervoor nog geen bevestiging
gevonden) i.t.t. wat Buijnsters. Justus van Effen, p. 20-21 opmerkt (en ten onrechte van ‘het
stadje’ Oisterwijk spreekt) en die tevens St. Oedenrode als mogelijke woonplaats veronderstelt.
Officieel kan deze functie zoals gezegd niet samengaan met die van schepen. L.W.F. Adriaensen,
Hilvarenbeek onder de hertog en onder de generaliteit [...]. Hilvarenbeek 1987, p. 182 geeft
als bron SAT, ORA-Hilvarenbeek inv. nr. 170 fol. 22 d.d. 08.06.1670.
GAG, NA 311 (notaris Thomas van Swieten) fol. 105-106 d.d. 03.11.1672. Buijnsters, Justus
van Effen, p. 21 baseert hierop zijn conclusie dat Melchior van Effen gehuwd is met Maria
Lucia van Leeuwen de Gouda omdat hij daar optreedt namens genoemde echtgenote. Zij zullen
circa 1668 getrouwd zijn, want hun dochter Maria Lucia van Effen huwt 27.12.1698 Dirk
Verkuyl: zij is dan tenminste 18 jaar (GAU, Huwboek 100).
GAU, Huwboek 99 d.d. 25.09.1680 Utrechtse Geertekerk. Melchior van Effen heet hier
weduwnaar van ‘Maria Lussia van Leeuwen’. De suggestieve opmerking van Buijnsters dat
‘Justus van Effen nooit anders dan een oude moeder gekend heeft!’ berust op een haar in de
lopende tekst toegekende onjuiste geboortedatum, nl. ‘8 maart 1640’. Op grond hiervan
concludeert Buijnsters dat Maria Bom bij de geboorte van Justus ‘al ruim veertig jaren [telde],
twee jaar meer dan haar man Melchior’ (Buijnsters, Justus van Effen, p. 23). Deze Maria Bom
is echter, blijkens de in de bijlagen gepresenteerde genealogie-Bom, op 6 december 1641
begraven in de Utrechtse Buurkerk. De moeder van Justus daarentegen is op 8 september 1642
gedoopt (ibid., p. 406), hetgeen impliceert dat de ouders van Justus vrijwel even oud zijn: vader
Melchior is immers 28 oktober 1642 gedoopt. Terzijde: Justus' moeder sterft niet op 10.01.1722;
haar begraafdatum 10.01.1721 is wel correct (in ibid., p. 406 resp. 402).
Als 41-jarige schrijft hij: ‘Het adelijk bloed hadt vooral groote bekoorlijkheden voor my; ik
vervloekte het geval duizendmaal dat my van eerlyke burgerluiden hadt doen voortkomen’; ‘Ik
kost [= kon] myn hovaardy dan niet anders voldoen als door hen te overtreffen in kennis. Ten
dien einde studeerde ik nacht en dag zoo naerstig dat ik 'er mager van werdt’. ‘Lettre d'un
homme d'âge’ in zijn Nouveau Spectateur François (deel 2, 1725, nr 25-28); als ‘Brief van een'
bejaarden Man’ in De Misantrope 2 (1743), p. 461-533: citaten p. 466 en 476-467. De tekst
geldt - zij het onbewezen - als autobiografisch; zie Buijnsters, Justus van Effen, p. 30-31, 306,
388.
Hij ontmoet Daniël de Loches (1683-1754) later als predikant van de Leidse Waalse kerk
(1718-1752) en Jeremias Frescarode (1683-1749) als zodanig in Rotterdam (1710-1749).
Buijnsters, Justus van Effen, p. 35-36. 182.
Bijv, vertoog 20, 54 en 307 in De Hollandsche Spectator. In de loop van de 19e eeuw gaat zijn
particuliere opinie over deze bevolkingsgroep uit de eerste helft van de 18e eeuw ten onrechte
rondzingen als de mening van de 18e eeuw over de adel.
Jean Bazin overlijdt 22.09.1708 in Den Haag: zijn weduwe Marie Petitot stelt daarna Van Effen
aan als gouverneur voor de twee zoons.
Van Effen is gouverneur van Brilanus en tweede secretaris van Van Wassenaer. De
regeringsmissie naar Engeland moet een oplossing bewerkstelligen voor de zogenoemde
barrièresteden in Vlaanderen. Willem Jacob 's Gravesande (27.09.1688 - 28.02.1742), door
Van Wassenaer aangetrokken als wiskundedocent voor Brilanus, is eerste secretaris en verwerft
faam met zijn voor de Republiek succesvolle Barrière Verdrag (1715: vervolg op de Vrede
van Utrecht (1713), waarbij de Republiek o.m. de beschikking krijgt over de barrièresteden).
's Gravesande behaalde in 1707 zijn meestertitel in Leiden en publiceerde hetzelfde jaar Essai
sur la Perspective dat hem roem als wiskundige bracht. Hij vestigde zich als advocaat in Den
Haag. In 1713 is hij een van de oprichters van het geleerdentijdschrift Journal Littéraire, waaraan
ook Van Effen meewerkt. In 1717 valt hem het Leidse professoraat in de astronomie en wiskunde
toe, mede dankzij de bemiddeling van Arent van Wassenaer. Buijnsters. Justus van Effen, p.
42-114: Th. Wijsenbeek-Olthuis [red.]. Het Lange Voorhout. Monumenten Mensen en Macht.
Zwolle-Den Haag 1998, p. 107 en 269 kol. 3 en L. Maass, Het Journal Littéraire de La Haye
(1713-1723); de uitwendige geschiedenis van een geleerdentijdschrift, Deventer 2001.
Bernard van Welderen (24.11.1700 - 1770) is een zoon van Johan (burgemeester van Tiel) en
Odilia Louise van Steeland, Vrouwe van Ubbergen. Op 15 september 1716 worden Van Welderen
en Van Effen voor de rechtenstudie ingeschreven aan de Leidse universiteit. Buijnsters, Justus
van Effen, p. 115-119.
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14. Via (nog anonieme) connecties lukt het de 35-jarige Van Effen van juli tot december 1719 als
secretaris van prins Carel van Hessen-Philippsthal mee te reizen op een missie naar de koningin
van Zweden. Zelf verklaart hij ‘het geweld van mijne driftige liefde’ te zijn ontvlucht. In
1720-1721 vertaalt hij werk van Defoe en Swift uit het Engels in het Frans. Buijnsters, Justus
van Effen, p. 149-150; 168-180.
15. Pasen 1717 wordt hij toegelaten in de Leidse Waalse kerk, met een attestatie uit Den Haag en
29.09.1721 tot de Rotterdamse Waalse kerk. met att. uit Leiden (Buijnsters, Justus van Effen,
resp. p. 328 nt 18 en 182). Pasen 1724 volgt zijn herinschrijving in Leiden, met een att. uit
Rotterdam (GAL, 535 inv. nr. 25) en niet ‘tussen Kerstmis 1723 en Pasen 1724’, zoals Buijnsters,
Justus van Effen, p. 191 beweert.
16. Na zijn examen op 11.03.1727 vestigt hij zich in Middelburg en wordt er lid van de magistraat,
kiesheer, waterbaljuw en bewindhebber WIC. Op 29.09.1729 trouwt hij Johanna Maria van
Citters (dr. van raadpensionaris Mr. Caspar vC. (Buijnsters, Justus van Effen, p. 223). Maarten
Jacob en Caspar Huysman worden in 1725 Heer van den Hill (het Altenase deel van
Babyloninbroek); na Maarten Jacobs dood op 27.11.1738 volgt Anthony Huysman hem in 1739
als Heer van den Hill op; zie W.A. van Ham. J.G.M. Sanders, J. Vriens [red.], Noord-Brabant
tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795. Een institutionele handleiding,
's-Hertogenbosch-Hilversum 1996, p. 364.
17. J. Aalbers, De Republiek en de vrede van Europa [...] voornamelijk gedurende de jaren
1720-1733, deel 1. Groningen 1980, p. 214-217.
18. De Joncourt is 10.09.1697 in Middelburg geboren: hij overlijdt ongetrouwd in 1765 in
's-Hertogenbosch. Buijnsters. Justus van Effen, p. 225.
19. Huwelijk Bernard vW en Geneviève Maria van Steenhuysen 22.09.1722; gedeputeerde Kwartier
van Nijmegen sinds 05.12.1723; volgt zijn vader Johan in 1724 op als Gelders gedeputeerde
in de Staten-Generaal: Aalbers, De Republiek en de vrede van Europa, deel 1, p. 215.
20. Aalbers. De Republiek en de vrede van Europa, deel 1, p. 215; Buijnsters suggereert voor ‘Lady
Demby’ Lady Isabella Denbigh is, geb. De Jonge, de van origine Hollandse echtgenote van
William. 5th earl of Denbigh (Buijnsters. Justus van Effen, p. 229. 357 nt 26).
21. Het betreft Ph.D. Stanhope lord Chesterfield, die in de periode 1728-1732 regelmatig bij Bernard
van Welderen te gast was; zie Aalbers. De Republiek en de vrede van Europa, deel 1, p. 217.
22. In 1714 schenkt Arent baron van Wassenaer aan Van Effen, toen gouverneur van zijn zoon
Brilanus, de post van secretaris van Geervliet. Van Effen continueert dit ambt tot even voor
zijn benoeming in 1732 in 's-Hertogenbosch. ARA, Grafelijke Rekenkamer 575 (=Verpachtingen
van officien 1714-1716), fol 127 d.d. 12.02.1714; ook ARA, Resolutieboek der Stede Geervliet
1638-1759, archief Geervliet nr 2: september 1732 wordt Wolfert Abraham Rosendael de nieuwe
secretaris. Vgl. ook Buijnsters. Justus van Effen, p. 54 en 56-57.
23. ARA, 1.01.19 Commissieboeken Archief RvS, inv.nr. 1537 fol. 230 d.d. 14.10.1732.
24. Zie delen in kwestie van de heruitgave door uitgeverij Astraea van De Hollandsche Spectator
door M. de Niet (Leiden 1999 p. 16) en J. de Kruif (Leiden 2001 p. 11).
25. GAG, DTB 13 fol. 62v. Gedoopt door ds Peregrinus; getuige is Geertruid Spruit: is zij de baker?
26. SAHA, DTB Heusden 7 fol. 91r. ondertrouw d.d. 13.03.1735: in de linkermarge de aantekening
dat de twee kinderen met het huwelijk op 21.04.1735 zijn geëcht. In De elite van Heusden
1700-1750. Een prosopografische analyse. Tilburg 1985, p. 32, is J.L. Kool-Blokland volgens
mijn informatie de eerste geweest die de doop van de dochter heeft gesignaleerd en het feit dat
Van Effen vóór zijn huwelijk twee onechte kinderen verwekte, i.t.t. Buijnsters, Justus van Effen,
p. 371 nt 23. Zie verder ook SAH, DTB 312-B Bijlagen Ondertrouwboeken 1735 d.d. 14.03.1735
met een Extract van de ondertrouwgegevens door de kerkenraad van de Nederduitse Gemeente
van Heusden via dominee ‘Ernst E. Pröbsting, Medepredikant te Heusden’ t.b.v. de Bossche
Waalse kerk waartoe Justus van Effen behoorde. De predikant in kwestie is Ernestus Engelbertus
Pröbsting (1690-1781). Van Effen heet daar geboortig van Utrecht en ‘thans wonende in 's
Hertogen Bosch’. Buijnsters, Justus van Effen, p. 283 geeft 19 maart 1735 als datum van
ondertrouw, maar dit is de datum van eerste afkondiging in de Waalse kerk 's-Hertogenbosch
(ibid. p. 285 en 371 nt 28 wel correct).
27. GAAh, RBS 110 fol. 242 doop Grote Kerk Arnhem d.d. 27.04.1711.
28. Magdalena van Effen is 13.07.1681 gedoopt (GAU, Doopboek 7 Utrechtse Domkerk); ze
overleeft haar broer ruimschoots en overlijdt 11.07.1759 (GAU, Begraafboek 135 d.d. 16.07.1759
Utrechtse Jacobikerk). Op 10 juli 1738 legateert ze aan ‘haar Neef en Nigt, [Melchior] Justus
en Maria [Catherina] van Effen, kinderen van haar [enige] broeder [Justus]’ ieder 50 gulden
(RAU, NA inv. nr. U 169 a 7, acte 145 (141) d.d. 10.07.1738 bij notaris Wernard van Vloten).

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

29.

30.

31.
32.

33.
34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

In haar testament d.d. 05.07.1752 (dat in Buijnsters' Van Effenbiografie ontbreekt) herroept ze
haar vorige wilsbeschikking en benoemt beide kinderen nu tot haar enige erfgenamen (RAU,
NA inv.nr. U 166 a 29 acte 43).
ARA, 3.01.29 IIIe Afd. Financiën van Holland; Commissieboeken van Hooge Militaire en van
Politieke Ambten der Staten van Holland en Westvriesland, inv. nr. 624, fol 93v-94r geeft
bevestiging benoeming Justus van Effen tot Commies ‘gegeven in 's Hage den 17, sept. 1732’
en dat hij ‘den behoorlyken Eed den 14 Oct 1732’ heeft afgelegd. ARA, 1.01.19
Commissieboeken RvS, inv. nr. 1537, fol. 230 d.d. 14.10.1732 m.b.t. afleggen ambtseed. RANB,
026.06 Resoluties RvS, inv. nr. 318, fol 262v d.d. 17.09.1732 geeft eveneens het
benoemingsbesluit.
SAH, Poorterboek II (1604-1742) fol. 335r geeft d.d. 10.12.1732 ‘Mr Joost van Effen, geboortig
tot Utrecht Commies van sLands Magazijnen binnen dese Stad. is bij apostille van Heeren
Schepenen’ enz. Ook SAH, Resoluties der Schepenen A 186, fol. 72. Zijn ambtelijke maar ook
zijn privécorrespondentie draagt vanaf oktober 1732 als dagtekening 's-Hertogenbosch, al gaat
het om slechts vijf brieven, vier aan de Raad van State d.d. 29.10.1732. 11.11.1732. 02.10.1733
en 06.04.1734 en een aan zijn vriend Jacob Elias Michielszn d.d. 13.02.1734. Zie Buijnsters,
Justus van Effen, p. 418 en 425-427.
SAH, O.S.A. inv. nrs 4021-4023; G. Monté, Literaire wandelroute: 's-Hertogenbosch.
's-Hertogenbosch 1999 [2e dr.], p. 26.
Zie voor de inschrijving in Leiden noot 18. SAH, Registre des Personnes recues ou admises à
la Saint Cène dans l'Eglise Wallonne de Bois-Le-Duc 1722-1810 fol 195, nr 3177 onder Pasen
1734 geeft ‘a ete admis sur l'attestation de l'Eglise de Leide Mr Juste van Effe commis des
magasins de cette ville’. GAL. 535 (Waalse gemeente Leiden) inv. nr 28 (Vertrekkende lidmaten
1734-1769) geeft aantekening van vertrek op 4 juli 1734 ‘Juste van Effen a Bois le duc’ met
daarbij ‘Delivré le 11 juillet 1734’. Buijnsters, Justus van Effen, p. 370 nt 7 geeft bij de toelating
in Den Bosch abusievelijk 1735 i.p.v. 1734 (dit is de datum onder de streep i.p.v. die erboven;
is dit trouwens ook Buijnsters' bron dat Van Effen Pasen 1735 ‘voor het laatst het H. Avondmaal’
heeft ontvangen (ibid., p. 286)?)
Buijnsters, Justus van Effen, p. 287.
SAHA, DTB Heusden 4 fol. 75v d.d. 09.01.1735 ‘gedoopt Maria Catharina dochter van Justus
van Effen, en Elizabet Sophia van Driessen’, met daaronder ‘Zie het Trouwboek 13 Maart
1735’. Maria naar Maria Bom, grootmoeder vaderskant; Catharina naar Catharina Morrien
(Morry), grootmoeder moederskant.
Er is echter niet veel over haar bekend om een dergelijke kwalificatie te staven. Volgens
Buijnsters is zij een dochter van ‘Johannes Matthijs Driessen, j.m. van Ma[a]seijk, soldaat in
comp: van Heer Major Brakel in 't Reg[imen]t van Heer Brigadier van Deel’ en van ‘Catharinna
Morrij, j.d. van Arnhem’ (1992, p. 281. 286 en 371).
Veronderstelling in Buijnsters. Justus van Effen, p. 283 en 286.
SAH, O.S.A. 4025 fol. 1145. De huizen zijn niet genummerd en de volgorde van het ‘Block
van Vugterendijk’ laat zich niet zonder meer vergelijken met de voorgaande periode in O.S.A.
4023.
SAH, Archief NH kerk inv. nr. 58, fol. 61v d.d. maart 1739 met att. d.d. 08.04.1736 uit Leiden.
Lidmaaten attestatieboeken die uitsluitsel kunnen geven over haar aankomst in Leiden ontbreken.
Vlg. ook Buijnsters, Justus van Effen, p. 289-290 en 372-373. De kwestie behoeft zeker nader
onderzoek. SAH, DTB 535 d.d. 24.01.1739 ondertrouw Elisabeth Sophia (van) Driessen en
Gijsbertus Versluys; SAH, DTB 272 d.d. 08.02.1739 huwelijk. Een en ander impliceert dat een
datum van inschrijving als lidmaat met enige reserve moet worden gehanteerd; een datum van
uitschrijving lijkt meer betrouwbaar.
Alhoewel Buijnsters haar aankomst in Heusden niet heeft kunnen traceren, stelt hij desondanks
dat Van Effen haar begin 1733 laat overkomen om haar als ‘[zijn maîtresse] regelmatig [te
kunnen] bezoeken’ (Buijnsters, Justus van Effen, p. 282-283 en 371 nt 22).
SAH, NA 3086 d.d. 20 januari 1739, fol. 103r-105v. Is een gesuggereerd rumoer over de
bezittingen in kwestie de achtergrond waarom Justus' zuster Magdalena haar schoonzuster niet
in haar testament noemt? (zie noot 28, fol. 105r). Er lijkt m.a.w. méér aan de hand dan alleen
het opmaken van háár inventaris t.b.v. haar voorgenomen huwelijk, zoals Buijnsters beweert
(Buijnsters, Justus van Effen, p. 372-373 nt 44), al kan dit uiteraard wel een rol hebben gespeeld.
Vgl. ook M.J.H.A. Lijten. ‘Het Echtreglement en de naleving daarvan gedurende de periode
circa 1700-circa 1750 in Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch’, in: Th.E.A. Bosman, E.J.M.F.C.
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Broers, B.C.M. Jacobs e.a. (red.), Brabandts recht dat is... [...], Assen-Maastricht 1990, p.
165-179.
Het is onbegrijpelijk dat Buijnsters voor zijn Van Effen-biografie geen gebruik heeft gemaakt
van deze inventaris en jammer dat hij geen informatie verschaft over Van Effens nalatenschap.
Dat Van Effen thee prefereerde, voegt trouwens een dimensie toe aan bijvoorbeeld vertoog 68
van 20.10.1732: als de heren zich na een overdadig maal terugtrekken voor wijn, bier en een
pijpje, verkiest de verteller echter het gezelschap van de juffers om ‘een theetje’ te drinken.
Neef Justus Verkuyl (16.12.1708) is de zoon van Justus' halfzuster Maria Lucia van Effen, op
27.12.1698 getrouwd met Dirk Verkuyl (GAU, Huwboek nr. 100). Hij trouwt februari 1734 in
's-Hertogenbosch met Johanna Catharina Pijl(l) (22.08.1710); hun eerste kind: Melchior Joost
wordt op 06.01.1735 gedoopt in de Bossche Grote Kerk, waarbij oom Justus en diens zuster
Magdalena optreden als doopgetuigen. Saillant detail: het is drie dagen voor ‘oom’ Justus zijn
dochter ten doop houdt (SAH, resp. Trouwboek nr 360, Doopboek nr 73). Buijnsters stelt dat
Van Effen en zijn neef Justus Verkuyl mogelijk op hetzelfde adres woonden, maar houdt ten
onrechte de toenmalige Vugterdijk en Vugterstraat (waar de neef is ingekwartierd; SAH, inv.
nr. 58 fol. 107v) voor een en dezelfde (Buijnsters, Justus van Effen, p. 283, 370 nt 6 en 371 nt
24). Op 27 mei 1733 wordt Justus Verkuyl door de krijgsraad gehoord: hij moet vóór maandag
1 juni daaropvolgend verklaren waar hij dat jaar tussen 16 februari 21.00 uur en 17 februari
16.00 uur is geweest. Tot die tijd wordt hij in ieder geval in arrest gehouden. Op vrijdag 23
oktober 1733 wordt voor de schepenbank een missive behandeld van de auditeur militair d.d.
21 oktober jl. Catharina Johanna Pijl, geassisteert door haar vader Johan Adam Pijl,
gepensioneerd luitenant, zijn voor de auditeur militair verschenen ten gunste van Justus Verkuyl,
vendrig in het regiment van Plotho, ‘versoekende dat haar Ed.Mo. een s'Lants advocaat en
procureur gelieven toe te voegen, om de incidenteele procedures in cas d'appel te renuncieeren’
(SAH, Schepenarchief RA 16, fol. 41r en 61v). Of het proces inderdaad is gestaakt, is onduidelijk.
Bezit Van Effen fol. 103r-v, Van Driessen fol. 104r-v. De eigendommen van Elisabeth Sophia
van Driessen wijzen op kinderen: een kinderkakstoel, een wieg, een kindermandje. Voorts bezit
zij alleen huishoudelijke artikelen, zoals één houten pollepel, twee pannen, een broodbak, een
koperen rasp, een koperen koffiekan (hier blijkt hun verschil in smaak: hij dronk thee, zij koffie),
een koperen en een ijzeren strijkijzer, en - een subtiele tegenstelling tussen haar milieu en dat
van Van Effen - zij heeft geen borden van Delfts aardewerk maar van tin.
P. Knevel. Het Haagse bureau. Zeventiende-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en
eigenbelang. Amsterdam 2001, p. 57. Voor toebedeling van ambten en posities binnen ambtelijke
colleges en commissies in het Haagse en het onder druk zetten van partijen, zie ook G. de Bruin.
Geheimhouding en verraad. De geheimhouding van staatszaken ten tijde van de Republiek
(1600-1750), 's-Gravenhage 1991: voor patronage-systemen in de Republiek in de eerste helft
van de 18e eeuw ook A.J.C.M. Gabriëls. De heren als dienaren en de dienaar als heer [...].
Leiden 1990.
Raad van State, 450 jaar: Repertorium, 's-Gravenhage 1983, p. 174 nr 600. Buijnsters meent
dat Bernard van Welderen bij de eedaflegging aanwezig is en dat het benoemingsbesluit door
hem ‘veelzeggend geparafeerd’ is (Buijnsters, Justus van Effen, p. 279). Het betreft echter,
zoals hieronder blijkt, diens jongere broer Steven Adriaan. Zie voor Bernard ook noot 13 en
19.
Steven Adriaan van Welderen (Tiel 1705 - Nijmegen 1776) is lid van de ridderschap kwartier
Nijmegen, bewindhebber van de VOC. Dankzij zijn huwelijk in 1725 met Brigitta Catharina
van Schuylenburch (1709-Den Haag 24.09.1755) komt hij te wonen op het Lange Voorhout:
tot 1730 is het pand eigendom van Mr. Huybert Rooseboom, haar grootvader van moeders kant.
Hij hertrouwt (Oosterbeek 31.10.1756) met Reiniera Agatha van Hasselt. CBG. Dossier Van
Welderen. Collectie Polvliet. Ook Wijsenbeek-Olthuis [red.]. Het Lange Voorhout, p. 113. 250
(LV 15) en 287 nt 31. Voor Van Schuylenburch en connecties zie H.P. Fölting. De vroedschap
van 's-Gravenhage 1572-1795. Pijnacker 1985.
RvS, Repertorium 1983, p. 166 nr 529 en (ten onrechte onder Adriaan van Welderen) 168 nr
543. ARA, 1.01.06 inv. nr. 12 284, fol 81v-82v geeft d.d. 05.05.1732 commissie voor Steven
Adriaen van Welderen; idem RANB, 026.06 inv. nr 318 d.d. 05.05.1732.
Johan Vinck treedt 09.10.1732 op als erfgenaam van Gerard Vinck (SAH, RA 1982).
Mr Nicolaas ten Hove (1693-1738) is van 27.10.1725 tot 05.04.1737 secretaris van de RvS:
daarna tot zijn dood thesaurier. RvS, Repertorium 1983, nr 735.
RANB, Collecties Rijksarchief. Resoluties RvS 026.06 inv. nr. 318 fol. 220v d.d. 09.09.1732,
fol. 237v d.d. 10.09.1732 en fol. 262v d.d. 17.09.1732. Buijnsters stelt dat Van Effen
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ogenschijnlijk om ‘zijn goed rapport’ wordt benoemd. maar ‘binnenskamers’ op voorstel van
Ten Hove (1992, p. 279). De loting, waarvan sprake is, was echter de normale gang van zaken
om een evenredige verdeling over de verschillende leden van de RvS te garanderen i.g.v. - hier
- voorstellen voor vacatures. Steven Adriaan van Welderen is de maanden juli en augustus 1732
trouw aanwezig, in september echter deels niet. Een brief van Justus van Effen waarin hij naar
het ambt solliciteert, is nog niet gevonden.
Johan Rabo baron van Keppel van Peckendam (circa 1670 - Den Haag 23.06.1733) is een zoon
van Oswald van Keppel, heer van Voorst en van Reiniera Anna Geertruida van Lintelo tot
Marsch. Zijn broer is de door zijn relatie met Willem III notoir bekende Arnold Joost (1669 30.05.1718). Johan Rabo huwt 29.09.1697 met Cornelia Mechteld van Lynden (gest.
's-Hertogenbosch 05.04.1707), dochter van Steven Hendrik van Lynden en Joanna van Welderen.
Zij krijgen (ws) twee zoons: Willem en Arnold Joost. Hij hertrouwt (Scheveningen 14.11.1727)
met Odilia Louise van Steeland, weduwe van Johan van Welderen. GA-Gv. bnr 377 nr. 391;
CBG. Dossier Van Keppel. Collectie Polvliet.
Van Keppel is begin september in Den Bosch; vgl. bijvoorbeeld zijn brief vanuit Den Bosch
d.d. 01-09.1732 aan griffier Fagel. ARA, 1.01.06 inv. nr 11324 fol. 1144 r-v. Later is hij
veelvuldig aanwezig bij de oefeningen van zijn regiment in het campement te Oosterhout. Voor
zijn werkzaamheden bij de schepenbank in 1732 zie SAH, RA 16. Reinhard Burchard Rutger
graaf van Rechteren. Vrijheer van Grambergen volgt hem op (bijv. SAH, RA 16 fol. 79r d.d.
22.09.1733). Voor spanning tussen Van Keppel en de vader van genoemde Van Rechteren bijv.
Aalbers, De Republiek en de vrede van Europa, deel 1, p. 223-225.
Wijsenbeek-Olthuis [red.]. Het Lange Voorhout, p. 136-7. 140-1 en 270-1.
ARA, 1.10.29 inv. nr. 1012 stuk 8 fol. [l]v. Zie ook W.H. van Seters, ‘Het Campement bij
Oosterhout Anno 1732’, in: Jaarboek vd Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land
van Breda ‘De Oranjeboom’ 22 (1969), p. 124-147.
ARA, 1.10.29 inv. nr. 1012 stuk 9: RANB, Archief RvS 026.09 inv. nr. 318 fol. 40v-43r. In de
vergadering van 05.09.1732 van de RvS wordt de ontvangst gemeld van een missive dat het
regiment van Keppel uit Bergen op Zoom op weg is naar Oosterhout en daar 5 september zal
arriveren (RANB, Archief RvS 026.09 inv.nr. 318 fol. 211 r-v).
Johan Rabo van Keppel behoort tot de infanterie: 24.09.1697 kolonel. 16.04.1704 brigadier.
01.01.1709 generaal-majoor. 1.03.1727 luitenant-generaal; zie H. Ringoir. Nederlandse generaals
van 1568 tot 1940. 's- Gravenhage 1981, p. 4 en 31. Daarnaast vervult hij verschillende andere
(bestuurlijke) functies en wordt ook op regeringsmissies gezonden.
ARA, 1.10.29 inv. nr. 1011 stuk 4 (cav.) en 5 (inf.). Op officiële exercitiedagen moet men
aanwezig zijn: ‘den dagh, wanneer geëxerceert word, geen officieren, noch gemeenen van haer
regiment sigh sullen hebben te absenteren, sullende tot dien eijnde geen verloff worden verleent’
(art. 19 in stuk 4: idem stuk 5).
Reces m.i.v. 01.10.1732. Van Hompesch' verslag ARA, 1.10.29 inv.nr. 1012 stuk 10.
Aalbers. De Republiek en de vrede van Europa, deel 1, p. 215. Van Keppel ‘bracht zelfs zijn
vrouw en enkele jongedames en een kamenier mee in zijn kwartier bij de heer Cornelis van
Gils’ (Van Seters, ‘Het Campement bij Oosterhout’, p. 141). Vertoog 80 besluit met een regiment
dat vanuit Maastricht naar Oosterhout komt. Mogelijk het regiment Van Leuve, in Maastricht
in garnizoen, dat opdracht krijgt af te marcheren naar het campement in kwestie (ARA, 1.01.19
inv.nr. 562 d.d. 22.07.1732).
Ook de voor Weyerman-kenners beruchte baron van Syburg arriveert in Oosterhout en raakt
de 24e september in beschonken toestand in opspraak. Van Syberg komt 21.09.1732 aan in Den
Bosch en vertrekt twee dagen later naar Oosterhout. Enkele dagen (?) na 24.09.1732 is hij weer
in Den Bosch en blijft daar tot tenminste 11.10.1732. Zie A. Hanou en H. Stouten [red.]. Jacob
Campo Weyerman, De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, baron van Syberg, Deventer
1984, deel 1, p. 167-171, deel 2 p. 8-9, 13-14, 219-220. Het gedrag van de baron op de bewuste
dag wordt (ook) door Van Effen op de hak genomen; zie DHS nr 100 d.d. 10.10.1732 en m.n.
p. 77 ald.
Het WNT biedt niet echt uitkomst. Met de piek groeten komt sinds 1671 voor. Als wapen is de
piek binnen het krijgswezen ‘een lange houten stok met een puntig uiteinde van ijzer of staal,
spies. Oudtijds het hoofdwapen der infanterie, doch na de invoering van de bajonet in de 18e
eeuw allengs in onbruik geraakt’ (kolom 1518). Het woord is daarnaast ook in gebruik in
‘obscene zin’ als benaming voor het mannelijk lid (een ‘piekenschuurster’ is een prostituée;
kolom 1519 resp. 1524). Uiteraard kan er tegelijkertijd ook een referentie naar Van Keppels
mogelijke speelzucht bestaan (piek=pique=schoppen in het kaartspel, kolom 1525), gezien zijn
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frequenteren van de partijen bij Bernard van Welderen. Voorts kan hier worden opgemerkt dat
het woord vlaggeman rond 1730 gebruikt wordt om een homoseksuele man (in de zin van een
nicht) mee aan te duiden; zie Th. van der Meer. Sodoms zaad in Nederland. Het ontstaan van
homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd, [Nijmegen 1995], p. 233. De kwestie verdient verder
onderzoek.
Partijen bij Van Welderen zie Aalbers. De Republiek en de vrede van Europa, deel 1, p. 217.
Proces Johan Rabo van Keppel versus Ignace Gaspard Hyacinthe Debouliers (?) die op donderdag
28 december 1731 de deur is gewezen en op 3 januari 1732 door Van Keppel opnieuw buiten
de deur wordt gezet (ARA, 3.03.01.01 dossier 5431 nr. 3 d.d. 04.01.1732). De man valt Van
Keppel lastig, zoveel is duidelijk. Of en waarmee hij hem mogelijk wil chanteren blijft duister,
net als de rol van de nog onbekende vrouw.
In de gegevens van het CBG (zie nt 54) wordt als doopdatum ‘circa 1670’ genoemd. Het
testament van Johan Rabo van Keppel is jammer genoeg nog niet getraceerd.
Waalse gemeente, zie A. van de Sande en A. Vos, ‘Een verdeeld huis. Godsdienst en cultuur’,
in: A. Vos [red.], 's-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990, Zwolle
[1997], p. 123-145: p. 123-138. Voor het sociale leven van de elite zie E. Vink, ‘Mondkost en
tafelcultuur [...]’ en A. Vos, ‘“Een trictracbort, de Razende Roeland en een gogeltas”.
Ontspanning en vermaak in de zeventiende en achttiende eeuw’, in: Ch. de Mooy, A. Vos [red.],
's-Hertogenbosch Binnenskamers. Aspecten van stedelijke woon- en leefculturen 1650-1850,
Zwolle 1999, p. 26-41 en p. 60-77.
Carel Palier, hugenoot uit het Franse Metz en in 1700 getrouwd met Magdalena van der Hoeven,
is dan eigenaar van de drukkerij en boekhandel van zijn schoonvader. K. Strengers-Olde Kalter,
‘Van boeken en schrijfgerei. De achttiende-eeuwse boekhandel in 's-Hertogenbosch’, in: Brabants
Heem (1998-3) p. 90-100; 92. K. Strengers-Olde Kalter. ‘De bibliotheek van Pieter van Bree
te 's-Hertogenbosch; onderzoek naar boekbezit in de achttiende eeuw aan de hand van
boedelinventarissen’, in: Brabants Heem (1990), p. 71-76; K. Strengers-Olde Kalter, ‘Boeken
in Bossche boedels. De belangstelling voor lectuur in de achttiende eeuw’, in: Noordbrabants
Historisch Jaarboek 15 (1998), p. 143-179 (Le Misanthrope p. 149 en 171; een knecht van Van
Keppel blijkt boekenbezitter p. 152). Kool-Blokland trof in Heusden trouwens ook exx. van
DHS aan (Kool-Blokland, De elite van Heusden, p. 163).
Vertoog 276 en 282 van resp. 18 juni en 9 juli 1734; zie hierover W. Frijhoff, ‘De paniek van
juni 1734’, in: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 19 (1977),
p. 170-233 en G. Rooijakkers, Rituele repertoires [...], Nijmegen 1994, p. 278-279; M. Bouman
[red.], De Uitvaert van het Vrye Metzelaersgilde [...], Amsterdam-Atlanta 1993, p. 24-25. Over
specifiek Brabants, zie ook vertoog 277 en 294.
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Het vertoog over de koppelkunde
Jan Bruggeman
In 1733 woont Jacob Campo Weyerman met zijn gezin in Vianen en publiceert hij
het tijdschrift Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur. Daarnaast verschijnen in dat
jaar ook nog andere werken van hem. Het zal niemand verbazen dat Weyerman in
zijn tijdschrift de lezers attendeert op deze nieuwe werken. Al ruim van te voren
kondigt Weyerman het verschijnen aan van De leevens byzonderheden van Johan
Hendrik, Baron van Syberg en in aflevering 9 maakt hij melding van zijn nieuwe
toneelstuk, het blijspel Den Maagdenburgsche alchimist. Er is echter nog een derde
werk dat Weyerman in het tijdschrift aankondigt. De titel hiervan luidt: Het vertoog
over de koppelkunde. Hieronder volgt het verslag van mijn onderzoek naar dit
onbekende werk.

Van tijdschriftartikel naar zelfstandige publicatie
Aflevering 21 van Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur eindigt met de volgende
aankondiging.
WAARSCHOUWING.
Op aanstaande Maandag zal den Kluyzenaar in een vrolyk humeur, eenige
aanmerkingen geeven aan de Leezers van zyn Papier, over de Koppelkunde;
een beroep by de Behoeftigheyt uytgevonden; en quansuys beschaduwt
door het zonnescherm van de Voorzichtigheyt en van den Godsdienst. Het
devies luyd aldus.
Waar toe kan de Eygenbaat, dat richtsnoer aller snooden,
Den mensch niet noopen! Thans, helaas!
Speelt 't Interest den beest! de Koppelkunde is baas!
Waarom? Waarom, myn Vriend? Den Daarom, om den Brooden

Deze aankondiging vermeldt alleen wat het onderwerp van de komende aflevering
zal zijn. Er is nog geen sprake van een zelfstandige publicatie. Weyerman wil met
zijn mededeling de nieuwsgierigheid van zijn lezers prikkelen, in de hoop dat ze ook
het volgende nummer zullen kopen; een verkooptechniek die nog altijd wordt
toegepast. Wie echter aflevering 22 kocht in de verwachting een smeuïg verhaal over
de koppelarij aan te treffen, kwam bedrogen uit, want in deze aflevering komt het
hele onderwerp niet voor. De aflevering eindigt wel weer met een ‘waarschouwing’,
waarin Weyerman uitlegt, waarom de koppelarij niet door hem is behandeld.
WAARSCHOUWING.
Het Vertoog over de Koppelkunde, by my uytgestelt door gebrek van
eenige daar toe vereyschte gedenkschriften, zal eerstdaags worden
verhandelt en ontleed in het weekelyks papier van den Kluyzenaar in een
vrolyk humeur, onder dit devies.
* De langgetongde Faam, dat zinnebeelt der vrouwen,
Is zelve onmachtig om de Koppekund'[!] te ontvouwen.
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* - - - - - - - - - - - - - trecentis versibus
Suas impuritias traloqui nemo potest.

Weyerman zegt hier dus dat hij de publicatie over de koppelarij heeft moeten
uitstellen, omdat hij nog bepaalde werken mist, die hij beslist nodig heeft voor het
schrijven van zijn vertoog. Toch hoopt hij binnenkort het onderwerp te kunnen
behandelen in een van de afleveringen van zijn tijdschrift. Maar ook in het daarop
volgende nummer schrijft hij niet over
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de koppelarij. Aan het einde van aflevering 23 komt Weyerman echter met een
verrassende mededeling.
WAARSCHOUWING.
Het vertoog over de Koppelkunde, dat onder 's hands tot vier bladen is
uytgedeegen, (op die wyze dygt een proces uyt onder de pen van een
gedisinteresseert Advocaat) is reeds onder de pars; en staat eerstdaags uyt
te komen als een byzonder werk, afgescheyden van het weekelyks schrift,
gedoopt, den Kluyzenaar in een vrolyk humeur.
De waare moed veracht het dreygen van een plug.
Nooit schroomde Bato 's leeuw het brommen van een mug.

Opeens blijkt Weyerman inspiratie te hebben gekregen en hij heeft maar liefst vier
vel volgeschreven. Waarschijnlijk heeft hij het over vier vel kwarto, ofte wel 32
pagina's, omdat het aanvankelijk zijn bedoeling was het vertoog op te nemen in zijn
tijdschrift en dat verschijnt in kwartoformaat. Van dit voornemen ziet hij echter af
en Het vertoog over de koppelkunde zal nu als afzonderlijk werk worden uitgebracht.
Of dat ook werkelijk is gebeurd, is niet bekend, want tot op heden is er geen exemplaar
van het vertoog teruggevonden.

Inhoud van Het vertoog over de koppelkunde
Ondanks het feit dat er geen exemplaar voorhanden is, valt er toch iets te zeggen
over de inhoud van Het vertoog over de koppelkunde. Er zijn namelijk sterke
aanwijzingen dat het idee voor het vertoog en ook een gedeelte van de tekst ontleend
zijn aan het zeventiende-eeuwse werk The Anatomy of Melancholy uit 1621,
geschreven door Robert Burton.1. Dit Engelse werk is al eerder in verband gebracht
met Weyerman. Theresia Koelewijn onderzocht het Vermakelyk wagen-praatje op
ontleningen aan Burtons werk en kwam tot de conclusie dat eentiende deel van de
tekst gebaseerd is op The Anatomy of Melancholy.2.
Weyerman noemt Burton en diens werk in combinatie met het onderwerp koppelarij
in aflevering 5 van Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur.
Een* Brits schryver plaatst de kantkoopsters, zangmeesters,
theeverkoopsters, dansmeesters, en geneesheeren, op de groote lyst der
koppelkunde; en vooral onderstelt hy stemmiglyk, Dat geen voorzorg
bequaam is om den zegelring des huuwelyks te verzekeren tegens de
krygslist van den kruydkundigen kamervos.
Dit citaat is dé aanwijzing dat Weyerman door The Anatomy of Melancholy op het
idee is gebracht om over de koppelarij te schrijven. Het Engelse werk bevat een apart
hoofdstuk ‘Bawds, Philters, Causes’ (koppelaressen, liefdesdranken, oorzaken), dat
het uitgangspunt voor het vertoog kan zijn geweest.3. In dit hoofdstuk staat ook het
Latijnse citaat, dat Weyerman aanhaalt in zijn tweede aankondiging. Ook dit kan
*

Burton, Anat. Melancoliae
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weer gezien worden als een aanwijzing dat Weyerman het werk van Burton als
uitgangspunt heeft genomen voor zijn vertoog. Dankzij een voetnoot in het werk van
Burton weten we nu, dat het citaat afkomstig is uit het toneelstuk Persa van Plautus.
Het hoofdstuk ‘Bawds, Philters, Causes’ is echter niet zo heel groot; het telt slechts
enkele pagina's. Weyerman heeft de tekst ongetwijfeld aangevuld met stukken die
hij ontleende aan andere werken, de ‘vereyschte gedenkschriften’, waarover hij
spreekt in de aankondiging van aflevering 22.
Waarschijnlijk is Het vertoog over de koppelkunde opgebouwd uit drie bouwstenen:
tekst
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ontleend aan The Anatomy of Melancholy, in het bijzonder het hoofdstuk ‘Bawds,
Philters, Causes’, vertalingen casu quo bewerkingen van verhalen uit andere werken,
en anekdotes over eigentijdse koppelaressen. Voor dat laatste bestaat geen enkele
aanwijzing, maar ik kan me niet voorstellen dat in een werk dat specifiek over de
koppelarij gaat, de dames Madame Therese, Grootje des Verderfs en Friese Mem,
waarover Weyerman regelmatig in zijn periodieken schrijft, niet zouden optreden.

Een tekstfragment
Een bevestiging voor de mogelijke opbouw van het vertoog vinden we in aflevering
8 van het tijdschrift De Naakte Waarheyt, dat in 1737 verscheen. Deze aflevering
heeft als motto het citaat uit het toneelstuk Persa van Plautus. Aan het begin van de
aflevering deelt Weyerman mee, dat hij enkele ‘vrolyke bespiegelingen’ zal geven
over de koppelkunde. Het nummer telt acht pagina's en gaat in zijn geheel over de
koppelarij. De aflevering begint met een gedeelte ontleend aan het hoofdstuk ‘Bawds,
Philters, Causes’ uit The Anatomy of Melancholy.
Een jongeman slentert wat door de stad Rome en raakt steeds verder weg van de
hem vertrouwde omgeving. Aan een oude fruitverkoopster vraagt hij of zij misschien
weet waar zijn herberg is. Zij antwoordt hem dat zij zijn logement wel kent en gaat
hem voor. Maar wat blijkt: zij is een koppelares en brengt hem naar een bordeel.
Hierna volgt het verhaal over de schaking van Juno door Jupiter. Jupiter neemt de
gedaante aan van een koekoek en doet een storm opsteken. Juno vlucht in een grot
en Jupiter vliegt haar achterna. In de grot neemt Jupiter zijn gewone gedaante weer
aan en probeert haar te overmeesteren. Maar Juno verdedigt haar eer en geeft zich
pas gewonnen, nadat hij heeft beloofd met haar te zullen trouwen. Dit verhaal vinden
we ook terug bij Burton,4. maar Weyerman is uitvoeriger. Op het eerste gezicht lijkt
het verhaal niets met koppelarij te maken te hebben, maar Weyerman vertelt, dat
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Jupiter vooraf een onderhoud heeft gehad met de vrouw van Momus, die hem van
advies heeft gediend. De vrouw van Momus is volgens Weyerman een nog grotere
koppelares dan Madame Therese.
Als laatste krijgt de lezer een verhaal voorgeschoteld, dat zich afspeelt in Breda.
Het vertelt over twee Franse officieren, die met behulp van de koppelares Dingena
twee dochters van een rijke krijgsoverste weten te verleiden. Om de hele affaire in
de doofpot te stoppen, wordt
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er binnen de frontierplaats snel een dubbelhuwelijk gesloten.
Aflevering 8 van De Naakte Waarheyt vertoont dus de veronderstelde opbouw voor
het gehele vertoog. De aflevering bevat een verhaal ontleend aan Burton, een verhaal
waarbij gebruik is gemaakt van een andere bron, en een anekdote over een eigentijdse
koppelares. Als we aannemen dat Het vertoog over de koppelkunde is verschenen,
dan is deze aflevering mogelijk een uittreksel ervan. Het kan natuurlijk ook dat het
vertoog niet is verschenen en dat Weyerman in 1737 uit de kopij een aflevering heeft
samengesteld. Hoe het ook zij, in beide gevallen bevat aflevering 8 tekst van Het
vertoog over de koppelkunde. In theorie is het ook mogelijk dat Weyerman in 1737
het onderwerp nogmaals wilde behandelen in zijn tijdschrift De Naakte Waarheyt
en dat aflevering 8 een geheel nieuwe tekst bevat, maar dat is niet waarschijnlijk,
omdat in deze aflevering zoveel ontleend is aan Burton. Niet alleen de eerste twee
verhalen zijn terug te vinden in diens werk, ook de tekst tussen de twee verhalen is
ontleend aan The Anatomy of Melancholy.5.
De tekst van aflevering 8 geeft jammer genoeg geen antwoord op de vraag of Het
vertoog over de koppelkunde nu wel of niet is verschenen. Hoe gemakkelijk had
Weyerman niet kunnen schrijven dat lezers die meer over het onderwerp wilde weten,
zijn vertoog konden kopen, dat enkele jaren daarvoor was uitgekomen. Of dat hij
van plan was geweest een vertoog uit te geven, maar dat het werk om wat voor reden
dan ook nooit is verschenen. De aankondiging in De Kluyzenaar in een Vrolyk
Humeur is te vaag om met zekerheid te kunnen zeggen dat het vertoog is verschenen
en ook de aflevering van De Naakte Waarheyt levert geen bewijs op voor het bestaan
van Het vertoog over de koppelkunde.

Zoektocht
Natuurlijk heb ik gezocht naar bronnen die het bestaan van het vertoog zouden kunnen
bevestigen. Maar noch in Abkoude-Arrenberg, noch in het Naam-register van
Hermanus de Wit komt de titel voor. Ook ben ik vergeefs op zoek gegaan naar
advertenties in dagbladen. Misschien treffen we de titel nog eens aan in een fondslijstje
van een boekverkoper. Vermoedelijk heeft Weyerman de kopij verkocht. Maar aan
wie? In principe kan het elke boekverkoper zijn, maar in eerste instantie denk ik aan
de boekverkopers met wie hij op dat moment zaken doet: Anselmus Muntendam,
Jurriaan van Paddenburg of Jacobus van Lanckom. Ik hoop dat we ooit de bevestiging
vinden voor het verschijnen van Het vertoog over de koppelkunde en nog mooier
zou het natuurlijk zijn als er een exemplaar van dit werkje wordt teruggevonden.

Eindnoten:
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1. Voor mijn onderzoek maakte ik gebruik van de volgende uitgave: Robert Burton. The Anatomy
of Melancholy, Edited and with an introduction by Holbrook Jackson, and with a new introduction
by William H. Gass. New York 2001.
2. Theresia Koelewijn, ‘Een mager boek doorspekt met het vet van andere schrijvers. Robert
Burtons The Anatomy of Melancholy als bron van Vermakelyk Wagen-praatje van Jacob Campo
Weyerman’, in: MedJCW 13 (1990), p. 1-20.
3. Het hoofdstuk ‘Bawds, Philters, Causes’ staat in deel 3 Love-Melancholy, section 2, member
2, subsection 5, p. 126-132.
4. The Anatomy of Melancholy, part 3, section 2, member 2, subsection 4, p. 122.
5. De tekst van p. 58-60, ‘De koppelaars [...] Paulus en de Paulina.’ is een vertaling/bewerking
van de tekst uit het hoofdstuk ‘Bawds, Philters, Causes’, p. 128-129.
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Signaleringen en boekbesprekingen
Ingezonden brief naar aanleiding van de bespreking van de recent
verschenen tekstuitgave Petronella Moens, Aardenburg (editie Veltman
en De Vet). Zie MedJCW 25 (2002) 1, p. 51-52.
Paraplu voor ‘Aardenburg’
De bespreking van W.R.D. van Oostrum vertoont een merkwaardige wisseling van
weersgesteldheid: eerst schijnt een vrolijk zonnetje, daarna barst een stortbui los.
Het vriendelijke eerste gedeelte behandelt de inhoud van de genoemde utopische
roman uit 1817 zoals deze door de tekstbezorgers herspeld en in bekorte vorm wordt
aangeboden. Meer dan een navertelling levert recensente hier niet. Op de keuze van
fragmenten en de constructie van doorverbindingen wordt bijvoorbeeld niet ingegaan.
Het tweede stuk van de bespreking is een ware klaagzang, gecomponeerd in de
toonsoort van een schrijnend ontbreken: ‘ik mis’, ‘ik mis’, ‘ik mis node’ heet het
daar met een retorische nadrukkelijkheid. Wat er allemaal wordt gemist, dist
recensente als een ware savante na elke klacht op, compleet met titelvermeldingen,
auteursnamen en jaartallen. Helaas slaat deze lamentatie de plank volkomen mis.
De behoeften van de doelgroep waarop de Amazone-reeks zich voornamelijk richt,
bepalen nagenoeg wat er in de beknopt te houden inleiding en in de spaarzame
annotaties kan en moet worden aangeboden. Wat de godsdienst in de kolonie betreft,
is het dan zaak uit te leggen wat de sacramenten en de liturgische rituelen van de
Aardenburgse ‘kerk’ inhouden. Menige moderne lezer kan zich daarbij immers weinig
voorstellen. Een desideratum als de ‘behandeling van de vraagstelling waarom
calvinisme/conservatisme er niet in konden slagen een redelijke ideologie te
ontwikkelen, die revolutie en Verlichting kon weerstaan’, zoals recensente vergt, is
binnen de gegeven mogelijkheden volstrekt onrealistisch: een poging daartoe zou
slechts verbalisme opleveren. En welke revolutie moest er in 1817 eigenlijk nog
worden weerstaan? Naar auteurs als Feith, Van Hamelsveld, Van Alphen die
recensente in dit verband ter sprake brengt, wijst de verstrekte bibliografie overigens
de weg. Daarbij komt dat het recensente blijkbaar is ontgaan, waar de tekstbezorgers
dan wél hun prioriteiten hebben gelegd. Bij informatie over de slavernij bijvoorbeeld.
voor velen momenteel een actueel probleem uit een onverwerkt verleden.
Recensente vraagt naar de ‘directe aanleiding voor Moens' thematiek in juist
1816-1817.’ Was die er en is ze vindbaar? Als broodschrijfster produceerde Moens
gewoon het soort verhaal waar vraag naar was. Dus moest er een Robinson-figuur
in (zie noot 115). Waarom dat vele gereis, wil recensente weten. De inleiding legt
uit dat Moens op die manier culturen met elkaar confronteert: Oudheid, decadent
Europa, het paradijselijke Aardenburg (p. 15. 25 passim): een beantwoorde vraag
dus. Recensente eist meer zicht op ‘Moens' eigen boekenplank’. Hoe eigen die kon
zijn, is echter de vraag, gezien de afhankelijkheid van deze blinde schrijfster.
In haar slotzin, een nogal strompelend en daardoor niet al te helder geheel, verwerpt
recensente de verschafte annotaties als ‘hogelijk encyclopedisch’ en niet gericht op
de ‘interpretatie’ - dat woord betekent ‘verklaring’, legt zij uit - van de tekst. De
bezorgers van die tekst blijven van mening dat noten bijvoorbeeld moeten
verduidelijken wie Las casas was, en wat het woord ‘wellust’ in 1817 inhield, maar
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dat ze niet tot taak hebben de lezer een bepaalde kijk op het verhaal op te dringen.
Want dan neemt Xantippe de plaats in van de fiere Amazone en gooit de lezer het
boek getergd weg.
ANS VELTMAN EN JAN DE VET

Edwin van Meerkerk, Achter de schermen van het boekenbedrijf. Henri
du Sauzet (1687-1754) in de wereld van de uitgeverij en boekhandel in de
Republiek. Amsterdam/Utrecht, APA-Holland Universiteits Pers 2001.
Studies van het Instituut Pierre Bayle voor intellectuele betrekkingen
tussen de West-Europese landen in de nieuwe tijd 31. isbn 90-30201041-9.
472 blzz. Prijs 70 euro.
Het proefschrift over de Haags-Amsterdamse boekverkoper Henri du Sauzet,
geschreven door de Nijmeegse historicus Edwin van Meerkerk, is sober maar verzorgd
uitgegeven. De auteur laat aan de hand van een paar honderd brieven van Du Sauzet
zien hoe het boekenbedrijf in de eerste helft van de 18e eeuw werkte. Gelukkig heeft
Du Sauzet zelf heel wat afgeklaagd over wat er in zijn bedrijfsvoering mis ging of
mis zou kunnen gaan. Aan de hand hiervan kon Van Meerkerk aantonen dat door
anderen gedane uitspraken over de geschiedenis van het boek ook van toepassing
zijn op Du Sauzet.
Henri du Sauzet was Fransman van geboorte. Anders dan de vele andere Franse
boekverkopers in de Republiek was hij niet van hugenootse komaf. Hij was
roomskatholiek van huis uit maar ging later, toen hij reeds in de Republiek gevestigd
was, over tot de Waalse kerk. In 1713 arriveerde hij in Den Haag, waar hij twee jaar
later een boekhandel opende. Veel zitvlees had hij niet, want hij verhuisde vrijwel
ieder jaar. In 1718 trouwde hij met een niet onbemiddelde Amsterdamse
koopmansdochter, doekte zijn Haagse handel op en vertrok naar Amsterdam. Ook
daar verhuisde hij menigmaal, totdat hij in 1743 de winkeldeuren sloot en zich op
het uitgeven alleen ging richten.
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Zijn gezondheid liet te wensen over en toen hij in 1747 ook nog eens failliet ging,
was het met zijn nering gedaan. In 1754 overleed Du Sauzet. Een vriend van hem
memoreerde na zijn dood dat hij toch wel erg ijdel was - Du Sauzet was informant
voor de Franse overheid, verkeerde in adellijke en diplomatieke kringen en probeerde
zelfs een hoge politieke positie te verwerven bij de Poolse koning in ballingschap en dat hij achteraf gezien zich beter volledig had kunnen wijden aan zijn boekhandel.
Du Sauzet begon zijn carrière als uitgever-boekverkoper met het tijdschrift
Nouvelles Littéraires (1715-1720), een weekblad vol nieuwtjes over wat was
voorgevallen in de Republiek der Letteren, variërend van berichten over academies
van wetenschappen en universiteiten, informatie over nieuwe boeken en overzichten
van wat er in geleerdentijdschriften was verschenen. Waarom Du Sauzet in
hemelsnaam zijn loopbaan met een tijdschrift begon? wil Van Meerkerk weten. Het
antwoord moet hij schuldig blijven. Maar met een beetje inlevingsvermogen had hij
kunnen bedenken dat een tijdschrift een zeer interessant medium is voor een
beginnende boekverkoper. Een abonneebestand zorgde voor een vast inkomen; het
is een uitstekend marketingmedium voor andere fondsartikelen; de boekverkoper
kan daarmee zijn netwerk verstevigen en uitbreiden; en het werkt imagoversterkend.
Bovendien - Van Meerkerk geeft het antwoord zelf al - had Du Sauzet een gat in de
markt gevonden door met een actueel, informatief, kernachtig geformuleerd,
goedkoop, dun en overzichtelijk periodiek naar buiten te komen. Later zou Du Sauzet
de formule van het blad wijzigen: de frequentie werd minder terwijl het tijdschrift
inhoudelijk steeds meer op een geleerdenblad ging lijken. Waarom Du Sauzet deze
wijziging in de populaire opzet doorvoerde, blijft onduidelijk. Van Meerkerk zegt
dat het te maken heeft met de oproepen om kopij in te sturen die Du Sauzet van meet
af aan in het blad heeft geplaatst, maar deze suggestie roept nieuwe vragen op:
waarom kwam die ingezonden kopij dan niet direct en waarom heeft Du Sauzet
volhard in het plaatsen van deze oproepen?
In de studie zijn helaas heel wat foutieve veronderstellingen geslopen, die de
persoon van Du Sauzet en diens handelswijze in een vreemd daglicht plaatsen. Zo
wordt gesteld dat Du Sauzets kennis van het Latijn uitzonderlijk is voor een
boekverkoper (p. 21), hetgeen misschien wel waar mag zijn voor uitgevers van
eenvoudig drukwerk als Hermanus Uytwerf of Katharina Lescailje, maar beslist niet
voor de Franstalige uitgevers die in Nederland actief waren. En helemaal niet voor
de uitgevers van wetenschappelijke werken. Elders schrijft Van Meerkerk dat het
een novum is dat de drukker van Du Sauzet halverwege een aflevering overstapte
op een kleiner korps (niet: lettertype) om de hoeveelheid tekst passend te kunnen
maken (p. 69). Maar wie een willekeurig tijdschrift uit die dagen openslaat, ziet dat
deze truc veel vaker werd toegepast. Een fraaie oplossing is het niet, dat zal ook Du
Sauzet, die streefde naar fraai drukwerk, gevonden hebben. Verder wordt de
productiviteit van de uitgever gemeten aan het aantal vellen dat hij produceerde maar
de auteur vergeet dat het aantal letters op een pagina verhoudingsgewijs toeneemt
naar mate het formaat kleiner is. Ofwel: zo gemakkelijk kan een grafiek als op p.
153 niet worden samengesteld. Een aantal pagina's verder suggereert Van Meerkerk
dat er slechts zelden auteurscontracten werden opgesteld (p. 167). Waarop hij deze
bevinding baseert, weten we niet, maar duidelijk is wel dat hij ten onrechte niet ingaat
op onderzoek naar dit fenomeen, bijvoorbeeld in Duitsland. Daar zijn massa's
contracten teruggevonden. Die aantallen moeten op z'n minst ook in de Republiek
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zijn voorgekomen. En op p. 248 heet het dat Du Sauzet zijn investeringen in een
bepaalde nieuwe uitgave kwijt was als hij dit boek niet had ingezonden naar de
Buchmesse in Leipzig. Met deze uitspraak gaat Van Meerkerk helaas voorbij aan de
commissiehandel die sinds het begin van de 18e eeuw opkwam en waarmee
boekverkopers steeds meer buiten de Messen om konden opereren. Ook de opmerking
over het feit dat er op de Messen alleen geleerdenliteratuur met internationaal karakter
werd verhandeld, moeten we met een korreltje zout nemen.
Het grote manco aan dit proefschrift is dat niet duidelijk wordt wat Du Sauzet fout
heeft gedaan. Weliswaar somt Van Meerkerk allerlei bedrijfsrisico's voor de
boekverkoper-uitgever op, maar die golden voor de hele beroepsgroep. Had zijn
financiële debacle te maken met zijn verhuisdrift waardoor de klant hem niet meer
kon vinden? Heeft Du Sauzet uitzonderlijk grote risico's genomen? Wat deed hij
verkeerd waardoor zijn pogingen om in Engeland vaste voet aan de grond te krijgen,
mislukten? Koos hij de verkeerde personen in zijn netwerk? Was het wel een juiste
beslissing om zich helemaal te gaan richten op de uitgeverij en zijn winkel te sluiten?
Pas in het laatste kwart van de 18e eeuw zie je immers deze arbeidsdifferentiatie
optreden en de vraag is of de boekenwereld zakelijk gezien al klaar was voor deze
tweedeling. Van Meerkerk doet weinig pogingen om die vragen te beantwoorden; laat staan te stellen.
Of zaten er verkeerde boeken in zijn fonds? Hier wreekt zich de beperkingen die
Van Meerkerk zichzelf heeft opgelegd, namelijk geen uitspraken te doen over de
inhoud van de boeken uit het fonds Du Sauzet. ‘Het gaat slechts om de verhalen
[over Du Sauzet - RvV] weer te geven die te lezen zijn in de bronnen die zijn
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overgeleverd’ (p. 7) en die verhalen worden ‘in navolging van anderen’ (?) geplaatst
los van de context, omdat die context een reconstructie zou zijn van de ontwikkelingen
uit die dagen die pas achteraf zichtbaar is geworden (p. 4). De vraag is of men een
dergelijk onderzoek nog historisch kan noemen als bijvoorbeeld het
Verlichtingsdenken opzettelijk vermeden wordt in een studie over een verlicht
boekhandelaar: omdat hedendaagse opvattingen over dit Verlichtingsdenken onjuist,
want een reconstructie achteraf zouden zijn.
Vanuit deze stellingname is het begrijpelijk waarom er geen uitspraken te vinden
zijn over de politieke standpunten van Du Sauzet in relatie tot zijn zakelijke netwerk,
de samenstelling van zijn fonds of de inhoud van zijn tijdschriften. Een gemiste kans.
We vinden niets over hoe hij stond tegenover de Querelle des Anciens et Modernes,
noch tegenover de prioriteitenkwestie tussen Newton en Leibniz. Du Sauzet speelde
er als zakelijk ondernemer op in maar of hij daarmee zijn eigen kassa recht deed,
komen we niet aan de weet. Wel illustratief is de anekdote die Van Meerkerk verhaalt,
over de inspanningen van Newton om de reeds gedrukte vellen met zijn bijdrage
over de differentiaalrekening terug te trekken: hieruit blijkt immers dat Du Sauzet
er als ondernemer geen trek in had weer met de drukker te overleggen over de
veranderde tekst. Pas toen Newton aanbood de meerkosten te zullen betalen, ging
de uitgever overstag.
Op een beperkt aantal plaatsen wordt echter wel iets onthuld over het standpunt
van Du Sauzet. Zo wordt op p. 157 gezegd dat Du Sauzet zich neutraal opstelde, dat
wil zeggen zonder te kiezen voor roomskatholieken of protestanten. Op p. 234 gaat
Van Meerkerk nader in op de criteria op basis waarvan Du Sauzet zijn fonds
samenstelde: niet alleen op grond van de kwaliteit van de tekst, de filosofische
strekking (alweer: wat wilde Du Sauzet?) en de persoon van de auteur, maar ook op
basis van de mogelijke imagoverbetering die de uitgever met een bepaald werk kon
bewerkstelligen. ‘Voor een goede naam offerde hij, zo lijkt het, graag zijn winst op’.
suggereert Van Meerkerk. Erg sterk lijkt mij deze suggestie niet, al heeft de auteur
gelijk met zijn opmerking dat Du Sauzet geen succesvol zakenman was.
RIETJE VAN VLIET

Inger Leemans, Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in
Nederlandse pornografische romans 1670-1700. Nijmegen, Uitgeverij
Vantilt 2002. 416 blzz. isbn 90-75697-80-5. Prijs 25 euro.
Pornografie is tegenwoordig big business, maar ook in de vroegmoderne tijd werd
er al geld mee verdiend. Onder pornografie uit die tijd moeten we rekenen: ‘teksten,
vaak fictioneel proza, waarin veel aandacht uitgaat naar het beschrijven van seksuele
gebeurtenissen en handelingen, waardoor de seksuele lust van de lezer opgewekt kan
worden’ (p. 13). Naar deze erotische publicaties is in verschillende Europese landen
al aardig wat onderzoek gedaan. Zo is er gekeken naar tekstuele aspecten, is het genre
nader gedefinieerd en heeft de cultuurhistorische omgeving waarin de teksten
ontstonden aandacht gekregen.
Over de Nederlandse situatie was tot voor kort maar weinig bekend. In de 19e en
aan het begin van de 20e eeuw waren de expliciete seksuele boodschap in de teksten

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

en het verwerpelijke gedrag van de hoofdpersonages voldoende reden om geen
wetenschappelijke aandacht aan het genre te besteden. Maar ook hedendaagse
onderzoekers hebben de pornografische roman links laten liggen, of zich er slechts
zijdelings mee bezig gehouden. Met Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën
in Nederlandse pornografische romans 1670-1700 heeft Inger Leemans hierin
verandering gebracht. Op overtuigende wijze laat zij zien dat de pornografische
roman een belangwekkend genre is waarover in het recente verleden nogal wat
onwaarheden zijn verkondigd. Zo is betoogd dat Nederland geen eigen romantraditie
zou hebben en dat er slechts vertalingen en weinig origineel bewerkte teksten
verschenen. Eerdere onderzoekers lijken de erotische teksten echter niet of nauwelijks
gelezen te hebben en de blik enkel op het internationale veld te hebben gericht. Uit
Leemans' analyse blijkt tenminste dat men de Nederlandse varianten en
bijzonderheden over het hoofd heeft gezien. Zij komt in haar proefschrift tot geheel
nieuwe en verrassende inzichten.
Aan het eind van de 17e eeuw was er in Nederland aardig wat belangstelling voor
pornografie. Tussen 1670-1700 zagen inderdaad allerlei vertalingen van buitenlandse
pornografische romans het licht, maar tegelijkertijd verschenen er ook voor het eerst
tien oorspronkelijke Nederlandse werken, die een geheel eigen verhaal vertellen.
Deze tien teksten vormen het onderzoekscorpus van Leemans. Een aantal van tien
erotische romans in dertig jaar lijkt niet veel. maar afgezet tegen de totale
romanproductie in Nederland in die jaren en vergeleken met productie van
pornoromans in andere Europese landen, is dit cijfer toch tamelijk hoog. Bovendien
verschenen er van verschillende publicaties al snel herdrukken. Na 1700 bleef er
belangstelling bestaan voor het genre, maar gedurende de 18e eeuw kwamen er bijna
geen nieuwe titels meer bij.
Leemans is vooral geïnteresseerd in de cultuurhistorische achtergrond van de
pornografische romans. Haar centrale vraag is of in Nederlandse pornoromans van
de 17e eeuw radicale ideeën werden

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

113
verkondigd. Uit internationaal onderzoek is namelijk gebleken dat pornografie per
definitie polemisch is: er komt expliciet verwoorde maatschappijkritiek in voor en
de teksten werden daarom vaak verboden. Omdat er nog zo weinig bekend is over
de Nederlandse roman in de 17e eeuw, kan de onderzoekster op haar hoofdvraag
slechts een antwoord formuleren via omwegen. In vijf hoofdstukken beschrijft ze
het genre van de Nederlandse roman in die tijd, de verschillen tussen Nederlandse
niet-pornografische en pornografische romans en de internationale traditie van die
laatste groep, de achtergronden van de keuze voor obsceen proza als uitingsmiddel,
de auteurs en de geïntendeerde lezersgroep. In de laatste twee hoofdstukken komt
haar hoofdvraag concreet aan de orde: wat was de relatie tussen de radicale Verlichting
en de pornografische roman en waren er contacten tussen pornografen en hun uitgevers
enerzijds en radicale filosofen anderzijds.
Vanzelfsprekend wekt de Nederlandse pornoroman de lust op. Daarbij maken de
auteurs gebruik van dezelfde pornografische procédés als hun Franse en Italiaanse
collega's. De Nederlandse schrijvers nemen echter afstand van de manier waarop in
het buitenland lust, liefde en uiterlijk vertoon worden geïdealiseerd. Bovendien - en
daar gaat het de onderzoekster vooral om - zouden deze Nederlandse teksten een
belangrijke invloed op de radicale Verlichting hebben gehad. De auteurs presenteren
een tegendraadse visie op de maatschappij in de stedelijke omgeving. De problemen
en genoegens uit de stad krijgen volop aandacht in de pornografische romans: de
laatste roddels worden verteld, het gedrag van verschillende bevolkingsgroepen wordt
besproken, er wordt getwijfeld aan de grondslagen van het christendom en moraliteit
en ethiek worden ingevuld aan de hand van bestaande praktijken. Daarnaast is er
veel aandacht voor thema's als waarheid, individualiteit en onafhankelijkheid.
Daarmee vertoont de pornoroman raakvlakken met radicale filosofische visies uit
die tijd. De pornografische en filosofische geschriften verschenen bovendien bij
dezelfde uitgevers.
Leemans verdedigt de interessante link tussen de radicale filosofische opvattingen
uit die tijd en de door haar bestudeerde teksten diverse malen overtuigend. Maar hier
en daar gaat ze mijns inziens wat te snel en onderbouwt ze haar betoog te weinig.
Ze beweert bijvoorbeeld in de paragraaf ‘Vrouwenemancipatie’ (p. 260-263) met
weinig gevoel voor het tegenwoordige genderonderzoek, dat er in pornoromans een
stem gegeven wordt aan de vrouw. Het beste voorbeeld daarvan noemt ze de
hoerenbiografie D'openhertige juffrouw waarin een vrouw zélf het woord zou nemen.
De prostituée krijgt in dit boek als vertelster en als vrouw een actieve en bepalende
rol, die zelf de touwtjes in handen heeft. De onderzoekster vergeet echter de vraag
te stellen met wie de lezer mee kijkt en wie er bekeken wordt. Krijgt de lezer niet,
via een (anonieme) mannelijke (!) auteur, veeleer een mannelijke blik op de situatie?
Doordat Het woord is aan de onderkant weinig tekstvoorbeelden bevat en een
nauwkeurige inhoudelijke en retorische analyse van de teksten ontbreekt, is het
verband tussen radicale bewegingen in de maatschappij en pornografische teksten
niet altijd voldoende beargumenteerd.
Toch heeft Leemans een mooi boek geschreven, waarin ze het pornografische
genre vanuit meerdere hoeken benadert; cultuurgeschiedenis, literatuurgeschiedenis,
boekgeschiedenis en ideeëngeschiedenis weet ze op boeiende wijze met elkaar te
combineren. Haar zeer leesbare studie laat zien dat het onterecht is dat er naar de
Nederlandse roman uit de 17e eeuw tot nog toe zo weinig onderzoek is gedaan. Nu
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bewezen is dat de Nederlandse pornografische roman een eigen plaats toekomt binnen
het internationale veld, ligt de weg open voor meer onderzoek naar tekstuele aspecten
en het cultuurhistorische kader van de eerste Nederlandse romans uit de vroegmoderne
tijd.
ANNELIES DE JEU

Ruige Russen in de Europische Mercurius en andere sterke verhalen op
het world wide web.
In mei 2000 hield Joop W. Koopmans in Moskou, tijdens het symposium Dialogue
of cultures. Russia - The Netherlands, een lezing over de manier waarop Rusland in
de Europische Mercurius wordt gerepresenteerd: ‘From beast into men: Russia in
the Europische Mercurius (1690-1756)’.
De tekst hiervan is sinds kort digitaal gepubliceerd op
http://msuc.edu.ru/dialogue/tes_eng.htm. Zie ook de site www.nrac.nl van het
Nederlands-Russisch Archief Centrum te Groningen. Op deze laatste site staan meer
lezenswaardige, niet elders verschenen publicaties over Nederlands-Russische
betrekkingen in de 18e eeuw.
Voor een deel is de lezing van Koopmans een vervolg op het artikel ‘De presentatie
van het nieuws in de Europische Mercurius (1690-1756)’, in MedJCW 23 (2000),
nr 3.
[RVV]

M.J.L. Maass, Het Journal littéraire de La Haye (1713-1723). De uitwendige
geschiedenis van een geleerdentijdschrift. Deventer 2001. 323 blzz. isbn
90-9014899-X. Verkrijgbaar bij de auteur leonie. maass@wxs.nl. Prijs
18,- euro.
Het te bespreken boek van voor naar achter lezen, en de recensie stipt op tijd inleveren.
De redactie van het Journal littéraire maakte hier een hard punt van.
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Boekbesprekingen vormden tenslotte de kern van het blad, zoals gebruikelijk bij
geleerdentijdschriften.
Léonie Maass heeft in haar proefschrift de ‘uitwendige’ geschiedenis van het
tijdschrift beschreven. Zij presenteert haar boek als aanvulling op de bestaande studies
over het Journal. De tweede en derde verschijningsperiode (1729-1737) van het
tijdschrift bleven buiten beschouwing.
Het voorbericht van het eerste nummer van het tijdschrift uit 1713 stond vol
hooggestemde idealen en goede voornemens. Dat kwam vaker voor. Nieuw was wel
dat dit tijdschrift niet door een enkele redacteur werd geleid, maar dat zich een
collectief aandiende. De redacteuren hadden zich verenigd in een journalistiek
genootschap, een Société, waarvan ook anderen die regelmatig bijdragen leverden,
lid konden worden. Volgens Maass kan deze Société beschouwd worden als een
vroeg voorbeeld van een verlicht genootschap.
De zes redacteuren opereerden als collectief, men was gezamenlijk verantwoordelijk
voor de inhoud van het blad. Bijdragen werden niet gesigneerd. De bedoeling was
zo te komen tot meer objectiviteit. Persoonlijke aanvallen zouden worden vermeden
en door de variatie aan deskundigheid en talent zouden diverse wetenschapsgebieden
aan bod kunnen komen. Recensies werden geschreven door een redacteur die het
meest thuis was in het onderwerp. In redactievergaderingen werden de artikelen
vervolgens besproken zodat individuele tekortkomingen of partijdigheden konden
worden bijgeschaafd. Of het redactiemodel in de praktijk daadwerkelijk is toegepast,
kan Maass bij gebrek aan bronnen niet aantonen. Zeker is wel dat het niet al te lang
geduurd kan hebben. Binnen tweeëneenhalf jaar brak er een conflict uit en stapten
de redacteuren Albert Henri de Sallengre en Thémiseul de Saint-Hyacinthe op.
Onduidelijk blijft hoe lang Marchand en 's Gravesande het volhielden. Henry
Alexandre fungeerde slechts als redactiesecretaris. Als in een aftelrijmpje bleef Van
Effen op het laatst alleen achter. De frequentie haperde en in 1723 hield het voorlopig
op.
Maass heeft in haar studie gekozen voor de ‘buitenkant’ van het tijdschrift, een
op zichzelf legitieme keuze. Gevolg is wel dat noch het blad, noch de redacteuren
echt tot leven komen. De biografische hoofdstukken waar het boek mee opent, blijven
erg schetsmatig. Maass doet een poging om de redactionele principes te toetsen door
tien recensies te vergelijken met het oorspronkelijke boek. Een dergelijk onderzoek
is in deze summiere vorm weinig overtuigend.
De hoofdstukken over de praktijk van het tijdschrift zijn zeker de moeite waard.
Zo laat Maass zien dat de redactie het beleid inzake ingezonden berichten onder druk
van de lezersreacties moest bijstellen. Aanvankelijk hield men vol dat deze berichten
niet voor rekening van de redactie kwamen, later werden controversiële passages
toch maar aangepast. Andere aspecten die aan de orde komen zijn de
materiaalvoorziening, de rol van de uitgever (Thomas Johnson) en de verdeling van
de redactionele ruimte over de verschillende vakgebieden. Ook de receptie komt aan
bod. Vast staat dat het tijdschrift in heel Europa verspreid en gelezen werd. In de
350 onderzochte Nederlandse veilingcatalogi komt het Journal littéraire 34 keer
voor; het is hiermee het kleinste onder de groten. Een resultaat dat overeenkomt met
een vergelijkbaar onderzoek in Frankrijk.
De grafieken en de presentatie van het cijfermateriaal vormen niet het sterkste
onderdeel van dit boek. Het is altijd een goed idee om de relevante brieven in een
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bijlage op te nemen. Er is bovendien een overzicht van de in het Journal littéraire
besproken titels bijgevoegd.
RIET HOOGMA

André Hanou, Nederlandse literatuur van de Verlichting (1670-1830).
Nijmegen, Vantilt 2002. isbn 90-75697-62-7. Prijs 22,50 euro.
In deze ‘portable Hanou’ komen na de Nijmeegse oratie Bewegende beelden (2001)
in vijftien artikelen van verschillende omvang de volgende onderwerpen aan bod uit
de periode 1670-1830: reisbeschrijvingen van Cornelis de Bruijn, Weyerman, de
Amsterdamse schouwburg, het begrip vrijheid in imaginaire reizen, Joden in
genootschappen, vrijmetselarij, revolutie en satire. Kinker en Kant. De sleutel tot dit
kaleidoskopische geheel is volgens de auteur te vinden in ‘het streven naar vrijheid
(zelden zonder verantwoordelijkheidsgevoel) en het verlangen naar zelfontplooiing
(nooit zonder het besef dat de maatschappij daar profijt van moet hebben)’ (p. 7-8).
Tijdens de Verlichting wordt iets van het moderne leven zichtbaar, in de gedaante
van Weyerman en later in die van Kinker; de eerste ‘een amoreel (niet:immoreel)
pragmatist’ die blijk geeft van een ‘onbeschaamde individualiteit’ zij het zonder
uitgesproken ‘visie’ (p. 40), de tweede een maatschappelijk betrokken persoon in
een maakbare wereld. In Sluiers van Isis (1988) beschreef Hanou het leven van
Kinker met een grote nadruk op diens ‘praktische Vernunft’.
Ook de verzamelde essays dragen op een of andere manier dit merkteken: wijde
ideeënhistorische, laat staan literatuurtheoretische verschieten, worden niet geopend.
In het stuk over het verband tussen revolutie en verandering in de literatuur merkt
Hanou op: ‘We stuiten hier op grotere vragen: volgt de cultuur de maatschappelijke
ontwikkelingen, of is het omgekeerde het geval? Ik laat deze beker thans aan mij
voorbijgaan [...]’ (p. 141), en hij gaat over tot de praktische orde van de dag. Zo vindt
de lezer ook geen antwoord op de vraag wat Verlichting precies is. Zoals bekend
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spelen discussies hieromtrent zich volgens Buijnsters in de hel af. (Minder bekend
is wellicht de aandoenlijke uitspraak van bisschop Muskens dat de hel weliswaar
bestaat, maar dat daar niemand is). Uit de oratie van Hanou wordt wel duidelijk wat
de Nederlandse Verlichting niet is, ook al wil de in de 19e eeuw wortelende literaire
canon anders: zij is niet uitsluitend Frans. Hanou wijst op de paradoxale idee dat
volgens velen de Verlichting Frans zou moeten zijn, terwijl een vermeende oriëntatie
op al wat Frans is als teken van degeneratie wordt gezien. (Verhelderend in dit
verband is ook het oordeel van Weyerman over Franse fictie (p. 57-58)).
Ook al wordt de Verlichting niet gedefinieerd, er kunnen in een periode van 160
jaar wel nuanceringen worden aangebracht: een ‘libertaire Verlichting’ (p. 54) in de
eerste decennia van de 18e eeuw. ‘waarin de Verlichting gekenmerkt wordt door het
libertijns-vrije, door het zich afwenden van de gevestigde (orthodoxe) moraal. Pas
later volgt de nieuwe didactiek, de nieuwe deugd, de nieuwe moraal.’ (p. 78). Een
zekere verwantschap met de door Jonathan Israel beschreven radicale Verlichting
ligt voor de hand. De verhouding tussen christendom en Verlichting is buitengewoon
problematisch wanneer geen radicale standpunten worden ingenomen.
Reformatorische- of katholieke Verlichting: men denkt onwillekeurig aan een lamp
onder een korenmaat, maar in ‘een Nederlandse traditie van de Verlichting [...] speelt
het begrip godsdienst (anders dan in de Franse Verlichting) altijd een belangrijke
rol. hoewel per schrijver bezien moet worden of (orthodox) christendom daarbij nog
wel een functie heeft’ (p. 96). Elders, in een programmatisch stuk over vrijmetselarij,
schrijft Hanou dat het ‘uniforme hoedje van de “christelijke Verlichting”’ niet altijd
past: ‘Er zal haast per geval, per loge en per individu bekeken moet worden met
welke Verlichting wij te maken hebben.’ (p. 115). Tot het Verlichtingsspectrum hoort
ook ‘de échte, gematigde Verlichting’ (p. 181) van Janus en de agnostische Kantiaanse
Verlichting van Kinker.
Alle artikelen in de bundel laten een grote aandacht voor het detail zien. Soms
lijken ze uit de hand gelopen annotaties: de mortuaire metaforen bij Weyerman, de
jojo als politiek instrument, de veranderende houding van Galathea. Het grote verband,
de dynamiek van de Verlichting, wordt onderzocht door die gedetailleerde observaties
verder te laten strekken: interpreteren is het creëren van conteksten, niet het invullen
van canonieke modellen gebaseerd op vooroordelen, want er zijn talloze teksten
nooit bekeken. (Illustratief in dit verband zijn de opmerkingen aan het adres van
historici in het ‘Belang van Janus’, p. 183-185). Herhaaldelijk wordt opgemerkt dat
voor de aangesneden problematiek één boek niet genoeg is, of dat er zelfs ‘een reeks
symposia’ (p. 238) zou kunnen worden gehouden.
André Hanou laat de Nederlandse Verlichting op haar eigen benen staan, zij het
in de gedaante van een aantal nog wat onzeker bewegende beelden: Sofia de Muze
van de Verlichting, in de vrijmetselarij bekend als Isis (p. 229). Isis ‘leert lopen’ bij
Kinker (p. 125). ‘Galathea. maar ook Pygmalion zelf, leert lopen in vrijwel elke tekst
van de literatuur van ook de Nederlandse Verlichting’ (p. 19). In gezelschap van
Janus heet de Verlichting ‘de nog wat wankele dame’ (p. 181). Beweeglijk is ook
de stijl van de auteur: in Leve de Jojo, de vroegste tekst uit de bundel is nog iets van
de accentenregen te bespeuren die eertijds zijn teksten het metrum gaf van een staccato
vurend stalinorgel. Deze stilistische eigenaardigheid uit de tijd van de mechanische
schrijfmachine heeft in de loop van de jaren plaats gemaakt voor een dropshot achter
een wat idiosyncratisch geplaatste dubbele punt: le bon Dieu est dans le détail.
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Een goed boek.
FRANK VAN LAMOEN

Taalgebruik van Jacob Campo Weyerman vonkt als vuurwerk.
‘Gaat uw gang, amice.’ In haar column ‘Rafels’ (De Morgen, 20 maart 2002) uitte
schrijfster en kunsthistorica Leen Huet haar bewondering voor woordkunstenaar
Markies de Cantecler, wiens uitspraken volgens haar van 18e-eeuwse snit zijn. Groot
was haar verrassing toen zij er bij toeval achter kwam wie het grote voorbeeld van
de markies moet zijn geweest. Hieronder volgt een citaat; de columniste heeft gebruik
gemaakt van Den vrolyke tuchtheer (ed. Hanou) en heeft voor deze gelegenheid de
spelling van Weyerman gemoderniseerd.
‘Onlangs ontdekte ik de bron waaruit de markies dit heerlijke water put. Dat is
het achttiende-eeuwse Nederlands. Mijn liefde voor onze taal in de zeventiende eeuw
dank ik geheel aan de uitdrukking “gerompelde wijnbrauwen” - zo heetten gefronste
wenkbrauwen toen. In de achttiende eeuw begon onze moederspraak pas echt te
vonken als vuurwerk; de mooiste boeketten stegen op uit de pen van een
onverbeterlijke schavuit. Jacob Campo Weyerman. [...] Je bladert in de Vrolyke
tuchtheer en stuit meteen op zaken als “Aan Andreas Krullip, over zijn bedekte
minnehandeling met een keukenslons.” [...] Het vermaak is begonnen. “Laatst kwam
ik langs de botermarkt, daar ik een boekwinkel zag, op een kruiwagen gerangeerd,
en voortgesleurd door een gekrolde waterhond, die er vrij beter uitzag als zijn meester
den Bibliothecaris, die een mannetje scheen, dat lelijk, klein en boos was, drie
eigenschappen, wel zo eigen aan een veenmol, als aan een Katwijker schelvis.” Kijk,
dat noem ik stijlvol beledigen. Hoe
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meer je bladert, hoe sterker het gevoel wordt dat je in een wonderlijk circus van taal
terechtgekomen bent: nu eens draven er witte pony's met roze veren tussen hun oren
en een danseres in tutu op hun rug, dan weer doet een gespierde acrobaat
adembenemende dingen aan de trapeze terwijl onder hem de grote kattentemmer met
zijn zweep klapt of zijn hoofd in een van tanden blikkerende muil stopt. Vooral het
ritme van het spektakel is verbijsterend: er komen geen dode momenten, vondst na
vonst wordt op je afgevuurd, op de duur kun je alleen nog maar denken: vooruit
Campo - Campo vooruit!’
[RVV]

Olaf Simons: Marteaus Europa oder Der Roman, bevor er Literatur wurde.
Eine Untersuchung des deutschen und englischen Buchangebots der Jahre
1710 bis 1720. Amsterdam/Atlanta, Rodopi 2001 (Internationale
Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft
52). isbn 90-420-1226-9. 765 blzz. Prijs 136 euro.
In De Rotterdamsche Hermes 27 (23 januari 1721) noemt Weyerman ‘de yskoude
huurlingen van Pierre Marteau, die geen ander talent hebben, dan eene transplantie
van woorden, en de twee laatste syllaben te doen klinken’ (p. 155). Later, in zijn
Zeldzaame Leevens-byzonderheden van Laurens Arminius (1738), laat hij zich
evenmin gunstig uit over de schrijvers uit het fonds van Marteau. Daar heeft hij het
over (ik citeer uit MedJCW 15, p. 79) ‘Fransche Onrymschryvers. Parisiaansche
Pontneufs Dichters, en Pierre Marteau's Autheurs, welk Drietal geen minder verderf
bragt onder de Zeeden in ons Gemeenebest, als oudtyds de tien Plaagen veroorzaakten
aan het Egyptelant.’ En verderop in deze tekst vervolgt Weyerman zijn pleidooi voor
biografieën zoals in zijn eigen Zeldzaame Leevens-Byzonderheden terwijl hij de
‘verdichte Beuzelschriften [...] uit de Broeikas van Pierre Marteau tot Keulen’
verwerpt omdat daar geen zedelessen uit getrokken kunnen worden (MedJCW 15,
p. 80). Weyerman, kortom, stelt zijn eigen talenten ver boven die van
Marteau-schrijvers. Ook in het voorwoord van zijn Amsterdamschen Hermes (1722,
p. *3v) noemt hij Marteau maar laat daarbij wel blijken dat hij - zoals iedereen in
zijn dagen - heel goed op de hoogte is van de ware betekenis van deze zogenaamde
Keulse uitgever: ‘De meeste fransche blauwe boekjes zyn gedrukt onder de
gefingeerde naam van Pierre Marteau a Cologne’. En in zijn Vermakelyk
Wagen-Praatje (1739) uit Weyerman, alweer, zijn kritiek op de geschriften van
Marteau: ‘De Bataafsche drukpers, oudtydts een wetsteen des geests, durfde langer
haaren naam niet noemen, maar zy baarde allerhande Fransche wanschepsels, onder
den verdichte naam van Pierre Marteau. Ik zeg, onder den verdigten naam van Pierre
Marteau, want ik maak my sterk van met een natte vinger de ware drukparssen te
konnen aantonen’ (ed. Maréchal, r. 2450-2455).
In het laatste citaat doet Weyerman zich voor als de grote ontmaskeraar van Pierre
Marteau, maar het is niet meer dan grootsprekerij. Marteau staat voor goedkoop,
obscuur en obsceen en doorgaans verboden drukwerk. Dat was al zo in de 17e eeuw,
dat duurt voort tot in de 19e eeuw. De uitgeversnaam wordt gebruikt als
aandachtstrekker, zelfs wanneer er in het geheel geen sprake is van libertijns werk.
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De Amsterdamse boekverkoper Claude Jordan adverteert er in 1687 mee dat hij zijn
werken uitgeeft onder de naam van Pierre Marteau (Van Eeghen. Amsterdamse
boekhandel, deel 2, p. 34-36). Ook wordt wel gebruikt de Nederlandse vertaling van
het pseudoniem: Pieter Hamer. Verder is bekend dat Elzevier onder de schuilnaam
van Marteau diverse anti-papistische boeken over de decadentie van katholiek
Frankrijk, geschreven door uitgeweken Franse protestanten, op de markt heeft
gebracht. Andere uitgevers die naar alle waarschijnlijkheid onder de naam Marteau
riskante titels op de markt hebben gebracht, zijn bijvoorbeeld Reinier Leers. Jean
Rou. Adriaan Moetjens. Pierre Brunei. Marc Antoine Jordan, Jean Louis de Lorme
en Frédéric Leonard (Groenenboom-Draai. De Rotterdamse woelreus, p. 144 ff.).
Ook van Olaf Simons hoeft de lezer niet te verwachten dan er in zijn dissertatie
Marteaus Europa voor eens en altijd wordt onthuld welke uitgevers achter Marteau
schuilgaan. Wat dat betreft schept de titel verkeerde verwachtingen. Simons volstaat
met de verwijzing naar de in Nederland vrijwel onbekend gebleven studie van Karl
Klaus Walther. Die deutschsprachige Verlagsproduktion von Pierre Marteau/Peter
Hammer. Köln (Leipzig 1985). maar vraagt zich wel af hoe het komt dat Duitse
boekverkopers zich het sinds 1683 door Nederlanders gebruikte populaire schuiladres
zo gretig toeëigenden (p. 670 ff.). Opvallende constatering is dat het aanvankelijk
om politiek gevoelige titels ging die in het fonds-Marteau een plaats kregen en dat
het fonds zich langzamerhand ontwikkelde naar anti-katholieke en scabreuze werken.
In Marteaus Europa gaat het om een bepaald type boeken: scabreuze romans,
pornografische romans, schelmenromans, anti-papistische romans en wat verder
onder de toonbank werd verkocht. Het begrip ‘roman’ is problematisch, zo schetst
de auteur, omdat het in de 17e en 18e eeuw een andere lading heeft dan tegenwoordig.
Over deze begripsbepaling werd ook in de vroege 18e eeuw reeds heftig
gediscussieerd. Uit het bestudeerde corpus Duitse en Engelse Marteauteksten dat
verschenen is tussen 1710 en 1720, distilleert Simons uiteindelijk vier categorieën:
sleutelro-
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mans waaraan een publiek bekende geschiedenis aan het hof ten grondslag liggen,
sleutelromans waarvan gefingeerde historietjes over bijvoorbeeld studenten als basis
dienden, verhalen over de heldendaden van personen of groepen personen, en tenslotte
histories over publieke gebeurtenissen.
Voor het overige besteedt hij heel veel aandacht aan de productie van een nog
maar weinig bestudeerde categorie boeken tussen 1710 en 1720: chroniques
scandaleuses die het predikaat ‘gedrukt by Pierre Marteau’ dubbel en dwars verdienen.
En dat niet alleen. Hij trekt ook vergelijkingen tussen de Duitse en de Engelse
boekenmarkt uit die tijd, waarmee hij zichtbaar maakt wat de internationale
marktpositie was van de Marteau-achtige titels.
Lezen in Simons boek voelt als onderdompeling in een warm jacuzzibad, zij het
dat je door de enorme hoeveelheid bronnen, (soms wel erg lange) citaten, tussentijdse
overpeinzingen en excursen niet meer weet waar de waterstraal vandaan komt. De
opbouw van het boek verdient nadere bestudering alvorens men daadwerkelijk aan
het boek begint, anders raakt men beslist de draad kwijt. Pagina na pagina bevat
waardevolle informatie over het populaire proza gedurende het onderzochte
decennium. Boekenprijzen, vrouwelijke auteurs, koperspubliek, recensenten,
vertalingen, de afzet, de rol van de Republiek in de handel Londen-Hamburg,
boekverboden. Nederlands-Duitse intellectuele betrekkingen: ook de Nederlandse
dixhuitiémist vindt er onderwerpen van zijn gading in.
Het boek is rijk geïllustreerd met afbeeldingen van titelprenten en titelpagina's
van de besproken werken en veelvuldig voorzien van citaten. De literatuuropgave is
ingedeeld naar periode waarin de gebruikte studies zijn verschenen (onhandig). Wat
werkelijk onbegrijpelijk is dat dit boek geen index bevat (niet van personen en niet
van besproken boeken). Toegegeven, een index zou een lijvig boek als dit nog dikker
maken, maar de beredeneerde inhoudsopgave - waarmee de lezer in ieder geval de
lijn van het betoog kan reconstrueren - is wat dit betreft een slechte vervanger.
RIETJE VAN VLIET

Marc Glaudemans, Amsterdams arcadia. De ontdekking van het achterland.
Nijmegen, SUN 2000. 198 blzz. ill. isbn 90-6168-5877. Prijs 13,40 euro.
Dit proefschrift bevat niet de geschiedenis van de opkomst, bloei en verval van het
Amsterdamse buitenhuis, maar biedt een theoretische verheldering van dit
architectonische fenomeen. Daarbij wordt hulp gezocht bij de semiotiek en filosofie,
waarbij Merleau-Ponty, Husserl, Foucault. Barthes en vele anderen hun steentje
bijdragen, en ook literatoren als Baudelaire en Eco aan het woord komen.
Uitgangspunt is dat de Amsterdamse buitenhuizen in feite behoorden bij het
territorium van de stad. In het eerste hoofdstuk wordt het belang van klassieke
ordeningsprincipes hierbij benadrukt. In de architectuur werden de menselijke
proporties weerspiegeld. De tuinen van buitenhuizen werden ontworpen, zoals het
menselijk lichaam, niet alleen als metafoor, maar ook daadwerkelijk, met als voorbeeld
Hofwijck, het buiten van Constantijn Huygens, zoals dat door de
architectuur-historicus Robert-Jan van Pelt indertijd is geïnterpreteerd in een artikel
dat veel stof deed opwaaien.
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In een meer beschrijvend hoofdstuk worden de door rijke Amsterdammers
gekoloniseerde gebieden nader beschouwd. Hun buitenplaatsen waren oasen in een
woestenij, of contracties in een ijle kosmos. Het succes van deze architectonische
formule werd bevorderd door de populariteit van de fysico-theologie. Nadat de
microscoop (1590) en de telescoop (1608) nieuwe werelden hadden opengelegd, was
men ervan overtuigd dat de natuur zelf de vindplaats van Gods openbaring was. God
moest gevonden worden in de natuur, en wat was handiger om dat in de eigen tuin
te doen.
Maar de intellectuele mode veranderde, de fysico-theologie verloor terrein, en de
idee van de tuin als microcosmos werd rond 1780 losgelaten. In de architectuur was
er een overgang van imitatio naturae (natuurlijke, objectieve schoonheid) naar
inventio, oftewel van objectiviteit naar subjectiviteit. Dat laatste kwam ook tot
uitdrukking in de overgang van Franse, geometrische tuinen naar Engelse
landschapstuinen. Er werd geen formele orde meer opgelegd aan de natuur, wat
trouwens gold voor het hele spectrum van menselijke activiteiten.
De Amsterdamse buitenhuizen vervielen in de vroege 19e eeuw niet door de
economische achteruitgang, maar door een cultuuromslag en een veranderend
schoonheidsideaal, wat onder meer onderbouwd wordt met een citaat uit
Schopenhauer. Uiteindelijk komen schrijver en lezer terecht bij een moderne paradox:
terwijl door de voortschrijdende wetenschap de kennis van de natuur enorm was
vermeerderd, deed zich steeds vaker het gevoel gelden, dat men de natuur in wezen
niet langer van binnenuit kon ervaren. Het zoeken naar de natuur is, zoals Simon
Schama schreef, een typisch 19e- en 20e-eeuws verschijnsel geworden, evenals het
feit dat men deze natuur maar niet kon vinden. De eenheid van mens en natuur had
plaats gemaakt voor een polarisatie tussen beide.
Uiteindelijk wordt er dus in dit boek geen achterland, maar een paradox ontdekt,
en dat na een kronkelige speurtocht, waarin de schrijver zich een weg baant door een
zeer divers samengestelde boekenkast en waarbij de chronologie af en toe uit het
oog is verloren. De historicus Eco Haitsma Mulier

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

118
noemde het boek in de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden een hutspot uit de keuken van het postmodernisme met veel onverwerkt
en door elkaar geklutst geestesgoed. Maar het is wel een heel amusante en bij tijd
en wijle inspirerende hutspot met originele ideeën en literatuurkeuzes. In feite hebben
de historici het tot dusver zelf laten afweten wat betreft de geschiedenis van de
(Amsterdamse) buitenplaatsen, waarover geen goed boek bestaat - al blijft het jammer
dat de eerste sociaal-historische analyse over Amsterdamse buitenplaatsen, een artikel
van Herman Diederiks in Amstelodamum, hier in de literatuurlijst ontbreekt.
RUDOLF DEKKER

Martin Mulsow, Die drei Ringe. Toleranz und clandistine Gelehrsamkeit
bei Mathurin La Croze (1661-1739). Tübingen, Max Niemeyer Verlag 2001
(Hallesche Beiträge zur europäischen Aufklärung 16). isbn 3-484-81016-5.
Prijs 40 euro.
Met zijn Nathan der Weise (1779) voert de Wolfenbütteler dichter-bibliothecaris
Gotthold Ephraim Lessing een debat met orthodox-gelovigen over tolerantie jegens
andere godsdiensten. Het verhaal gaat over aanhangers van de joodse, christelijke
en islamitische godsdienst die elkaar ontmoeten in Jeruzalem, ten tijde van de
kruistochten. De strekking van het dramatische gedicht is dat de waarde van de
openbaringsgodsdienst alleen kan blijken uit moreel verantwoord gedrag van de
belijders ervan. Om deze boodschap te verhelderen maakt Lessing gebruik van de
parabel van de drie ringen, die ook al in Boccaccio's Decamerone voorkomt: een
vader heeft een familiering als erfstuk voor een van zijn drie zoons. Maar wie dat
moet zijn, weet hij niet. Daarom laat hij de ring namaken. Bij zijn dood erven alle
drie de zoons een ring, maar wie het echte familiestuk heeft, kan niet meer worden
achterhaald. Lessing geeft aan deze parabel een moralistische draai: echt of niet echt,
uiteindelijk gaat het om het deugdzame gedrag van de drager van de ring.
Lessing was niet de eerste die deze parabel van Boccaccio overnam. Mathurin
Veyssière La Croze (1661-1739) had namelijk de primeur door er een conte en vers
van te maken, een vertelling in verzen. Die tekst. Les trois anneaux, is zojuist ontdekt
in de onlangs hervonden Duitse collectie autografen in de Biblioteka Jagiellonska te
Krakau door Martin Mulsow, verbonden aan de universiteit van München.
La Croze was een Benedictijner monnik die in 1696 zijn klooster Saint Germain
des Prés de rug had toegekeerd omdat de prior het niet begrepen had op de
intellectuele bezigheden van zijn monniken en zeker niet op die van de
humanist-theoloog La Croze. Hij belandde een jaar nadien in Berlijn, waar hij al snel
een baan kreeg in de hofbibliotheek van de soldatenkoning Frederik Willem I van
Pruisen. Van 1702 tot 1739 was hij hoofdbibliothecaris van wat nu de Staatsbibliothek
is: in 1717 werd hij bovendien als leraar aangesteld van prinses Friederike Sophie
Wilhelmine. La Croze werd als bibliothecaris opgevolgd door een van zijn leerlingen.
Jean Henri Samuel Formey, en is beroemd geworden om zijn monumentale
Armeens-Duitse woordenboek. Als talenwonder was hij eveneens met andere
woordenboeken bezig. Hij had ook andere titels op het gebied van oriëntalistiek op
zijn naam staan.
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Mulsow probeert in zijn studie Die drei Ringe te reconstrueren welke ideeën van
La Croze zo verderfelijk waren dat hij het klooster en Frankrijk de rug moest toe
keren. In Berlijn, waar hij via een kort oponthoud in Bazel, belandde, vond hij onder
de Franse hugenoten een kring van gelijkgestemden. Hij bewoog zich - deels via
correspondentie - in een internationaal netwerk waarin zich onder anderen Pierre
Bayle. Gottfried Wilhelm Leibniz en Prosper Marchand bevonden. De meeste van
zijn gedrukte werken verschenen eerst in de Republiek.
Voorts geeft Mulsow een kort overzicht van de stand van de wetenschap ten tijde
van La Croze, met name van de oriëntalistiek, om daarna over te gaan op La Crozes
stellingname in discussies over zogenoemd atheïsme en op zijn verdere rol in de
‘clandestine Gelehrsamkeit’. Duidelijk wordt dat het La Croze - geen heterodox
sociniaan en geen deïst - niet in dank werd afgenomen dat hij christenen de spiegel
van het jodendom en de islam voorhield. De boodschap van de parabel van de drie
ringen, die sterke overeenkomsten vertoont met het legendarische De tribus
impostoribus (ca. 1710), waarin Mozes. Christus en Mohammed als bedriegers
worden ontmaskerd, kwam zo snel na de intrekking van het Edict van Nantes
misschien wel hard aan.
Hoewel Die drei Ringe getuigt van deskundigheid van de auteur, doet de opzet
enigszins rommelig aan. De hoofdstukken zijn in het algemeen aan de magere kant.
Zo had het hoofdstuk over patronage, brokerage en geleerdennetwerken mijns inziens
een diepgaandere uitwerking verdiend. Misschien met te veel haast geschreven?
Desondanks een waardevolle bijdrage aan de beeldvorming over het tolerantiedebat
in West-Europa tijdens de vroege Verlichting.
RIETJE VAN VLIET
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Verschenen
Paul de Ridder, Nieuw licht op J.B.C. Verlooy (1746-1797), vader van de
Nederlandse beweging. Gent, Stichting Mens en Kultuur 2001 (Cahiers
Studiecentrum 18e-eeuwse Zuid-Nederlandse Letterkunde 20). isbn
90-72931-88-2. 126 blzz. Prijs 10,50 euro.
In 1788 verscheen Verlooys bekende Verhandeling op d'Onacht der Moederlyke
Tael in de Nederlanden: pleidooi om de Nederlandse taal, cultuur en identiteit in de
Zuidelijke Nederlanden te herstellen. Deze verhandeling is vaak in verband gebracht
met de Brabantse omwenteling van 1788. Naar nu blijkt is de tekst van dit geschrift
een stuk ouder. Zo vatte Verlooy de essentie reeds samen in een memorie die hij in
1785 stuurde aan keizer Jozef II. De verlichte Verlooy was al veel langer bezig met
zijn ideeën over een door burgerzin gemotiveerde samenleving. Zulks was onmogelijk
zonder dat de taal van de meerderheid van de bevolking weer kansen kreeg.
In deze uitgave wordt genoemde memorie herdrukt. Daaraan vooraf gaat een
heldere inleiding over de persoon en de ideeën van Verlooy. Deze aanwinst wordt
slechts op één plaats ontsierd: de Verlichting wordt gekarakteriseerd als ‘rationalisme’
(p. 8). Een Frans naweetje, blijkbaar.
[AH]

Sybren Polet, Veldwerk. Verhalen. Amsterdam, Wereldbibliotheek 2001.
isbn 90-284-1936-5. 176 blzz. Prijs 15,50 euro.
De hoofdpersoon in het zeer leesbare openingsverhaal uit deze bundel. ‘Na de
revolutie’ (p. 5-63) is Robespierre, die terugblikt op zijn leven in de uren vóór hij
zelf geguillotineerd zal worden. Vooral in de herinnerde gesprekken met zijn financée
Nicole komt de tegenstelling naar voren tussen de vrouwelijke warmte van de vroege
revolutie en de mannelijke kilte van de jakobijnen met hun puriteinse Opperwezen
en hun tot absoluut Kwaad geworden idealen. Hoofdpersoon is tegelijkertijd: de
filmregisseur van nu, die dit leven van Robespierre in shots probeert te vangen, en
die zich afvraagt wat geschiedenis is.
[AH]

Marion Peters (tekst) en Ferry André de la Porte (foto's), In steen
geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de Kust van Coromandel
in India. Amsterdam, Stichting Historisch Onderzoek in Woord en Beeld
/ Bas Lubberhuizen 2002. isbn 90-76314-950. 284 blzz. Prijs 37,50 euro.
Met veel liefde en zorg samengesteld werk over de restanten van een deel van de
VOC-posten en forten op de oostkust van India. Het betreft tientallen nederzettingen
uit de 17e en 18e eeuw. Het is vreemd te constateren dat de grafstenen en kerkhoven
vaak van rijker allure zijn dan die in patria.
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Dit bijzonder fraaie boek probeert tevens de dagelijkse gang van zaken in deze
factorijen (die uit ons nationale geheugen verdwenen zijn) te reconstrueren, soms
aan de hand van archieven, soms met behulp van auteurs als Havart en de vandaag
gelukkig weer bekende Haafner die eind 18e eeuw schreef. Zeer vele biografica. En
passant blijkt dat ene Godefridus Weyerman hoofd was van Cananore (Malabar);
mogelijk dezelfde als de Weyerman van MedJCW 15 (1992), p. 64.
[AH]

Joke Spaans [red.], Een golf van beroering. De omstreden religieuze
opwekking in Nederland in het midden van de achttiende eeuw. Hilversum,
Verloren 2001 (Amsterdamse historische reeks, grote serie 25). isbn
90-6550-641-1. 176 blzz. Prijs 17,- euro.
Diverse opstellen over al dan niet met elkaar samenhangende golven van
emo-religiositeit in diverse plaatsen in Nederland (inclusief Nieuw-Nederland). De
Nijkerkse beroerten van 1749 zijn de bekendste gebleven. Men ‘bekeerde’ zich en
toonde daarbij allerlei religieuze lichaamstaal.
De verklaring voor dit alles blijft hier wat vaag. Doorgaans geven de auteurs allerlei
historische verbanden aan, waardoor deze ‘opwekkingen’ geplaatst kunnen worden
bijvoorbeeld in het kader van de Nadere Reformatie. Dat leidt vaak tot een soort
historisch-sociologisch-tautologisch verklaringsmodel. Daarom doet het opstel van
Joris van Eijnatten verfrissend aan: ‘Droefheid in Nederland. De fysiologie van het
fanatisme en de nieuwe openbaarheid’. Misschien zou er eens een nieuw boek moeten
verschijnen over de diverse vormen van godsdienstigheid in de Nederlanden, waarbij
men niet uitgaat van allerlei bekend veronderstelde historische kennis en terminologie
die wezenlijk vreemde religieuze verschijnselen op voorhand acceptabel of
onschadelijk maakt.
[AH]

Simon Vuyk, De dronken Arminiaanse dominee. Over de schaduwzijde der
verlichte remonstranten. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw 2002. isbn
90-6707-542-6. 216 blzz. Prijs 21,- euro.
Simon Vuyk produceert sneller boeken over de geschiedenis der remonstranten dan
een lezer kan bijhouden; maar een remonstrantie daartegen indienen is vermoedelijk
zinloos, en, meer nog, ongewenst. Nooit eerder werden wij zo goed geïnformeerd
over de historie van dit (soms) vrijzinnige kerkgenootschap, vooral ten tijde van de
Verlichting.
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Na een drietal delen over de geschiedenis en ideeën van de remonstranten geschreven
te hebben vergast Vuyk ons nu op een heel ander soort boek, handelend over de
remonstrantse petite histoire. Er wordt licht geworpen op de bij elk gezelschap
bestaande, onontkoombare, maar zelden beschreven schaduwzijde. De aandacht gaat
uit naar de politieke, theologische en culturele stellingnames bij personen: niet zelden
ook naar criminele trekjes en escapades. Geestelijken die voor het voetlicht treden
zijn de proponent Kornelis Disselwerf uit Rotterdam (alcoholist). Abraham van der
Meersch, van Delft (falsaris), de student Pieter van Woensel. Paulus van Hemert en
Daniel Wyttenbach. Jan van der Werken (vader van Margareta Geertruid Cambon-Van
der Werken): maar men vindt zeer veel over anderen. De armenzorg krijgt een apart
hoofdstuk. Er is een lijst van remonstrantse proponenten en predikanten 1712-1790,
en een persoonlijke epiloog.
Alles is weer Vuykiaans-degelijk: maar tegelijk smakelijk. Een boek voor in de
NS-trekschuit.
[AH]

Lambert ten Kate Hermansz., Aenleiding Tot de Kennisse van het verhevene
deel der Nederduitsche Sprake. [...] met een inleiding door Jan Noordegraaf
en Marijke van der Wal. Alphen a/d Rijn, Canaletto 2002. isbn
90-6469-766-3. 32 + 26 + 744 + 8 + 750 blzz. Prijs 115,- euro.
Reprint (2 dln.) van het in 1723 te Amsterdam bij de Wetsteins verschenen beroemde
werk van de veelzijdige Ten Kate (1674-1731). Een zeer belangrijk boek wegens de
ideeën over en observaties van de gesproken taal, de samenhang van ‘Indogermaanse’
talen, en vele andere zaken. Ten Kate was zijn tijd ver vooruit. De inleiders
behandelen vooral de taalkundige vernieuwingen.
[AH]

Jan de Vet, Spinoza en het Spinozisme in enkele ‘Journeaux de Hollande’.
Delft, Eburon 2002. isbn 90-5166-903-8. 32 blzz. Medelingen vanwege het
Spinozahuis 83. Prijs 4,30 euro.
De denkbeelden over Spinoza worden nagespeurd in aantal belangrijke
geleerdentijdschriften. ‘Het was zeer overwegend een presentie in polemische context:
zijn denken dwong gelovigen langdurig rekenschap af’ (p. 31).
[AH]

Ds. Wilhelmus à Brakel, Redelijke godsdienst. Bijbels dagboek,
(samenstelling en bewerking: J.M. Vermeulen] Kampen, Uitg. De Groot
Goudiaan 2002. isbn 90-6140-809-1. 384 blzz. Prijs 19,95 euro.
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De drie delen van het oorspronkelijke werk dateren uit 1700. Hier vindt men een
selectie daaruit. De redelijke godsdienst (term uit Rom. 12:1) is het dienen van God.
wiens natuur het fundament van religie moet zijn: aldus zegt à Brakel in zijn eerste
overweging, op 1 januari. De lezer vindt een overweging voor elke dag van het jaar.
Zo'n tekst kan aanleiding zijn voor bezinning, meditatie: of een leidraad voor de dag.
De taal is, in deze bewerking, verrassend helder. De auteur is in kringen van de
Nadere Reformatie veel gelezen, en dat is zo gebleven tot heden.
[AH]

John H de Bye, Ter dood veroordeeld. Liefde en dood in de
Surinaams-Joodse geschiedenis. Schoorl, Conserve 2001, 3e druk. isbn
90-5429-149-4. 396 blzz. Prijs 29,50 euro.
Zinderende roman uit tropisch Suriname, gebaseerd op historische gebeurtenissen.
De actie begint 1778 en loopt tot 1804. Veel liefde, hitte, moord. Helemaal niet Anton
Pieck. Voor de liefhebbers: er is ook een paperbackversie (4e druk).
[AH]

J.G.M. Sanders [eindred.], Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd,
1794-1814. Een institutionele handleiding. Hilversum, Verloren 2002. isbn
90-6550-628-4. 532 blzz. Prijs 20,- euro.
Geschiedenis van allerlei besturen en overheidsorganen in deze periode. Behandeld
worden: regionale en lokale besturen; rechtspraak en notariaat: belastingen: defensie;
onderwijs; waterstaat; domeinen; overheidsenquêtes. Opgave van de hierbij behorende
archieven. Degelijk en nuttig.
[AH]

In vogelvlucht door Europa. De reisjournalen van Dionysia Catharina
Temminck-Cau 1807-1824. Bezorgd door A.M. van Lynden-De Bruïne.
Zutphen, Walburg Pers 2001. isbn 90-5730-168-7. 288 blzz. Prijs 36,95
euro.
De heer Temminck (1778-1858) was directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie. Zijn vrouw (1779-1828) vergezelde hem op doorgaans wetenschappelijk
bedoelde reizen in Frankrijk. Duitsland en Italië. Caatje heeft ons niet veel mee te
delen: er staan ook in het buitenland gebouwen, zo vernemen wij. Na een bezoek bij
madame de Charrière en Constant Rcbecque horen wij slechts dat er toneel werd
gespeeld. Het verbaast dan ook niet dat zij erin slaagt Vincennes te spellen als ‘Vint
Seine’, gendarme als ‘jean d'arme’.
[AH]
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Alleen nog maar vragen bij Weyermans' blijspel De Hollandsche
Zin(de)lykheyt
W.R.D. van Oostrum
Geerars was er stellig over: De Hollandsche sinnelykheid van Jacob Campo Weyerman
hekelt zowel de overdreven properheid als de verzamelwoede.1. Mevrouw Keizersthee
en apotheker Spadulano, twee van de acht personages, hebben inderdaad een absolute
obsessie voor schoonmaken en voor porseleinen gebruiks- en siervoorwerpen. Maar
er is meer. Geeft de titelpagina in 1713 De Hollandsche sinnelykheid, in 1727 krijgt
het lezende oog twee aanwijzingen gepresenteerd: het stuk handelt over zowel De
Hollandsche zinlykheyt als De Hollandsche zindelykheyt. De eerste titel staat op de
pagina waarop alle vijf in de bundel-1727 voorkomende stukken worden opgesomd
en correspondeert tevens met de (nieuwe) slotregel: ‘pronk [is] het Outer, en de
Zinlykheyt haar Wet’ (p. 47); de tweede gaat als Franse titelpagina direct aan het
stuk zelf vooraf.2. Zindelijkheid en zingenot blijken in het stuk hand in hand te gaan
en liggen soms in elkaars verlengde. Alle zinnen van de personages worden geprikkeld
en Weyerman getrouw, uiteraard tevens seksueel.3.

Zeer korte inhoud
Zusje Fenix, ‘het Bloempje en het Schuympje van Properheid’, heeft de aandacht
van Mevrouw Keizersthee op apotheker Spadulano gevestigd. Diens hele huis, ‘zelfs
het klein Gemak’, blinkt als een spiegel en puilt uit van kostelijke Japanse serviezen
en kostbare kleinoden. Voor mevrouw Keizersthee is zijn porseleinverzameling al
voldoende om ‘dol en dronken’ van liefde te worden, maar ze bestemt hem voor haar
nichtje Klarinde. Die wijst hem rigoureus af; ze heeft haar zinnen gezet op Alfonso
- die haar trouwens al het hof maakt - en die in alles het tegendeel van Spadulano is:
hij is jong, zwierig en viriel.
Tante is onverbiddelijk: Alfonso is een lichtmis. Bovendien beheert zij nichtjes
kapitaal, en dus is haar wil wet. Klarindes kamenier Antonet verzint een list. Alfonso's
knecht presenteert zich in dameskledij als verkoopster van porseleinen voorwerpen.
Hebberig wil tante hieraan al haar (ook het aan haar toevertrouwde) kapitaal besteden,
maar er is één voorwaarde. Om in het bezit te komen van die kostelijke spullen moet
ze een contract tekenen en toestemmen dat haar nichtje trouwt met de broer van de
verkoopster. Dat is voor tante geen probleem en - u raadt het al - die zogenaamde
broer is Alfonso.

Opgevoerd?
Zo samengevat is het geen verhaal om opgewonden over te raken. Een blijspelletje
van dertien-in-een-dozijn, zoals er alom in de Republiek talloze op het
schouwburgrepertoire stonden.4. Toch is er tot nog toe maar één opvoeringsgegeven
van dit stuk bekend. Meer dan eens is gewezen op die ene passage uit Weyermans
Rotterdamsche Hermes, waar de auteur in aflevering 58 van 28 augustus 1721
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suggereert dat de troupe van Jacob van Rijndorp het heeft gespeeld: de rollen ‘van
Antonet, Mevrou Keizers Thee, Clarinde, Spadulaan en Herbamuf, zyn in de
Hollantsche zinnelykheit naar genoegen van den Ouden [= de auteur van de RH]
geëxecuteert.’5. Barbara Sierman veronderstelt dat het om een opvoering tijdens de
Delfshavense kermis van 1721 gaat en ik heb geen enkele behoefte haar dit te
betwisten.6. Maar is het niet curieus dat de enige bewijsplaats uit de pen van Weyerman
zelf komt? Jacob van Rijndorp, wiens acteerprestaties Weyerman vaker niet dan wel
waardeerde, is december 1720
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overleden en zijn gezelschap wordt voortgezet door zijn weduwe Anna de Quintana.7.
Wil Weyerman bij haar een wit voetje halen of alleen zijn blijspel onder de aandacht
brengen?
Van zijn andere toneelstukken is er maar één mogelijke opvoering bekend.8. Zou
het zo kunnen zijn dat zijn gedrukte toneelstukken niet (allemaal) bedoeld waren om
opgevoerd te worden? Dat het vooral leesstukken waren - iets dat mogelijk ook voor
andere auteurs overwogen zou kunnen worden. Want we kunnen niet om het feit van
de vele herdrukken van Weyermans toneel heen: De Hollandsche zin(de)lykheyt
driemaal, anderen zelfs viermaal.9. Ook dan blijft de vraag hoe de promotie van zijn
werk verliep, recht overeind. En last but not least: de Sleutel die hij ter interpretatie
toevoegt, suggereert eerst en vooral dat hij ervaren situaties en concrete personen
voor het voetlicht wil brengen. Daarom gaat het Weyerman immers bij voortduring.
De preoccupatie met illusie en bedrog van het kluchtige blijspel lijkt hem op het lijf
geschreven.
Om op voorhand misverstanden te voorkomen: ik ga ervan uit dat Weyerman ook
in zijn toneelstukken fictie mengt met realiteit, zeker níet dat daarin beschreven
situaties en personen in een één-op-één-verhouding ‘de’ of zijn realiteit weergeven.
Over de theoretische kant van dit blijspel in kwestie en het genre als zodanig wil ik
het op deze plaats niet hebben en ik volsta nu slechts met te zeggen dat ik - met
bijvoorbeeld Van Stipriaan - het nog steeds algemeen geldende minachten van blijen kluchtspelen niet deel.10.

Personen en personages
In de lopende tekst en in de Sleutel op het stuk komen verwijzingen voor naar tal
van voor ons inmiddels oude bekenden. De Engelse medicus John Woodward en
zijn rariteitenkabinet, de Bossche bloembollenman Lambert Pain et Vin, de Delftse
mr. Bernard Tigurinus, de schilder Karel Emanuel Biset, de Rotterdamse
collectionneur Adriaen Paets, de Haagse kunst(ver-) koper en schilderijenvervalser
Jacob Bart, de medicus Cornelis Bontekoe. Maar dit gebeurt vergelijkenderwijs: ze
treden noch zelf noch via een van de personages op.
Anders is het blijkens de Sleutel bij de druk van 1727 gesteld met het merendeel
der toneelpersonages zelf. Zo wordt het optreden en gedrag van Klarinde, het nichtje
van mevrouw Keizersthee, rechtstreeks in verband gebracht met de levende wufte
Brabantse Petronella Clara van Espendonk, en dan is de eerste karakterisering die
tante Keizersthee van haar geeft: ‘Coquette’ niet vreemd meer (1727: 5, 77-79). In
het verlengde hiervan wordt het dan echter wel verleidelijk om bij de toelichting op
Alfonso: ‘Hy liefde, eerde, en vierde de Fles en den Hoepelrok’ en zijn consistente
(speel-)schulden (1727: 51) vermoedens richting Jan van Hoogstraten te ventileren.11.
Maar vergeet dit even. Het is niet alleen veel te prematuur, maar sluit onnodig al
op voorhand andere verrassende mogelijkheden buiten. Aan wie denkt u, om een
voorbeeld te nemen, bij de volgende begroetingsregels van Alfonso: ‘Ha! tedere
Klarinde; / Zo groet Diane omringt met starren, haar beminde Endimion...’ (1727:
21)? Inderdaad, die naam schoot ook door mij heen en we weten dat Weyerman Poot
kende, via Thomas van der Wilt of via Daniel van Beke, en tevens dat deze in 1711
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reeds aan het dichten was geslagen.12. En waarom zou ‘Don Juan’ Weyerman ook
zichzelf niet kunnen of willen portretteren?13. Een van de vele onopgeloste raadsels
in zijn leven is immers nog steeds de begrafenis op 29 juni 1714 in Bodegraven van
een doodgeboren kind van ‘Jacobus Weyermans’. Het is bekend dat Weyerman in
1714 de Bodengravense schout Daniel van Beke schilderles zou hebben gegeven en
zich op 2 mei 1714 in Leiden als student medicijnen laat inschrijven, afkomstig uit
Breda.14. Maar om naar het blijspel terug te keren: mevrouw Keizersthee, noteert de
auteur, is ‘een
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Delfsche Dame’ met een zindelijkheidsmanie, waarlijk ‘de Pauzinne van de
Schrobbisten’. Hij kende haar man: die kreeg geen kans
om een Pijp Tabak te moogen rooken in den Omtrek van de Muuren van
Mevrouws Huys, wel op de Plaats, of in een Tuynhuysje, en dat by een
singuliere Privilegie, vergunt in den jaare Een duyzent zeven hondert en
een, in het vyftiende jaar na haar Huuwelijks Voltrekking (1727: 49-50).
Hier rinkelt een bel. Het stuk is voor het eerst in 1713 gedrukt. Uit 1712 kennen we
de kwestie van Weyermans (nog onverklaarde) aankoop van een tuinhuisje in Delft,
die om duistere redenen uiteindelijk toch geen doorgang vond.

Delftse geschiedenis?
Eerder is al uitvoerig beschreven dat op 30 juli 1712 bij notaris Nicolaes Knaeps in
Breda een contract is opgemaakt waarin de Delftse mr. Bernardus Tigurinus aan
Weyerman een ‘lust thuijn’ met daarop een huis even buiten de toenmalige stad Delft
heeft verkocht. Op 10 augustus 1712 blijkt de koop echter niet te zijn doorgegaan,
want dan is het perceel in handen van de Delftse smid Hendrik de Vroom, die al op
27 juli 1712 door mr. Tigurinus was gemachtigd om namens hem op te treden.15.
Een van de vragen nog is hoe Weyerman ertoe kwam in 1712 een tuinhuisje met
grond in juist Delft te willen bezitten. Het is bekend dat hij na de dood van zijn vader
op 21 juni 1695 in Delft in de leer geweest bij de ‘konterfytselschilder’ (=
portretschilder) Thomas van der Wilt (1659-1733).16. Hoe lang is niet duidelijk, maar
in of voor 1699 is Weyerman voor enige jaren weer terug in Breda. In ieder geval
verblijft hij in 1712 op enig moment opnieuw in Delft waar Valerius Röver voor 50
gulden een schilderijbloemstuk van hem koopt.17. Dat het contact met Van der Wilt
dan nog levend is, bewijst diens drempelgedicht bij De Hollandsche Sinnelykheid in
1713 (ook opgenomen in de andere drukken). Van der Wilt schrijft daar onder meer
over de inhoud: ‘Zo scherst hy met de Pronkery, / En haar, die van geringe zaaken
/ Haar daag'lyks werk en Goden maaken, / En 't nut en waardig zien voorby’ (1727:
[3]).
Is op het blijspel enig licht te werpen door er het Delftse tuinhuis bij te betrekken?
Uit de opgemelde artikelen over deze kwestie bleek dat Bernardus Tigurinus het
perceel in kwestie op 28 juni 1710 voor 1200 gulden (400 contant, schuldbrief voor
800) had gekocht van ‘weduwe Daket’, dat wil zeggen van Vrouwe Sophia Liefting,
weduwe van Hendrik d'Acquet. Het stuk land grensde oostzijde aan dat van apotheker
mr. Jan Liefting, westzijde aan de tuin van Elisabeth Schagen, weduwe van N.N.
van Berckel, noordzijde aan de tuin van de arts Petrus Cocquius en zuidzijde aan het
‘gelderloose pat’ en tevens de toegang tot het perceel. Iets meer dan twee jaar later
tracht Tigurinus het perceel alweer voor 1600 gulden aan Weyerman te verkopen.
Waarom? Viel het onderhoud tegen, was het een soort beleggingsobject voor
Tigurinus? De Sleutel bij het stuk suggereert het volgende:
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Aldaar oogt den Schryver op een Meester der beyde Rechten gedoopt
Tiguri[nus], die een Tuyn aanley, in order brogt, en korts daar aan verkocht,
dewyl den Noot niet aan den Man noch aan den Advokaat kwam, (want
hy was noch het een noch het ander,) maar dewyl een zeker Apotheekers
Jongen hem naliep met zyn Suster, die voorgaf de Provisie te hebben
genooten van de Rechtsgeleerdheyt, en gevolglyk doelde op een goed
Huuwelyk (1727: 71).
Tigurinus zou het perceel verkopen om geld vrij te maken voor een mogelijk huwelijk?
Wat betreft de verdachtmaking over diens ‘mannelijkheid’: ene Bernard T. komt in
de DTB-registers van Delft eenmaal voor bij de doop op 9 juni 1660 van zoon Isaacus;
moeder en echtgenote Susanna de Nijs komt in relatie tot hem niet meer voor.18. In
het blijspel treedt een apotheker op leeftijd op, Spadulano, die wel iets voelt voor
een huwelijk met de jeugdige
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Klarinde. Zij echter verbaast zich hierover, want Spadulano heeft volgens haar tot
dan toe niet laten blijken iets voor de vrouwelijke sekse te voelen (1727: 9). In de
Sleutel op Spadulano wordt hem een zuster toebedacht, ‘Keesje’ (Cornelia) geheten,
die ongetrouwd zwanger is geraakt (en onder dak moet worden gebracht?; 1727: 53).
Er lijkt kortweg linksom of rechtsom (de zuster van een) een apotheker bij betrokken.
De officiële apothekers in het achttiende-eeuwse Delft zijn in beeld gebracht,19. maar
laten we eerst, de blijspelfictie volgend, dicht bij het tuinhuis beginnen.
De familie Lieftingh behoort tot de haute vole van Delft en kende
achtereenvolgende generaties gerenommeerde apothekers. Genoemde Jan Lieftingh
is Johan Gerritsz. (1604-84) en vader van eveneens genoemde Sophia (1637-1733).
Zij trouwde mei 1658 met de medicus Henricus d'Acquet (1632-1706), van 1674 tot
en met zijn dood stadsgeneesheer van Delft.20. Naast de algemener bekende Delftenaar
Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), was ook d'Acquet in het bezit van een
internationaal befaamde verzameling van planten, dieren, gesteenten en artificialia
(waaronder klassieke munten), kortweg een rariteitenkabinet. Mede voor zijn collectie
bezochten geleerden en liefhebbers Delft. Voor d'Acquet werkten verschillende
kunstenaars om zijn verzamelingen op tekening vast te leggen (ook amateur-tekenaars
zonden hem trouwens tekeningen) en nog steeds worden drie albums met een deel
van zijn botanische en zoölogische collectie bewaard.21. Zowel de medicus d'Acquet
als zijn schoonvader apotheker Lieftingh kweekten in hun tuinen medicinale gewassen;
d'Acquet in de zijne daarnaast ook bijzondere soorten. Kende Weyerman (de naam
van) d'Acquet nog van zijn eerdere bezoek aan Delft, waarschijnlijk via Thomas van
der Wilt, die velen van de gegoede burgerij schilderde? Gezien zijn latere
werkzaamheden voor Lambert Pain et Vin: heeft Weyerman bij d'Acquet zijn
tekendiensten aangeboden? Het lijkt de moeite waard hier eens nader onderzoek naar
te doen.22. De passage waarin Antonet, de kamenier van Klarinde,
rariteitenverzamelingen en het kweken van ‘raare plantgewassen’ ridiculiseert wordt
in de Sleutel toegelicht met een tirade tegen de Engelsman John Woodward, die het
bij Weyerman regelmatig moet ontgelden (1727: 19 en 68-71). Maar steekt hier
mogelijk eveneens een (onverteerde) ‘Hollandse’ situatie achter?
Om tot Sophia Lieftingh terug te keren: aanleiding om haar, sinds 1706 weduwe
van Hendrik d'Acquet, op enigerlei wijze bij Weyermans blijspel te betrekken lijkt
er niet. Een peiling vanachter mijn bureau naar Elisabeth Schagen en de arts Petrus
Cocquius leverde tot op heden evenmin enig houvast op.23. Apotheker Spadulano
wekt in relatie tot zijn knecht Herbamuf (apothekers maar vooral chirurgijns hadden
Duitse knechten in dienst) als rolmodel vermoedens in de richting van de uit het
Duitse Lippe afkomstige Antoni Hendrik Stork (1664-1740), die Hendrik d'Acquet
in 1706 als stadsdokter opvolgde en die nimmer getrouwd zou zijn geweest. Doch
wèg van dit soort speculaties.24.
De auteur merkt over mevrouw Keizersthee op dat ze in 1701 vijftien jaar is
getrouwd met de door hem gekende man, gekarakteriseerd als ‘Job Patientie’. Dat
brengt de tijd terug naar 1686, met uiteraard in het achterhoofd dat het pure fictie
kan zijn. Voor deze dame met Job Patientie trouwde, leefde ze er lustig op los in Den
Haag. Ze bezocht de Haagse opera, de schouwburg van Jacob van Rijndorp, het
etablissement de Gouden Leeuw waar ze met ‘welgemaakte jonge Heeren’ een flesje
bourgogne of champagne dronk. Desondanks is ze ongeschonden het huwelijk
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binnengetreden ‘als een Stuk Meyboter eer dat er een Mes is ingezet’ (1727: 50,
80-82).
De overdekte kaatsbaan van Pieter van Gool aan de zuidzijde van de Casuaristraat
in Den Haag werd tussen 1682 en 1709 gebruikt door de Franse opera. Maar Jacob
van Rijndorps
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schouwburg is nipt. Voor 1686 acteerde hij in het gezelschap van Jan Baptist van
Fornenberg en pas in 1687 formeerde hij samen met Jan Nooseman een gezelschap
dat tot maart 1703 in Van Fornenbergs oude schouwburg aan de Haagse Dennenweg
speelde.25. Wat de jonge mevrouw Keizersthee betreft: de beschrijving brengt bij mij
- het is een beperkt kader geef ik toe - de ‘Opdragt aan Klimene, Haagse Cortisane’
in de herinnering. Het vers is ondertekend met Fumus Gloria Mundi, en gaat vooraf
aan de (tweede?) druk uit 1710 van de door Jan van Hoogstraten bewerkte Spiegel
der vermaardste courtisanen, in haren optoy, en toestel naar yders tyd.26. Mogelijk
moeten we voor de dame in kwestie denken in de richting van een Delftse
theekoopman? Delft had een kamer van de VOC (en de WIC) en dit zou dan tevens
diens in de toneeltekst genoemde reis naar Spanje (1727: 7; de Republiek was immers
ook stapelmarkt) kunnen verklaren. Mevrouw Keizersthee zegt dat haar echtgenoot
twee jaar geleden naar Spanje is afgereisd; sindsdien heeft ze niets meer van hem
heeft gehoord en ze beschouwt hem daarom als dood (1727: 7). De werkelijke context
is dan de laatste fase van de Spaanse Successieoorlog.27.
Wat kooplieden (in thee) en andere bewoners betreft, de binnenkijk die
Wijsenbeek-Olthuis biedt op het eerste oog tal van aanknopingspunten, ook voor
enkele incidenteel optredende personages in het blijspel, die via hun geschetst gedrag
en kledij duidelijk dan bekende Delftenaren zijn.28. Maar ook hier geldt dat speculeren
nog te vroeg is en aanvullend archiefonderzoek noodzakelijk voor de schimmen een
gezicht kunnen krijgen.

Andere mogelijkheid?
Maar voor geheel en al ondergedompeld te raken in een chronique scandaleuse: gaat
het alleen om de Delftse situatie? Trekt Weyerman hiermee mogelijk een mistgordijn
op? Wat is de voornaamste aantijging tegen hoofdpersonage mevrouw Keizersthee?
Dat ze geobsedeerd is door (porseleinen) kostbaarheden en daar al haar bezittingen
voor over heeft?
Het motto op de titelpagina luidt: ‘Prodiga non sentit pereuntem faemina censum’,
kortweg: de spilzucht van de vrouw zet haar verstandelijk oordeel op nul en is een
citaat uit de zesde satire van Juvenalis.29. Deze is, met een dertigtal portretten van
nogal onaangename vrouwen, zoals bekend Juvenalis' ongelukswens in reactie op
de mededeling van het voorgenomen huwelijk van een vriend. De Vries (1995)
tekende bij Weyermans' veelvuldig gebruik van deze satire aan: ‘zijn vrouwenhaat
en angst voor het huwelijk hoeven in principe niet meer te zijn dan literaire boutades,
passend bij de rol van satiricus die hij zich heeft aangemeten’. Maar ze constateert
ook dat Weyermans belangstelling voor ‘deze zesde satire wel heel erg groot is.’30.
Mevrouw Keizersthee stelt zich opmerkelijk op. Ze presenteert zich als weduwe
alhoewel de dood van haar echtgenoot niet vaststaat en zwaait met een papier dat ze
betitelt als het testament van haar echtgenoot (1727: 7), maar dat mogelijk slechts
een acte van procuratie is, waarin haar man haar machtigt om tijdens zijn afwezigheid
zijn zaken waar te nemen. Zonder testament immers had ze als weduwe slechts recht
op haar helft van de boedel; de andere helft wordt verdeeld over de erfgenamen van
haar man. Tussen Klarinde en haar man bestaat bloedverwantschap: hij beheerde
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haar nalatenschap. De (onbestorven) weduwe neemt dat zonder meer over, terwijl
dan ten noorden van de Hollandse IJssel geldt: ‘naaste bloed erft goed.’31.
Ook de dialoog met Jan als ‘porseleinverkoopster’ is veelzeggend. Mevrouw
Keizersthee, conform het motto, raakt bezeten van hebzucht en wil haar hele vermogen
geven en zelfs meer dan dat om de kostbaarheden in haar bezit te krijgen. Daarop
vraagt Jan:
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Heeft ook Mevrouw een man? / Want koopmanschap...
Mw K.
Daar 's niets dat ons beletten kan / Myn man is tot uw dienst: ik zal me
doen ontrouwen. /
Indien ik 't tiendepart mag van uw schat behouwen.
Jan
Dat is 't niet, maar een man is meester naar i[k] gis. / Een vrouwe koop is
nul. voor 't minsten ongewis; / Schoon dat ik met Mevrouw mogt komen
t'akkordeeren. / Myn Heer, als Meester mogt daar tegen protesteeren. / En
dan was 't falikant.
Mw K
Myn man, ja wel 'k word dul! / Die protesteeren, die 't akkoort verklaaren
nul! Neen, neen, de authoriteyt der mannen is hier veylig, / Als zynde
onbekent, een vrouw haar woord is heylig / En bondig hier te land. De
man... de man zwygt stil / Is onderdaanig en gehoorzaam aan de wil / Van
zijne huysvrouw (1727: 38-9).
Jan refereert aan de wetgeving inzake de dan geldende maritale macht van mannen
over vrouwen, terwijl mevrouw Keizersthee dit clichébeeld omkeert. Inderdaad was
het wel zo dat een borgstelling door gehuwde vrouwen geen juridische waarde bezat.
Ze was weliswaar vrij uitgaven ten behoeve van het huishouden te doen, maar het
kwam regelmatig voor dat een man aankopen van zijn echtgenote weigerde te betalen
omdat hij deze niet als ‘huishoudelijk’ beschouwde. Jans bezwaren hebben m.a.w.
realiteitsgehalte.32. Bij het ondertekenen van het contract zegt mevrouw Keizersthee
evenwel overmoedig: ‘Ik ben hier Heer en Voogd, en zal het vonnis stryken’ (1727:
40).
Wat is nu de relatie met Weyerman en zijn tuinhuisje in Delft? Frans Wetzels 1999
suggereerde dat Weyerman een dergelijke aankoop overwoog om zoon Jacobus, die
bij zijn moeder Catharina Snep in Breda woonde, bij zich te kunnen hebben. Laat ik
ook eens een wild guess doen.
Wat mij bij het lezen over het Delftse tuinhuisje vooral heeft beziggehouden, is
waarom de acten niet in Delft zijn opgemaakt en de Delftse partij in kwestie naar
Breda is afgereisd. Waarom? In genoemd artikel gaat Wetzels in op Catharina Snep,
op haar broer Nicolaas Snep die circa 1708 met echtgenote en kinderen vanuit Breda
naar Delft verhuisde en niet in de laatste plaats op de verdeling van de erfenis van
hun beider moeder, die 30 april 1709 is gestorven. Hij meldt dat Nicolaas in 1711
een huis in Delft kan kopen: 800 contant en een schuldbrief van 1500. Zou het zo
kunnen zijn dat Weyerman Catharina Snep heeft proberen te bewegen de benodigde
gelden voor het tuinhuisje te fourneren? Of in ieder geval de aanbetaling van 800
voor te willen schieten? Van de vaak zieke Catharina33. kon blijkbaar niet verwacht
worden dat ze naar Delft zou reizen. Komt het Delftse gezelschap naar Breda als
extra emotionele druk en bewijs dat het Weyerman serieus is?
Suggereerde Weyerman dat als ze ook in Delft woonde, ze tenminste in de buurt
van haar enige echte familie zou zijn nu haar moeder is overleden. Stel dat Catharina
heeft gezegd dat ze het wil doen. Maar wel op één voorwaarde: Weyermans officiële
ja-woord. Mevrouw Keizersthee heeft met een dergelijke toezegging, inclusief een
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echtverbintenis, geen moeite (1727: 41), maar voor Don Juan-Weyerman zijn dat
twee letters te veel. De koop springt noodgedwongen af. Betekent het ook
gezichtsverlies voor hem in Delft? En wordt zijn woede dat Catharina Snep haar geld
niet aan zijn zaak wil besteden, maar aan dingen die ze zelf belangrijk vindt (zijn
daar trouwens nog gegevens over?), uitvergroot in De Hollandsche sinnelykheid?
Weyerman vertrekt naar Rotterdam - Delft - Bodegraven en laat zich op 30 juni 1713
verleiden tot een trouwbelofte aan Johanna Ernst, die hij pas jaren later zal inlossen.
Maar zijn tuindroom blijft en in 1721 schrijft de auteur van Den Amsterdamschen
Hermes:
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O! wat is dat een adelyke gerustheid, bezitter te zyn van een vrye Tuin!
van een Vianen voor de schult-eischers! [...] van een schuilplaats voor het
bisaard [= grillige] humeur van een Wyf, die veeltyds zo koppig is als een
oude Dorp-apotheker; van een wyf die de knegts en meisjes onderwyst,
de kinderen slaat, en den Man door haare Vrouwelyke welsprekentheid
verdooft! van een vryplaats om zonder schroom te domineren! [...]
Geen woning voor een gelukkig gezinnetje. En gaat hij verder:
Een vermaard Verwertje, woonagtig in Ab[dera = Breda], na dikmaals,
en voornaamlyk wanneer hy droomde, met zyn inbeelding geconsulteert
te hebben, bevond eindelyk, dat een open lucht zo overnootzakelyk was,
voor een Heer van zyn fonctie, als een Beterhuis voor een Ligtmis, of een
wakke [= natte] winter voor een Geneesheer. Hy kogt dan een erf, in een
buurt van Hekelteeven [= vlas- of hennepmaaksters]. Schoonmaaksters
en Turftonsters [= vrouwen die turfplakken in tonnen doen om ze uit te
meten] [...] en hy stichte daarop een Winter- en Zomer-vertrek.34.
Wie dat ‘Verwertje’ is laat zich raden. Onder meer de turfgronden rond Delft zijn
bekend in het kader van de plateelbakkerij. En die ‘Schoonmaaksters’? Voorbeelden
van die typisch Hollandse zindelijkheidsmanie? Mevrouw Keizersthee wordt voor
Weyerman zelfs een meetlat om langs anderen te leggen: op 19 september 1729 laat
hij in Den vrolyken tuchtheer een man over een vrouw zeggen ‘dat haar huyd zo glad
was als de geboende Spaansche matten van mevrouw Keyzersthee, daar geheel
Abdera weet dat ruym zo verkreukelt is als het verschroeyt leer eens afgekeurden
ankersmids blaasbalk’ (curs. VO).35. En zo cirkelt het raadsel opnieuw van Delft naar
Breda.
Tot zover mijn eerste opmerkingen vanachter de schrijftafel bij dit blijspel. Het
is duidelijk dat De Hollandsche zin(de)lykheyt een stuk is dat om het ‘te kraken’
meer dan één brein vereist. Wie denkt mee?
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J.F.M. Sterck ‘revisited’: een galante actrice
Ellen Grabowski
Nog in de twintigste eeuw gruwden ouders wanneer hun dochter aspiraties had aan
het toneel te gaan, want een zekerder weg naar zedelijk verval dan het betreden van
het plankier, was bijna niet denkbaar. De toneelwereld werd gezien als te los, te vrij,
met verlokkingen waaraan zelfs de meest deugdzame meisjes ten prooi konden vallen.
Dit negatieve beeld was uiteraard niet nieuw. Al vanaf de oudheid hebben actrices
in de Europese toneelgeschiedenis een slechte naam gehad. Bij de Romeinen stonden
acteurs en actrices nauwelijks hoger op de maatschappelijke ladder dan slaven en
actrices werden zonder meer als prostituees gezien.1. Allerlei rechten werden hun
ontzegd en hetzelfde gold voor hun kinderen en kleinkinderen. In de Renaissance
veranderde de negatieve houding enigszins. In hofkringen werd het zelf opvoeren
van toneel populair en vrouwen namen hieraan deel, daarmee de weg banend voor
andere vrouwen die zich op de planken wilden wagen.2. De opmars van vrouwen in
het toneel vond tegelijkertijd plaats via het efemere theater op straten en markten,
waar vrouwen al langer geaccepteerd werden als danseressen en zangeressen.
Geleidelijk legden vrouwen zich steeds meer toe op acteren. Vanaf de zestiende eeuw
is de acterende vrouw een normaal verschijnsel geworden. Desondanks is het
negatieve imago haar altijd blijven aankleven. Vaak werd gewezen op het gevaar
voor de zedelijkheid dat lag in het zich moeten verkleden als andere sekse (dat gold
evenzeer voor mannen) en het gevaar dat schuilde in het zich inleven en uitbeelden
van uiteenlopende gedragingen en emoties, vooral als die met erotiek te maken
hadden.3. Dat zou ertoe leiden dat de vertolkster ook in het werkelijke leven in staat
was tot het eerder gespeelde gedrag te vervallen.
Kijken we naar buitenlands onderzoek dan zijn er zonder probleem talloze
voorbeelden te noemen van actrices die het beeld van de onzedige actrice lijken te
bevestigen. Wie de dagboeken van Samuel Pepys heeft gelezen, herinnert zich
ongetwijfeld de vele notities die hij wijdt aan zijn affaires met actrices. Menig Engelse
actrice bracht het tot adellijke maîtresse: de latere Engelse koning William IV
(1830-1837) had een jarenlange affaire met de actrice Dora Jordan - hij woonde zelfs
langdurig met haar en hun kinderen samen - en Lillie Langtry belandde, mede dankzij
haar mentor Oscar Wilde, via het toneel in het bed van de prins van Wales.4. Actrices
die maîtresse van (adellijke) heren werden kwamen ook in Frankrijk bij de vleet
voor.5.
In Nederland is tot op heden weinig aandacht besteed aan de geschiedenis van
actrices in de zeventiende en achttiende eeuw. J.F.M. Sterck verzuchtte in 1913 al
‘het leven van de actrices in de 17e eeuw ten onzent, is nog een gesloten boek’ en
sindsdien is er weinig veranderd.6. Van de meeste toneelspeelsters weten we bitter
weinig en slechts een enkeling is vereerd met een biografie, maar dan gaat het altijd
om de grotere namen zoals Johanna Wattier.7. Hoe de Nederlandse maatschappij
aankeek tegen het fenomeen van de acterende vrouw is dan ook nauwelijks in kaart
gebracht. Een - uiteraard niet volledige - rondgang langs uitlatingen van tijdgenoten
laat zien dat het ook in Nederland met de reputatie van de actrice slecht gesteld was.
Zoals te verwachten valt, bestond er vooral in kerkelijke kringen weerstand tegen
acterende vrouwen, waarbij de eerder genoemde argumenten van het gevaar van
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inleving in andermans hartstochten voor de eigen zedelijkheid en het zich verkleden
als man de belangrijkste argumenten waren. Zo verweerden de kerkenraden zich
regelmatig tegen het bijwonen
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van en het optreden in voorstellingen van rederijkers.8.
De vraag of vrouwen zich op het toneel behoorden te begeven werd ook in
toneelkringen aan de orde gesteld, bij voorbeeld in 1645 door de toneelauteur Isaac
Vos in Iemant en Niemant. In dit stuk wordt een voorstelling aangeprezen omdat er
een meisje in speelt dat buitengewoon goed acteert. Het personage Iemant vindt dat
zij beter naar ‘goeluy’ gebracht kan worden ‘eer datse in een bordeel raakt’ want ‘de
mans hebben 't quaet genoech datse haer eer bewaren, 'k laet staen de swacke
vrouwen.’ Het tegenargument dat in Frankrijk vrouwen toch ook acteerden, wordt
door Iemant gepareerd met ‘'t is hier de manier van 't lant niet.’9. Maar tien jaar later
was het ook hier ‘de manier van 't lant’. Vanaf 1655 speelden er vaste actrices in het
enige professionele theater van de Republiek, de Amsterdamse Schouwburg. De
introductie van vrouwen in het theater is ook hier waarschijnlijk verlopen via het
straattoneel, waar vrouwen al langer optraden.10.
Acterende vrouwen waren vanaf 1655 dan wel een feit, dat wil niet zeggen dat
hun van oudsher slechte reputatie verdwenen was. Zelfs in toneelkringen is het beeld
van de onzedelijke actrice terug te vinden. Zo vergelijkt Jan Vos in een puntdicht
het toneel met een bordeel:
De Schouwburg is, zeidt Fop. een hoerhuis voor veel liên.
Is 't waar? zoo zalmen Fop veel in de Schouwburg zien.11.
Het fatsoen van toneelspeelsters werd regelmatig ter discussie gesteld. De kwestie
speelde bij voorbeeld een rol in de strijd tussen de toneelvernieuwers van Nil
Volentibus Arduum en de schouwburgregenten. Hun pijlen richtten zich niet alleen
op de kwaliteiten van de opgevoerde stukken, maar ook op de manier waarop de
schouwburg bestuurd werd. Één van de klachten betrof het zedelijk niveau van de
actrices. Volgens een anonieme pamfletschrijver hadden de schouwburgregenten
actrices van bedenkelijk allooi geëmployeerd, die inmiddels gelukkig waren ontslagen:
Oock hebben de Heeren Hoofden [...] een nutter Reformatie begonnen,
met hoeren die daer speelden af te setten, en andere aen te nemen.12.
Toen de leden van het genootschap bij de heropening van de schouwburg in 1677
aan de macht kwamen en de Amsterdamse burgemeesters adviseerden over hoe de
schouwburg geregeerd zou moeten worden, noemden ze nadrukkelijk ‘dat de selve
behoorden te zijn lieden buijten openbaer ergernisse of opspraak, en daer en boven
van behoorlijke beqaemheijd om hunne pligt in alles te voldoen.’13. In de door de
burgemeesters van Amsterdam opgestelde ‘instructie omtrent de bestiering der
Schouburg’ werd expliciet bepaald dat acteurs en actrices ‘van welcker
ongeregeltheden men verzeeckert is’ nooit mochten worden aangenomen in de
schouwburg.14.
Een halve eeuw na het aantreden van Nil werd er nog steeds geklaagd over de
actrices. Justus van Effen constateerde in 1732 dat de toneelspelers - mannen en
vrouwen - aan de Amsterdamsche Schouwbrug niet het beoogde niveau hadden.
Zowel hun levenswandel als hun spelprestaties lieten te wensen over. Het beroep
zelf vond hij in principe eervol. Een goede toneelspeler moest volgens hem:
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[...] in de hartkunde ervaren zijn; hy moet de driften en gemoeds
bewegingen, die eenige overeenkomst hebben weten te onderscheiden,
wil hy naar de maat die door 't hard geslagen word, zyne toonen richten.
Hy moet niet alleen de woorden van zyn rol wel in zyn geheugen prenten,
maar ook de kragt hebben van in de ziel van zyn rol in te dringen, en met
de zelve, om zo te spreken, aandagtelyk te redeneeren, om zich in staat te
stellen van ze naar hare ware eisch ten Tooneele te brengen.15.
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Dat de professionele acteurs dit oogmerk niet bereikten, lag aan twee dingen: geld
en eer. Een betere betaling van acteurs, ‘de Vertoners [...] een behoorlyk onderhoud
verschaffen’, zou er vanzelf toe leiden dat mensen van ‘onbesproken leven’ zich aan
een leven als acteur zouden willen wijden.
Indien uit het oefenen van die kunst middelen te hopen waren om
onbekrompen te kunnen leven, waarom doch zouden menschen van beide
de sexen, die eene natuurlyke neiging en bekwaamheid tot het toneel
hebben, zig zelve niet geheel aan de studie daartoe vereischt overgeven?16.
Indien het toneelbedrijf voldoende geprofessionaliseerd zou worden, zou ook
‘'haatelyke en 't schandelyke, 't [...] vooroordeel’ dat aan deze kunst kleeft, vanzelf
verdwijnen.
Wellicht dat de mening van Van Effen in verband is te brengen met een
ontwikkeling die elders in Europa gesignaleerd is. Met de veranderende denkbeelden
over het gevoelsleven, veranderde ook de waardering voor het acteren. De positievere
waardering van inlevingsvermogen bracht vervolgens een nieuwe appreciatie voor
acteurs en actrices.
Het voert te ver om hier alle achttiende-eeuwse uitlatingen - in negatieve en positieve
zin - over actrices op te sommen, maar één pamflet kan niet onvermeld blijven.
Omstreeks 1790 verscheen 't Galante leeven der Amsterdamsche Rotterdamsche
actrices waarin de ‘biografieën’ van twaalf actrices worden gegeven. De auteur,
waarschijnlijk iemand die zeer bekend was met het toneelleven, beschrijft volgens
vast stramien de levenswandel van twaalf actrices. Ieder hoofdstuk draagt een titel
als de volgenden: ‘Leeven van C.v.E., of Geutplankje’ en ‘Leeven van A... de B....,
Geb. B...., of de Draayster’ waarmee de toon direct is gezet. De actrices in kwestie
hebben veel overeenkomsten. De actrices zijn aan het toneel gekomen omdat ze uit
een familie van acteurs kwamen (en dan was er kennelijk geen ontkomen aan), of
omdat ze er als keurig burgermeisje door penibele omstandigheden in zijn
terechtgekomen. Een andere constante is dat alle actrices door amoureuze connecties
met mannen hun toneelcarrière vooruithelpen. Miryam Everard schetst de teneur van
de verhalen als volgt:
[...] een actrice [brengt] het in 't Galante leven niet ver zonder
beschermheer, als het niet is om de overstap van liefhebberij-gezelschap
naar het beroepstoneel te kunnen maken en daar belangrijke rollen
toegewezen te krijgen, dan wel om haar een zodanig onderhouds- en
kleedgeld te verschaffen dat zij ook in voorname rollen goed voor de dag
kan komen. Zo worden status en verdiensten van een actrice in hoge mate
bepaald door het aanzien en de kapitaalkrachtigheid van de ‘Maintineur’
die zij voor zich weet te winnen.17.
De auteur van 't Galante leven schetst in zijn werk vooral hoe de verhoudingen
volgens de ‘regels van het spel’ tussen actrices en mainteneurs verlopen. Nergens
spreekt de auteur een expliciet oordeel uit over al deze saillante verhalen, maar we
mogen aannemen dat het grootste deel van het publiek dit gedrag veroordeelde en
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geschokt was over deze toneelpraktijken. De gegevens uit 't Galante leven zijn,
uiteraard, nauwelijks controleerbaar. Degenen die dit geprobeerd hebben kwamen
tot dezelfde conclusie: de initialen zijn op te lossen, de informatie over levensjaren,
ouders, jaartal waarin de toneelcarrière begon en dergelijke, blijken juist te zijn.
Gegevens over de relaties met mainteneurs en allerlei andere ‘minnehandelingen’
worden echter nergens door bevestigd.18. Maar dat is uiteraard de essentie van een
goede roddel: enkele feiten gekoppeld aan verdachtmakingen en smeuïge details.
Dat het beeld van de onzedige actrice in de Nederlandse maatschappij bestond, is
dan wel zeker, geenszins is duidelijk hoe dit beeld zich verhoudt tot de werkelijkheid.
Waren de zeden losser in het toneelmilieu en leidde dit tot gedrag dat in de rest van
de maatschappij met angst
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en afschuw werd aanschouwd? De Republiek lijkt in ieder geval minder bekend met
het fenomeen van de actrice-maîtresse. Ik ken één voorbeeld - er zijn er wellicht
meer - van een dergelijke verhouding: stadhouder Willem II had een affaire met de
actrice Mlle, la Barre, overigens een Franse actrice die in Nederland optrad in het
toneelgezelschap van haar echtgenoot.19. Lotte van de Pol wees er terecht op dat het
ontbreken van dergelijke verhoudingen samenhangt met het verschil tussen de
Nederlandse situatie en die in Engeland en Frankrijk waar een grote verwevenheid
tussen theater en hof bestond. Adellijke heren waren gewoon er maîtresses op na te
houden en die wierven zij, zoals gezegd, geregeld onder actrices. Het Nederlandse
toneelleven ten tijde van de Republiek, vooral in Amsterdam gesitueerd, stond veel
verder van het hofleven. Diderot was van mening dat de Nederlandse actrice veel
fatsoenlijker was dan de Franse:
De actrices gaan eenvoudig gekleed en zijn fatsoenlijke vrouwen. Een
nette toneelspeelster zou weigeren om met een lichtekooi te spelen.
Niettemin hoort men hen vaak uitspraken doen die in strijd zijn met
kuisheid, godsdienst, eerlijke politiek en de goede zeden.20.
Het is uiteraard slechts de observatie van één man en zolang we niet meer weten
over de Nederlandse actrices is het moeilijk vast te stellen of hun gedrag daadwerkelijk
aanleiding gaf tot de eerder genoemde klachten. De beste manier om daar achter te
komen is systematisch onderzoek te doen naar de (liefdes)levens van de dames in
kwestie, maar dat is extra moeilijk omdat het hier om mensen gaat die bij uitstek
mobiel waren en daardoor lastig zijn te traceren in archieven.21. Dat zulk onderzoek
wel loont blijkt uit twee artikelen van S.A.C. Dudok van Heel over de perikelen in
enkele Amsterdamse tonelistenfamilies.22. Buitenechtelijke verhoudingen,
zwangerschappen buiten het huwelijk, vechtpartijen en dronkenschap zijn in zijn
relaas schering en inslag. Isabella Rigo bijvoorbeeld, als actrice verbonden aan de
Amsterdamse Schouwburg, was de maîtresse van Jan Hendrik Jordaan, een acteur
met een bedenkelijke levenswandel vol buitenechtelijke affaires en huiselijk geweld.
Zij kregen in 1713 een buitenechtelijk kind. Dit veroorzaakte een rel en de toegang
tot het theater werd hen door de regenten tijdelijk ontzegd.
De constatering dat archiefonderzoek een noodzakelijke en lonende methode is
om meer te weten komen over toneelspeelsters is niet nieuw. Ook Sterck wees er in
1913 op dat archivalia de bouwstenen zijn van de Nederlandse toneelgeschiedenis
en om toekomstige vorsers van die geschiedenis ‘een handje te helpen’ reikte hij hen
een aantal archivalia uit eigen onderzoek aan die licht konden werpen op de slechte
reputatie van de Nederlandse actrice.23. Hoewel Sterck het onderwerp belangwekkend
vond, kon hij er echter moeilijk mee uit de voeten. Preutsheid belette hem zijn
gevonden gegevens volledig aan de lezers voor te leggen en wat hij wel ‘citeert’ uit
de stukken, blijkt bij vergelijking met de originelen door Sterck te zijn geredigeerd
en gekuist. Als ‘bouwsteen’ voor de nog te schrijven geschiedenis van de Nederlandse
actrices volgt nu de ongekuiste en met nieuwe gegevens aangevulde versie van een
episode uit het leven van Johanna Brinkhuyzen.

De reputatie van Johanna Brinkhuyzen
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In 1708 raakte de aan de Amsterdamse Schouwburg verbonden actrice Johanna
Brinkhuyzen (1682-?) verzeild in een affaire waarin gepoogd werd haar reputatie
ten gronde te richten. Voor de Amsterdamse notaris Noblet werd op verzoek van
Cornelis Boekelman een aantal voor haar zeer belastende verklaringen afgelegd.
Haar stiefvader, tante en anderen uit haar directe omgeving lieten zich in niet mis te
verstane bewoordingen uit over haar ‘ergerlijk gedrag’.
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Johanna Brinkhuyzen was opgegroeid in een toneelmilieu. Haar ouders, Hermanus
Brinkhuyzen en Maria Petit waren gewaardeerde en beroemde acteurs die sinds de
jaren zeventig van de zeventiende eeuw aan de Amsterdamse Schouwburg waren
verbonden. Daar verrichten ze, zoals gebruikelijk was, ook nog allerlei andere
werkzaamheden. Zo leverde Brinkhuyzen niet gespecificeerde diensten of goederen.
Twee zussen van Maria Petit, Catharina en Isabella, acteerden eveneens en hetzelfde
gold voor haar broer Jan die tevens pruiken aan de schouwburg leverde. Catharina
Petit was gehuwd met de succesvolle acteur Hermanus Benjamin. Met name de twee
echtparen Brinkhuyzen en Benjamin kenden grote roem en hadden, zover blijkt, een
smetteloze reputatie. Nog in 1738, bij de viering van het honderdjarig bestaan van
de schouwburg worden zij de nieuwe generatie spelers door Apollo ten voorbeeld
gehouden:
Volg 't voetspoor na van die beroemde Toonellisten,
Die hier, voor vijftig jaar', om mijne Lauwer twisten,
[...]
Toen. Rigo, Koning, en Brinkhuyzen namen deel,
Met Nooseman, Benjamyn, myn Schouburg op te beuren
In eere en aanzien, die toen kwijnde, en stont te treuren,
Manmoedig onderschraagt, van Dochter, wiers verstant.
In houding van het Spel, geen weerga vond in 't lant,
Niets kon dit zusterpaar het speelen doen verdrieten;
Een yder stont verrukt, om d'yver der Petieten.24.

Hoewel de echtparen Brinkhuyzen en Benjamin tot de best betaalde acteurs in
Amsterdam behoorden, gold ook voor hen dat de betaling niet voldoende was om
het hele jaar van rond te komen. In de zomer sloot de schouwburg haar deuren en
dan trokken ze, net als veel andere acteurs, het land in om elders met acteren hun
brood te verdienen. In 1696 verlieten ze zelfs tíjdens het Amsterdamse toneelseizoen
de stad om zich te voegen bij het gezelschap bij Jacob van Rijndorp. Die verbintenis
liep echter uit in een bitter proces over contractbreuk dat door Van Rijndorp in hoger
beroep werd verloren. Na betaling van een boete werden de verloren acteurs weer
in genade aangenomen in Amsterdam. In hetzelfde jaar kregen Amsterdamse acteurs,
onder wie de sterspelers Benjamin, Brinkhuyzen en Petit, het alleenrecht om in
Haarlem voorstellingen te geven.
Johanna Brinkhuyzen zal het toneelspelen dus met de paplepel ingegoten hebben
gekregen en een carrière op het plankier lag voor de hand. Net als bij andere
tonelistenfamilies ging het vak in dit geval over van ouder op kind. Zover na te gaan
verliep Johanna's carrière niet onsuccesvol, hoewel ze niet dezelfde grote roem kende
als haar ouders en oom en tante. De kwestie waar zij in 1708 bij betrokken raakte,
gunt ons een kijkje achter de schermen in het leven van deze actrice waarover verder
maar weinig bekend is.
Op 11 januari 1708 meldde Eldert Ossenhuis zich als eerste getuige bij de notaris
Noblet om op verzoek van Cornelis Boekelman een verklaring af te leggen. Ossenhuis
was al zeker vijfentwintig jaar een goede bekende van de familie Brinkhuyzen.
Anderhalf jaar eerder was hij zelfs in het huwelijk getreden met Maria Petit, de
weduwe van Hermanus Brinkhuyzen, en zo de stiefvader van Johanna Brinkhuyzen
geworden.25. Hij was tapper in een herberg die vrijwel direct naast de Schouwburg
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stond, op de hoek van de Keizersgracht en de Berenstraat, waar werknemers en
bezoekers van de schouwburg elkaar ontmoetten en dus goed ingevoerd in wat er in
de Amsterdamse toneelwereld speelde. Enkele maanden eerder was het huwelijk met
Maria Petit al weer stukgelopen. Na ettelijke ruzies was Maria van hem afge-
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gaan. Dat verklaart waarom Ossenhuis zonder al te veel schroom bereid was te
vertellen over het ‘ergelijk leven’ van Johanna die dat volgens Ossenhuis overigens
niet van een vreemde had. De gevierde actrice Maria Petit was volgens hem geen
haar beter. Maar om Maria Petit ging het Boekelman niet. Het was haar dochter die
aan de schandpaal genageld diende te worden. Ossenhuis vertelde de notaris wat hij
wist over een affaire die Johanna Brinkhuyzen anderhalf jaar eerder was begonnen
met de Portugese jood Benjamin Lambrote.26. Een verhouding die tot op de dag van
de verklaring voortduurde. Het stel was samen geweest in het huis van Ossenhuis,
zelfs in haar slaapkamer. In maart 1707 (wellicht de datum dat Ossenhuis en Maria
Petit uit elkaar gingen) had Lambrote een kamer gehuurd in het huis van de oom van
Johanna, Jan Petit, waar ze elkaar vrijwel dagelijks ontmoetten. Dit was zeer tegen
de zin van de moeder van Lambrote, die hem ‘wilde doen oplichten’. Misschien vond
ook oom Jan Petit de situatie uiteindelijk niet wenselijk want Lambrote verliet zijn
huurkamer om met Johanna te gaan samenwonen op het Singel waar ze zich uitgaven
voor broer en zus. Ook was het tweetal volgens Ossenhuis betrokken geweest bij
een vechtpartij met een onbekende man waarbij de degens waren getrokken, maar
de portee van deze schermutseling wordt niet duidelijk doordat het archiefstuk hier
beschadigd is. Ossenhuis had door zijn verhaal zijn stiefdochter zonder meer in een
lastig pakket gebracht. Hoewel hij geen bewijs voor seksuele omgang tussen Johanna
en haar vriend had gegeven, was de suggestie hiervan zo sterk dat in ieder geval
Johanna's reputatie gevaar liep. De gesuggereerde seksuele relatie tussen ongehuwden
was in dit geval nog niet het ergste: de mogelijk seksuele relatie tussen een christen
en een jood was dat wel. Die omgang was namelijk verboden en gold zelfs voor
joden en prostituees. Het is betekenisvol dat Ossenhuis beweerde dat Johanna en
haar moeder een ‘ergerlyk leven’ leidden, een bewoording die in de zeventiende
eeuw gebruikt werd om vrouwen aan te duiden die zich (in het openbaar) ontuchtig,
oneerlijk gedroegen en die in verband staat met hoererij.27.
De volgende attestant die voor het karretje van Cornelis Boekelman werd gespannen
blijft, alweer door beschadiging van het archiefstuk, anoniem.28. Het gaat om een
vrouw, vermoedelijk Catharina de Heger, die Johanna Brinkhuyzen heeft leren
borduren en glasschilderen. Uit haar verhaal blijkt dat Johanna zwanger was en dat
ze op verschillende manieren geprobeerd heeft haar zwangerschap te verbreken: door
medicijnen in te nemen en door haar voet te laten aderlaten. Wie Johanna zwanger
heeft gemaakt wordt niet gezegd.
Tot nu toe is onduidelijk gebleven waarom Cornelis Boekelman, de initiator van
al deze verklaringen, zo gebrand was op Johanna en wat hij wilde bereiken met het
vastleggen van al deze verhalen. Op die vragen geeft de getuigenis van ene Maria
Hummelius antwoord.29. Zij heeft de ‘vleeschelijke converstatie’ tussen Johanna en
Benjamin in februari 1707 zelf waargenomen:
[...] heeft zij getuige (zittende te Borduren op de voor-zolder, recht boven
de kamer alwaar de gem. Jonge-Lieden te zamen aten en dronken) als
toen, duidelijk gehoord, dat de voorsz. Johanna Brinkhuyzen en Jode te
zamen vleeschelijke conversatie hadden, ja, dat zij Johanna Brinkhuyzen
en Jode op, en van de Rust-Bank (die aldaar stond) geklommen [zyn].
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En dat was niet alles. Johanna was dronken en had de getuige later ‘verscheidene
stukken goud’ getoond ‘die zy zeide van de gemelde Jode gekrege te hebben; met
verbod dat zy zulx aan haar ouders niet zoude zeggen.’ Ongeveer vijf weken later
liet Johanna de getuige door zeker ‘teken’ weten dat ze zwanger was, maar dat
Lambrote en zij een oplossing hadden gevonden voor de penibele situatie waarin zij
zich bevonden: Jan ten Cate kwam terug uit Oost-Indië! Ten Cate was de neef van
Cornelis Boekelman en het moge duidelijk zijn wat Johanna
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en haar geliefde voor ogen hadden. Johanna zou het bed delen met deze
nietsvermoedende jongeman en hem vervolgens verrassen met de mededeling dat
hij vader werd. Kennelijk zijn ze in deze opzet geslaagd. Of Ten Cate geloofde dat
hij de vader was van Johanna's ongeboren kind en of hij bereid was zijn
verantwoordelijkheid op zich te nemen, kan niet worden achterhaald, maar in ieder
geval is zeker dat zijn oom geenszins van plan was zijn neef in de klauwen van
Johanna te laten. Zijn neef was inmiddels weer vertrokken naar Oost-Indië. Boekelman
wilde aantonen dat er gerede twijfel bestond over het vaderschap van zijn neef.
Daartoe was het in de eerste plaats noodzakelijk aan te tonen dat Johanna en Lambrote
sinds lang het bed deelden.
Na de hiervoor beschreven getuigenverklaringen hadden Boekelman en Ten Cate
voldoende munitie verzameld om de paterniteit van de laatste te kunnen ontkennen.
Toch volgden er meer getuigenissen met nieuwe details over de relatie van Johanna
Brinkhuyzen en Lambrote. Jan Baptist, een werknemer van Eldert Ossenhuis, had
ook een en ander met het stel meegemaakt.30. Hij verklaarde dat Johanna en Benjamin
of Ben zoals ze hem noemde, sinds november 1706 op verschillende plekken ‘te
zamen gedebaucheert en goede cier gemaakt hebben’, maar dat wisten we inmiddels
al. Johanna blijkt echter nog meer onoorbare dingen gedaan te hebben. Tijdens een
verblijf in een tuin buiten de Weesperpoort met haar moeder en Ben hadden Johanna
en haar moeder een horloge uit de zak van Ben gestolen. Verder wist Jan Baptist dat
Ben Johanna ‘verscheidene malen uit haar huis heeft laten halen.’ Met deze laatste
opmerking komen we definitief in een ander vaarwater terecht. Boekelman vond het
kennelijk niet voldoende te bewijzen dat zijn neef niet de vader van Johanna's kind
was, maar was er op uit Johanna's verhouding met Ben in een nog ongunstiger daglicht
te stellen om zo haar reputatie volledig ten gronde te richten.31. Het ‘in opdracht van
Lambrote laten halen’ van Johanna, dat door diverse getuigen wordt genoemd,
suggereert dat Johanna zich prostitueerde. Een aanwijzing, dat wel, maar nog geen
bewijs. Een nieuwe vingerwijzing in die richting kwam van Stijntje Andries Hennis
die het paar niet alleen in bed had aangetroffen maar tevens kon verklaren dat
Lambrote een gouden ring met diamanten had gegeven.32. Ook wist ze van een voorval
in een tuin buiten de Weesperpoort waar Johanna en een onbekende man samen
waren. Daarbij had ze Stijntje verzocht bloemen te gaan plukken ‘om haar vrijheid
alleen te hebben.’ Maar de overtuigendste aanwijzing kwam van niemand minder
dan de tante van Johanna, Dorothea Jurriens van der Schilde die gehuwd was met
de acteur en pruikenmaker Jan Petit en de dienstmeid Dirkje Wittepaart.33. Dorothea
Jurriens had van Johanna zelf gehoord dat ze een gouden ring met diamanten van
Lambrote had ontvangen. Samen met Dirkje Wittepaart sprak ze vervolgens de meest
belastende getuigenis uit. Kort na de kermis in 1707 hoorden zij dat Lambrote aan
Johanna vroeg wat ze wilde hebben. Johanna had een ‘kermis’ en een ‘kopere ketel
en dexel’ gevraagd. Johanna's moeder, Maria Petit, vond ‘zulx de peine niet waart
om dank je te zeggen’ en vond dat haar dochter ‘daarenboven noch moest eischen
een koperen Taartpan en vijzel.’ Zo geschiedde en Dirkje Wittepaart werd door
Lambrote naar een koperslager in de Leliestraat gestuurd om het goed te bestellen.
Dat Johanna geschenken ontving (goudstukken en een ring) of ‘eischte’ van haar
geliefde suggereert eveneens dat zij zich prostitueerde.34.
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Behalve de ‘betalingen’ door Benjamin Lambrote aan Johanna zijn er in
bovengenoemde akten enkele feiten genoemd waarvan de betekenis niet duidelijk
blijkt. Verschillende getuigen wijzen er op dat Johanna en Lambrote in contact
stonden met een zekere juffrouw Goedagen en een juffrouw Schryver. Deze namen
zeiden alle partijen kennelijk voldoende om er verder geen woorden aan vuil te
hoeven maken, maar mij is niet gebleken wat er belastend aan deze contacten geweest
kan zijn. Zijn het misschien de namen van hoerenmadammen?
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Johanna Brinkhuyzen zat niet stil terwijl Boekelman zijn karaktermoord pleegde. Ze
was steeds snel op de hoogte van wat er over haar werd gezegd voor notaris Noblet,
wat doet vermoeden dat Boekelman haar na het opmaken van iedere akte
confronteerde met de gedane uitspraken om haar zo onder druk te zetten. In plaats
van zich angstig en beschaamd terug te trekken, zoals Boekelman gehoopt zal hebben,
begon ze echter een tegencampagne. Ze had immers veel te verliezen, niet alleen
haar reputatie, maar ook haar broodwinning, zoals haar collega Isabella Rigo enkele
jaren later zou overkomen, en in het ergste geval kon strafrechtelijke vervolging haar
deel worden. Op 22 maart 1708 boekte ze haar eerste succes toen ze twee getuigen,
Jan Gerritse en Dirk Rademaker, bereid vond te verklaren wat ze de avond daarvoor
hadden gehoord in het huis van Jan Petit, de oom van Johanna.35. Daar waren ook
Johanna's tante Dorothea en Dirkje Wittepaart aanwezig geweest die aan de getuigen
toegaven door Boekelman te zijn betaald voor het geven van een verklaring en dat
ze dit uit ‘haat en nijt’ gedaan hadden. Hoeveel dat had opgeleverd wilde Dirkje
Wittepaart niet kwijt, want ‘jeluy [souden] myn opt schavot konnen helpen.’ Nu is
het de vraag over welke verklaring hier gesproken wordt, want de enige attestatie
die bekend is, zou pas in oktober 1708 worden afgelegd. Waren Dorothea en Dirkje
misschien al ingeschakeld bij een mondelinge roddelcampagne? Johanna's moeder
Maria Petit hielp vervolgens ook een handje mee door de betrouwbaarheid van Eldert
Ossenhuis, de eerste getuige van Boekelman, in twijfel te trekken. Ze vond Stijntje
Andries, die eerder op verzoek van Boekelman over Johanna had getuigd, bereid een
boekje open te doen over het gedrag van haar echtgenoot en wist hem zo neer te
zetten als een agressieve, messentrekkende bullebak.36.
Maar deze twee getuigenissen mochten Johanna niet baten. Boekelman ging
onverdroten voort en liet, zoals hierboven wordt beschreven, de zeer belastende
verklaring van Dirkje en Dorothea opmaken, waarna het in de archieven opeens stil
wordt.37. Hoe het Benjamin Lambrote en Johanna Brinkhuyzen na oktober 1708
verging, is niet achterhaald. Maar bijna een jaar later kreeg de affaire nog een staartje
toen Johanna opnieuw twee getuigen bereid vond in haar voordeel te vertellen over
Boekelmans praktijken.38. De getuigen Cornelia de Cour en Jannetje Jacobs hadden
uit de eerste hand gehoord dat Stijntje Andries in ruil voor haar verklaring een ‘silvere
ducaton’ had mogen ontvangen. Verder bekenden ze degenen te zijn die Dirkje
Wittepaarts attestatie hadden losgepeuterd. Eerst hadden ze haar gevraagd of ze iets
ten nadele van Johanna wist te vertellen en vervolgens hadden ze haar geld en werk
(in het huis van Boekelman) in het vooruitzicht gesteld als ze bereid was Johanna
voor de notaris voor ‘oneerlyk’ en ‘hoer’ - het is de eerste keer dat dit woord valt uit te maken. Ze hadden hun ‘verzoek’ kracht bijgezet door de letterlijk en figuurlijk
arme Stijntje te dreigen ‘haar het leeven te beneemen’ indien ze over de zaak uit de
school klapte. Zo had Johanna de geloofwaardigheid van álle getuigen die haar als
prostituee hadden neergezet, ontkracht en haar geschonden aanzien enigszins hersteld.

Een galante actrice?
Hoe moet de affaire Brinkhuyzen nu geïnterpreteerd worden? Was Johanna een
vrouw die een ergerlijk leven leidde en die zich overgaf aan openbare dronkenschap,
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diefstal en prostitutie? Het lijkt onmogelijk de waarheid te achterhalen. Geen van de
aan het woord gekomen getuigen is immers te vertrouwen en er zijn geen andere
archivalia gevonden die uitsluitsel geven. Iedereen in deze zaak diende zijn eigen
belang, financieel of anderszins. Het is echter wel opvallend dat Johanna in de strijd
om haar reputatie te redden, zich vooral lijkt te richten op de aantijgingen van
prostitutie. De verhouding met Lambrote lijkt ze niet te willen
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ontkennen. Maar wat was dan de aard van die verhouding? Was het een tragische
verboden liefde die voor Boekelman een ideale galg bleek om Johanna's reputatie
aan op te hangen of was er toch meer aan de hand? Als we aannemen dat de
verklaringen toch een kern van waarheid hebben, dan heeft het er alle er alle schijn
van dat Lambrote een mainteneur was met wie Johanna een langdurige verhouding
had: ze woonden samen en hij voorzag haar wellicht regelmatig van geld en
geschenken. Hoewel er in Amsterdam waarschijnlijk naar verhouding veel minder
mainteneurs bestonden dan in de wereldstad Parijs, waren zij er wel en het waren
vaak Portugese joden. Juist deze mannen die goed betaalden en soms bereid waren
te mainteneren waren lucratief voor prostituees.39. Zo zou Johanna goed kunnen
passen in het beeld dat de auteur van 't Galante leven schetst, al weten we uiteraard
niet of Johanna in haar carrière profijt heeft gehad van haar ‘mainteneur’. En is het
niet mogelijk dat affaires als deze lang in het collectieve geheugen bleven,
vooroordelen bevestigden en zo hun weg vonden naar een pamflet als 't Galante
leven?
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‘Kloosterdwang’
Theater, antipapisme en nationaal besef (ca 1770-1800)1.
Edwina Hagen
Klucht en blijspel, daarin zou men de satire verwachten op paapsche
afgoderijen. op de verering der heiligen, op de katholieke kerkgebruiken,
op het Spaansche volkskarakter, of iets dergelijks, maar niets daarvan.2.
Dit zijn de opgeluchte woorden van een zekere H. Janssen Marijnen, opgeschreven
in 1909, in een artikel gewijd aan het toentertijd net uitgekomen vijfde deel van het
naslagwerk van G. Kalff: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Voor dit
werk was de Leidse hoogleraar onder meer op zoek gegaan naar voor katholieken
grievende toneelliteratuur. De recensent denkt te weten waarom: Kalff was eigenlijk
zelf een antipapist en daarom verwachtte hij overal de effecten van ‘de spookachtige
grijphand van den Jezuïet’ te zien.
Wat Kalff ook bewogen heeft, zijn bevindingen op toneelgebied blijven overeind.
Ook eigen onderzoek, onder meer op basis van de Amsterdamse toneelcatalogus van
Van Aken en de toneelgeschiedenissen van Worp en Albach, leverde weinig expliciete
antikatholieke titels op.3. Een eind in de richting komen de rederijkerspelen omdat
daarin de geestelijkheid werd bespot, maar die waren niet principieel tegen het
katholicisme gericht.4. Zeventiende-eeuwse stukken die meer in aanmerking komen,
zijn Carel de negende anders Parysche bruyloft (1645) van een van de weinige
schrijvers uit orthodoxe kring die zich op toneelgebied manifesteerde, Lambert van
den Bosch, en Thomas Asselijns treurspel De dood van de graaven Egmond en
Hoorne dat was geschreven als reactie op de herroeping van het Edict van Nantes in
1685. Beide stukken gaan echter over de buitenlandse politiek waardoor het intern
antipapistisch karakter sterk wordt afgezwakt.5. Uit recente literatuur is naar voren
gekomen dat de anti-Spaanse propaganda niet altijd antipapistisch was.6. Wat de
toneelstukken over de Opstand betreft zal dat niet veel anders zijn geweest. De enige
mij bekende tegenvoorbeelden zijn Vlissinghen geus (1646) en De 'tsamensweringe
Catalinae (1647), van Maerten Frank Besteben.7.
Voor de vroege achttiende eeuw kan slechts één uitgesproken antipapistisch stuk
worden genoemd: De gemartelde deugd binnen Thorn (1728) dat werd geschreven
door Frederik Duim (1674-1754).8. Het werd nooit opgevoerd, naar valt aan te nemen
om kwalitatieve redenen. Net als Van den Bosch en Asselijn dramatiseerde ook Duim
een buitenlands thema. Zijn stuk was gebaseerd op het oproer van 1724 in de Poolse
stad Thorn. Het stuk begint met relletjes tussen jezuïtische en lutherse jongeren
tijdens een katholieke processie en eindigt met de drastische represailles van de
jezuïeten: de openbare terechtstelling van de Thornse burgemeester en andere
voorname ingezetenen van de stad.9. Vanaf de negentiende eeuw nam het antipapistisch
gehalte van het toneel iets toe. Dat geldt vooral voor een aantal anti-Belgische stukken
die in de jaren 1830-1840 op de planken van de Amsterdamse schouwburg werden
gebracht.10. Een paar twintigste-eeuwse voorbeelden ten slotte zijn Herman Heijermans'
Allerzielen en Doherty's Pater Malacius' Mirakel. Heijermans' stuk werd in 1912
door de Apeldoornse burgemeester verboden omdat het krenkend zou zijn jegens de
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katholieken. Het tweede stuk werd in Amsterdam in 1938 verboden om dezelfde
reden.11.

De laat achttiende-eeuwse populariteit van de antimonastieke treurspelen
In zijn Helden, draken en comedianten uit 1956, stelde Ben Albach, dat in het laatste
kwart van de achttiende eeuw het toneel doelbewust heeft bijgedragen aan de
verbreiding van het
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nationaal bewustzijn in Nederland.12. Een van de opmerkelijkste ontwikkelingen in
de door Albach genoemde periode, is de fascinatie die hier toen bestond voor de
Franse ‘revolutiestukken’, treurspelen die in Frankrijk hadden gediend om de
roomskatholieke kerk te bestrijden. Vooral het kloosterleven moest het daarin
ontgelden. Dat gebeurde vaak volgens eenzelfde, uiterst sentimentele, formule: een
goedbedoelend (burger)meisje wordt na een familieruzie over een liefdeskwestie
door haar vader tegen haar wil in het klooster achtergelaten, waar zij met veel
emotioneel vertoon hevig lijdt en aan het slot of zelfmoord pleegt, of alsnog haar
geliefde hervindt. Sobere decors van kale en bedompte kloostercellen lieten de acteurs
ruim baan een breed scala aan emoties te bespelen: van woede over de
onvermurwbaarheid van de vaders en de harteloosheid van de moeder oversten,
medelijden en compassie met de tot wanhoop gedreven meisjes, verdriet over de
tragiek van hun lot, tot blijdschap bij een happy end.
De meest befaamde titels van de kloosterspelen verschenen ook in Nederlandse
vertaling, waaronder Jean Gaspard Fontenelles Ericie en Jean-François la Harpes
Melanie, beide geschreven in 1768 maar pas in augustus 1789 gespeeld, en twee
stukken uit 1791, Les victimes cloîtrées en Fénélon, ou les religieuses de Cambrai
van respectievelijk Jacques-Marie Boutet dit Monvel en Marie Joseph Chénier. Dat
het antimonastieke thema hier zo aansloeg is een intrigerend gegeven, want sinds
het algemeen kloosterverbod, in de zestiende eeuw afgekondigd, waren
kloostergewaden uit het straatbeeld verdwenen. Een concrete aanleiding voor de
plots toenemende aandacht voor het kloosterthema vormde de kloosteropheffing in
Frankrijk. Op 13 februari 1790 werd dat proces ingezet met een verbod op het afleggen
van kloostergeloften en de instelling van een staatspensioen voor kloosterlingen die
waren uitgetreden. Nadat eerst de contemplatieve ordes waren aangepakt, werden
op 17 augustus 1792 alle kloosters opgeheven.13. Toch moet de bekoring die de Franse
kloosterstukken op de Nederlanders uitoefenden, door meer dan alleen deze
nieuwsfeiten zijn gewekt.
Als we, los van de literaire aspecten, naar de argumenten kijken dan blijkt het
grotendeels om een nieuwe reeks van ideeën te gaan. Deze ideeën speelden een
centrale rol in het Franse Verlichtingsdenken, maar strookten tevens met de ideologie
van de morele vorming van de burger, die hier te lande tezelfdertijd werd
gepropageerd als basis van het nieuwe nationaal besef.
Onder de Republiek hadden de roomskatholieken, die meer dan een derde van de
bevolking uitmaakten, geen burgerrechten. Van politieke en bestuurlijke functies
waren zij uitgesloten, al werd daar plaatselijk wel van afgeweken. Het katholicisme
mocht in het openbare leven niet zichtbaar zijn. De mis werd gevierd in schuilkerken,
bedevaarten en processies waren verboden. Het antipapisme, dat in de Nederlanden
sinds de Reformatie met wisselende intensiteit woedde, bestond van oudsher uit het
bestrijden en bespotten van de roomse leer. Het werd gevoed door een angst voor
een katholieke machtsovername; angst voor jezuïtische internationale complotten
en binnenlandse wraaknemingen van de katholieken op de protestanten.14.
Vanaf ongeveer 1770 kreeg het antipapisme een belangrijke anti-orthodoxe variant.
In de spectatoriale tijdschriften, preken en andere moralistische geschriften, verweten
protestantse dissenters en meer vrijzinnig hervormden de calvinistische predikanten
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dat zij zich met hun vormelijke rechtzinnigheid verlaagden tot het niveau van de
katholieken.15.
Met de scheiding van kerk en staat in 1796 en de gelijke rechten die de katholieken
daarmee kregen, leek aanvankelijk ‘de dageraad’ van hun emancipatie aan te breken.16.
Toch verbeterde hun positie in de daaropvolgende jaren maar weinig. De protestantse
tegenstand werd juist harder naarmate de katholieken van hun verkregen rechten
daadwerkelijk gebruik wilden maken.17. Geconfronteerd met het fait accompli van
de katholieke gelijkberechtiging
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pleitten auteurs voor een nieuw soort natiebesef, dat steunde op een vorm van
burgerschap waarbij opvattingen over morele deugd het uitgangspunt vormden.18.
Voor een deel werden daaraan godsdienstige kwaliteiten gehecht.19. Deze kwaliteiten
werden gepresenteerd als algemeen christelijk, maar waren dat in feite niet, want in
protestantse ogen was verlicht geloof - ondogmatisch, innerlijk en moreel doorleefd,
verdraagzaam en altijd in overeenstemming met de rede - onverenigbaar met de
kerkleer van Rome die, zoals men dacht, doctrinair, intolerant en bijgelovig was.

‘Gedwongen nonnen’ op de Nederlandse podia
Tijdens de Republiek werd antipapisme zelden in toneelvorm gegoten.20. De meest
algemene verklaring daarvoor is dat in de zestiende en zeventiende eeuw, en in
mindere mate in de achttiende eeuw, van strenggereformeerde zijde voortdurend
voor de afschaffing van het theater werd gepleit. Predikanten verwierpen het theater
omdat het in hun ogen een schijnwereld was, gelijk de ‘Roomsche poppenkast’.21.
Door deze afwijzing hadden de kerk en de schouwburg geen raakvlakken: een
orthodoxe toneelschrijver was een contradictio in terminis en ook onder acteurs en
het publiek schitterden de gereformeerden door afwezigheid. Ook censuur kan een
factor zijn geweest. Zo werd in 1677 in Amsterdam bepaald dat toneelstukken over
godsdienstige onderwerpen niet waren toegestaan.22. Stukken waarin het katholicisme
in een negatief daglicht werd gesteld zullen daarom ook niet snel zijn aangeboden.
Een tot dusver veronachtzaamde trendbreuk verraadt zich in de Nederlandse reactie
op het Franse revolutietheater tijdens de laatste drie decennia van de achttiende eeuw.
Gezien het eerdere verbod van 1677 moet de opname van de kloosterspelen in het
repertoire voor het Amsterdamse schouwburgpubliek een nieuwe ervaring zijn
geweest. Toch baarde het optreden van toneelspelers in monnikspij en nonnengewaad
geen opzien. In Frankrijk zelf was daar wel heel heftig op gereageerd.
Een van de eerste antimonastieke treurspelen was Ericie van Jean-Gaspard
Fontenelle. Het in 1768 gedrukte spel werd onmiddellijk na verschijnen verboden.
Het ancien régime stond antiklerikale stukken niet toe. Toch slaat Ericie niet letterlijk
op het katholicisme. Het stuk speelt in het klassieke Rome. In overdrachtelijke zin
liet de thematiek echter niets aan duidelijkheid te wensen over. Fontenelles drama
was een felle aanklacht tegen het gebruik van dwang zowel in privé als in
geloofszaken. Ericie wordt door haar vader gedwongen priesteres van Vesta te
worden. Zij voegt zich naar zijn wil, maar breekt niet met haar geliefde. De minnaars
worden betrapt en tot overmaat van ramp dooft ook nog de heilige vlam die de
Vestaalse maagd had moeten onderhouden. Het meisje wacht een extreem zware
straf. Het vonnis, nog wel uitgesproken door haar eigen vader - ‘toevallig’ net
daarvoor opperpriester geworden - luidt dat zij levend moet worden begraven. Tijdens
de voorbereidingen daarvan tracht Ericies geliefde haar te bevrijden, maar zij weigert,
stort zich op zijn dolk, reikt hem de hand en sterft, waarop ook de minnaar zelfmoord
pleegt.
In Frankrijk bleef Ericie meer dan twintig jaar op de plank liggen. Pas in augustus
1789 durfde de Comédie Française de productie aan.23. In Nederland was het stuk al
in 1770 in première gegaan. Het toneelgezelschap van Marten Corver speelde het
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op 9 juni van dat jaar in de Hollandse schouwburg in Den Haag. De gebruikte tekst,
Ericia, of de Vestaale, was geschreven door de remonstrantse Margareta Geertruid
De Cambon-van der Werken (1734-na 1796).24. Volgens een recensent was haar
vertaling de beste. Een andere bewerking, ook uit 1770. Ericia of de Vestaalsche
maagd van Gerrit van Gulik, viel bij deze criticus ronduit slecht.25. In zijn voorwoord
betreurt Gulik het dat hij niet van De Cambons Ericia op de hoog-
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te was.26. Zijn bewerking is onuitgevoerd gebleven. Dat geldt ook voor een vertaling
die meer dan twintig jaar later verscheen. De auteur ervan was Abraham Louis Barbaz
(1770-1833). Hij had zijn stuk aanvankelijk wel voor opvoering bestemd, maar, zo
schrijft de toneelauteur nogal vaag, ‘genoegzame redenen’ hadden hem van dat idee
afgebracht.27.
Ericia is ook door Johannes Kinker (1764-1845) bewerkt, maar dan als
‘Kermistreurspel’.28. Kinkers versie, een parodie, is nog steeds komisch, zo niet
hilarisch, wat vooral komt doordat het taalgebruik niet zoals bij de andere Ericia's
hoogdravend en sentimenteel, maar ironisch en lichtvoetig is. Als voorbeeld een
passage uit het begin waarin Ericia klaagt over de saaiheid van haar manloze
nonnenbestaan:
Het lanterfanten is hier 't werk, by dag en nacht,
't Geen doodverveelend is, vooral voor ons geslacht.
Weet voort, wy hebben hier een groot gebrek aan mannen:
En dit vreemdslachtig volk uit ons gemoed te bannen. Is hier de hoofzaak.29.

Keerde Kinker zich tegen sentimentele braafheid, met antimonastieke kritiek heeft
zijn Vestaalse maagd weinig te maken. Het stuk is in de Amsterdamse schouwburg
in 1799 drie keer opgevoerd.30.
In 1770 werd de (eerste) Nederlandse vertaling van La Harpes Melanie gedrukt.
Het oorspronkelijke stuk werd evenals Ericie meteen na verschijnen door de Franse
censuur verboden. Toen het stuk in Parijs in augustus 1789 voor het eerst werd
vertoond,31. was het in Amsterdam al zeker acht keer te zien geweest. De eerste
schouwburgvoorstelling was op 6 mei 1776, de laatste (de dertiende) op 27 november
1792. Het stramien van Melanie, of de rampzalige kloosterdwang is vrijwel hetzelfde
als dat van Ericia: weer gaat het om een jonge dochter die door haar vader wordt
gedwongen van haar liefde voor een man af te zien en het kloosterleven te aanvaarden.
Het hele stuk bestaat uit smeekbedes van beurtelings de moeder, de dochter, de
geliefde en zelfs de priester, om de vader van zijn besluit af te brengen. In het vijfde
bedrijf bezwijkt Melanie aan een dodelijk gif dat zij ingenomen heeft.
De verwantschap tussen Melanie en Ericia viel ook de tijdgenoten op. Volgens
de Vaderlandsche letteroefeningen ging het in beide stukken om ‘het wraekbare van
zulk een, onder schyn van Godsdienst, misbruik des Vaderlyken gezachs.’32. De
overeenkomst was ook zo groot omdat de auteurs hun stof ontleenden aan hetzelfde
voorval. De zelfmoord van het gedwongen nonnetje zou waar zijn gebeurd, alleen
had het meisje geen vergif ingenomen maar zich opgehangen.33. Het stuk was een
uitgave van het Leidse genootschap ‘Kunst wordt door Arbeid verkreegen’. De
vertaler blijft onvermeld. Dat het wederom afkomstig was van Abraham Louis Barbaz
kan uit het voorbericht van een hervertaling uit 1814 worden afgeleid. Daarin kijkt
Barbaz op de eerste vertaling van 1770 terug als op een in literair opzicht minder
geslaagd project, wat de vraag oproept of hij toch niet - of misschien tevens - op zijn
niet opgevoerde Ericia doelde.34. De stukken werden immers vaker met elkaar verward.
Opvallend is dat Barbaz zijn tweede Melanie een nieuwe subtitel gaf: ‘rampzalige
kloosterdwang’ werd ‘vaderlyke dwang’. Deze verbreding van de thematiek was
speciaal voor het Nederlandse publiek bedoeld. In het voorwoord van Ericia (1794)
had de toneelschrijver al aangegeven dat een toneelstuk
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iets leerzaams behelzen moet voor het volk in wiens midden dit vertoond
word; en alhoewel, de Hemel zy gedankt! de knellende roede van den
kloosterlyken dwang in ons land niet bekend is, en dat de afschuwelykheid
dezer overheersching ten onderwerp van dit treurspel verstrekt, men kan,
nochtans, daaruit min’ algemeenen den dwang der anderen omtrent hunne
kinderen leeren kennen; en elk vader, die, op eene tiranniqe wyze, zyn
kroost in de neiging der liefde wederstreeft, leeren (...) in tyds het misbruik
van zyn ouderlyk gezag verfoeijen.35.
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Net als de eerste versie is ook de hervertaling van Melanie in de schouwburg van
Amsterdam opgevoerd. De hoofdrollen kwamen dit keer voor rekening van het
acteursechtpaar Kamphuyzen-Snoek.36. De thematiek van de bij de nonnen achterlaten
meisjes bepaalde ook de inhoud van de treurspelen van de jaren negentig, met dit
verschil dat de drama's niet eindigen met zelfmoord, maar met de vrijlating van de
kloosterlingen die - in de werkelijkheid door de Nationale Conventie in 1790 werd
gedecreteerd. Zo ook in Elize, of de afschaffing der kloosters in Frankrijk van J.
Hazeu (1790). Gerrit Paape (1752-1803) nam het zonder begeleidend commentaar
op in een door hem samengestelde bloemlezing van revolutionaire teksten.37.
Opvoeringen van Elize zijn niet bekend. Anders dan Ericie en Melanie treedt Hazeus
Elize vrijwillig tot het klooster toe. Alleen is zij op dat moment niet geheel
toerekeningsvatbaar, want zij verkeert in de veronderstelling dat haar geliefde haar
voor een ander verlaten heeft. Als dat later een misverstand blijkt valt de gelofte niet
meer te herroepen. Elize voelt zich dan pas echt als een rat in de val, het zoveelste
slachtoffer van het ‘dweepziek en zielendwingend Rome’. Aan het slot volgen de
verlossende woorden van de ‘Commisaris’ die namens de Constituante op juichende
toon de afschaffing van de kloosters proclameert: ‘Rome zal 't geluk der aard niet
meer beroeren, Gantsch Frankrijk is thans vrij, 't erkent het menselijk recht. Het
spoort zijn burgers tot den dienst van 't opperwezen; Maar 't hart moet in dienst voor
dwang noch kluisters vreezen!’38.
Ook in Monvels Les victimes cloîtrées uit 1791 draait het om een meisje dat onder
dwang in een klooster vastgehouden wordt. Een nieuw gegeven is dat de gevolgen
van dit wansysteem nu mede vanuit het perspectief van een man worden belicht.
Niet alleen het meisje, maar ook haar minnaar legt de kloostergelofte af. Net als zij
verliest hij het recht op vrije wilsbeschikking en het recht een huwelijk te sluiten.
Hij doet afstand van zijn bezit. Zijn maatschappelijke ambities kan hij vergeten.
Aan het begin van het stuk laat Eugenia St. Alban zich manipuleren door pater
Laurens, de biechtvader van haar moeder. Lust en hebzucht drijven deze dominicaan.
Hij sluit het meisje op in een ondergrondse cel om haar daar naar believen te kunnen
misbruiken. Het vrouwenklooster waarin dat gebeurt, is via een geheime gang
verbonden met het onderkomen van de dominicanen. De inhalige pater aast ook nog
op het vermogen van Eugenia's rijke geliefde, Dorval. Hij vertelt hem dat zijn vriendin
niet meer leeft en adviseert hem dringend tot het klooster toe te treden en zijn geld
aan de kerk af te staan. De jongen, door wanhoop gedreven, stemt toe. Zijn beste
vriend, De Francheville - burgermeester en man van de Verlichting - probeert hem
tegen te houden. Hoe, zo vraagt hij de monnik-in-spe,
kunt gy aan de reden verantwoorden deze uwe zelfverloochening, dit
vergeeten van de waardigheid van uw wezen, deze blinde en slaaffsche
gehoorzaamheid, (...) die gij zult zweeren aan den geweldaadigsten, den
laagsten, den onbeschaamden despoot [de Paus]?39.
Een man als Dorval, welvarend, geacht, bestemd om het vaderland te dienen, zou
beter moeten weten.
Na zijn intrede komt Dorval dankzij een hem goedgezinde pater er snel achter dat
hij bedrogen is. Pater Laurens sluit ook hem op in een kerker, die, zo blijkt later,
naast die van Eugenia ligt. Intussen zet De Francheville een bevrijdingsactie op touw.
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Net wanneer Dorval bezig is zich een weg naar zijn verloofde te graven, arriveert de
burgervader met zijn ‘officiers der municipaliteit en nationale wachten’, waarbij ook
Eugenia's berouwvolle ouders aanwezig zijn.
De slachtoffers van kloosterdwang is anoniem verschenen. Vermoedelijk is de
vertaler de uitgever van het stuk de doopsgezinde Pieter Johannes Uylenbroek
(1748-1808). Wat opvalt
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aan de recensie in de Vaderlandsche letteroefeningen is dat net als bij Ericia en
Melanie wordt gerefereerd aan de werkelijkheid om het stuk meer gewicht te geven:
Indien ons geheugen ons niet bedriegt, herinneren wy ons, in vroegere
dagen, een bericht in de Nieuws-papieren geleezen te hebben, 't welk eene
soortgelyke Gebeurtenis voorstelde als hier ten toneele gevoerd word: 't
geen zeker dit stuk meer belangrijk maakt.40.
De Amsterdamse schouwburg programmeerde het stuk tussen 1797 en 1801 in totaal
elf keer.41. In de provincie behoorde het tot de top-tien van de meest opgevoerde
stukken.
Nog succesvoller was Chéniers Fénélon, ou les religieuses de Cambrai dat in
Frankrijk werd geprezen als het beste stuk van het jaar.42. In Nederland verscheen het
onder de titel Fénélon of de Kameryksche kloosterlingen. Dat Uylebroek het vertaalde,
is in dit geval zeker. Weer zijn de ingrediënten: een jong meisje, misbruik van
vaderlijk gezag, gescheiden geliefden en bevrijding.
Heloïze, telg uit een voornaam geslacht - op haar zestiende in het geheim gehuwd
met D'Elmance - wordt door haar woedende vader van haar geliefde gescheiden en
in het klooster te Kamerijk gestopt. Daar bevalt zij van een meisje, Amelia dat haar
onmiddellijk afgenomen wordt. Het kind, elders in het klooster ondergebracht, moet
haar hele jeugd horen dat zij uit ‘woeste zinlykheid’ voortgesproten is. Als zij vijftien
is en haar kloostergelofte moet gaan afleggen, hoort zij martelgeluiden komen uit
een ondergrondse cel. Al gauw komt tot zij de ontdekking dat het haar eigen moeder
is die opgesloten zit. Als de als menslievend bekendstaande Fénélon, de aartsbisschop
van Kamerijk, het klooster bezoekt, licht Amelia hem over de gevangenschap van
haar moeder in. De geestelijke, die bevriend blijkt met D'Elmance, gelast onmiddellijk
Heloïzes vrijlating. Hij laakt de strafmethoden van de nonnen, maar niet minder
kritisch is hij over het gedrag van de vader. Tot de aanwezige kloosterlingen en
burgers spreekt hij:
Laat u nooit zo verre in 't kwaad verrukken.
Daar gy, onmenschelyk, uws gelyken zoud verdrukken: Uw hoogmoed,
vaders! bare uw kinderen geen verdriet.
En weest, uit bygeloof, hun zieltirannen niet.43.
Chéniers antimonastieke kritiek doet in felheid niet onder voor die van Monvel. Toch
is Fénélon veel genuanceerder. De toneelschrijver tekende de aartsbisschop van
Kamerijk naar een echt bestaande figuur. De Franse bisschop, die leefde van 1651
tot 1715, was bekend door zijn kritiek op Lodewijk XIV's absolutisme en
oorlogspolitiek. Hij pleitte voor vrijheid en gelijkheid en was voorstander van de
constitutionele monarchie, de instelling van provinciale parlementen en een vrijere
economie. Fénélon was kortom het levende bewijs dat ook katholieken voor de
Verlichting ontvankelijk konden zijn. In Nederland bestond aan zulke voorbeelden
grote behoefte. Niet toevallig verscheen Fénélon in het jaar van de gelijkberechtiging
(1796). Hoewel de katholieken dezelfde rechten als de hervormden kregen, duurde
hun discriminatie voort: men bracht nu een verschil aan tussen enerzijds beschaafde,
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verlichte en anderzijds domme bijgelovige katholieken, de meerderheid volgens
velen.
Uitzonderingen werden des te uitbundiger geprezen. Daarom is het niet
verwonderlijk dat Uylenbroek zijn waardering uitsprak voor het feit dat Chénier niet
alle geestelijken over één kam scheerde. In Fénélon vormde, zo meende hij, ‘de
verfoeijelyke kloosterdwang’ niet slechts een ‘bloote uitvinding’ om de
roomskatholieken ‘eene klad aan te wryven’, of in een ‘affschuwelyk daglicht te
stellen’.44. Ook de Vaderlandsche letteroefeningen prees Fénélon omdat het verschil
maakte tussen de Kamerijkse bisschop als ‘rechtwaardigen Godsdienstleraar’ en
‘dier dwepers en slechthoofden, die alleen den smaad verdienen, welken vele
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Hedendaagsche Toongevers op den gehelen Geestlyken stand willen geladen hebben.’
Het tijdschrift riep Fénélon uit tot ‘Een dier schoonste stukken voor het Toneel, naar
de behoeften van onzen tyd uitnemend geschikt, en waardig om by herhaling vertoond
en gezien te worden.’45. Van Fénélon zijn in en buiten Amsterdam tussen 1796 en
1810 zeker zesentwintig voorstellingen gegeven.46. Van de tekstuitgave verscheen
een derde druk in 1806. Volgens het daarin opgenomen voorbericht van Uylenbroek
was de eerste druk binnen een half jaar uitverkocht en trok het stuk in de schouwburg
van Amsterdam ongekend hoge aantallen (soms vaker terugkomende) bezoekers,
vooral dankzij de briljante vertolking van Heloïze door de ‘veelvermogende’
toneelspeelster Johanna Cornelia Wattier (1762-1827), de bekendste en meest gevierde
actrice van dat moment. Volgens Uylenbroek was zijn vertaling ook in de rest van
het land in ‘alle openbare en zelfs vele byzondere schouwburgen’ ten tonele gevoerd.
Niet alle opvoeringen waren even goed, maar ze werden ‘ten minste altoos met een'
grooten toeloop, verricht.’47. Bij Uylenbroeks overlijden in 1808 bevestigden vrienden
dat Fénélon destijds een groot succes was geweest.48.
In 1813 werden Fénélon en De slachtoffers van kloosterdwang getroffen door de
Franse toneelcensuur die toen ook in Nederland van kracht werd. In dat jaar
circuleerde een lijst met zesenvijftig Franse toneelstukken, waarvan de opvoering,
zonder opgaaf van reden, tot nader order moest worden uitgesteld.49. Na deze periode
van censuur werd Fénélon opnieuw gespeeld. Een tweetal voorstellingen vond plaats
in 1818 en 1828 in Gelderland.50.
De lijst met kloosterspelen kan met nog veel meer titels worden aangevuld, maar
niet alle stukken waren uitgesproken revolutiegezind. In 1790 verscheen bijvoorbeeld
het pro-aristocratische Het klooster, of karakter en opvoeding naar Pierre Laujons
Le couvent ou les fruits de l'education (1790).51. Ook waren niet alle kloosterspelen
afkomstig uit Frankrijk. Zo verzorgde Adriaan Loosjes in 1802 de Nederlandse
uitgave van het Duitse treurspel Antonia, of de kloostergelofte naar August la
Fontaines Antonie, oder das Klostergeluebde (1790). In 1794 publiceerde een
onbekend auteur Siegwart, een vrije toneelbewerking naar J.M. Millers Siegwart.
Eine Klostergeschichte uit 1776, een driedelige roman die ook in het Nederlands
verscheen.52. Naar de vertaler beweert, was de Nederlandse romanversie op verzoek
van ‘kloosterlingen’ voor de Roomse lezers minder ‘aanstootlyk’ gemaakt.53. Het
toneelstuk tendeert daarentegen wel naar kloosterkritiek, al zijn de formuleringen
voorzichtig gekozen, zoals blijkt uit de zinsnede ‘een gedwongen slachtöffer blyft
altyd een onwillig slachtöffer; de aan den Godsdienst toegewyde oorden zyn niet
altyd de verblyfplaatsen van onschuld en deugd.’54.
Het onderwerp van de kloosters lag ook buiten het toneel goed in de markt.55. Zo
werd De kloosterling (1798), de Nederlandse vertaling van Diderots briefroman La
religieuse (1796), in een paar maanden tijd drie keer herdrukt.56. Adriaan Loosjes
bezorgde met zijn Charlotte de Bourbon (1792) een kloosterroman van vaderlandse
makelij.57. De meeste kloosterromans waren echter afkomstig uit Duitsland.58.

Treurspelen en het laat achttiende-eeuws antipapisme en nationaal besef
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Anders dan voorheen is aangenomen, zijn de Parijse toneelsuccessen van Fontenelle,
La Harpe, Monvel en Chénier niet aan Nederland voorbij gegaan.59. De kloosterspelen
waren hier zelfs bijzonder geliefd. Gezien de afwezigheid van een kloostercultuur,
is de vraag of daar een typisch Nederlandse reden voor heeft bestaan.
Het is duidelijk dat de vertalers de thematiek van de kloosterdwang in universeler
richting probeerde om te buigen. De antimonastieke portee van de oorspronkelijke
stukken ontging hen
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zeker niet, maar voor hun eigen publiek veralgemeniseerden zij het liever tot
oneigenlijk gebruik van vaderlijk gezag. Ook de recensenten vermeden het religieuze
aspect. Toch moet ook dat voor de Nederlanders relevantie hebben bevat. In de Franse
context was de kritiek van de toneelschrijvers gericht tegen zaken als dogmatisme,
kerkelijk fanatisme en machtsmisbruik. Hier leefde in verlichte kring dezelfde kritiek,
alleen betrof die niet in eerste instantie het (Nederlandse) katholicisme, maar de
‘scherpslijperij’ uit protestantse hoek. Voor doopsgezinde en remonstrantse
spectatorschrijvers was het heel gewoon steile protestanten als cryptokatholieken af
te schilderen. Gelet op de dissenterse achtergrond van de toneelschrijvers,60. moet
‘verkapt papisme’ ook voor hen een gruwel zijn geweest. Als dat juist is, dan kunnen
de kloosterspelen worden geïnterpreteerd als een verdekte aanval op de hervormde
kerk, met de rigide uitvoerders van de ‘kloosterdwang’ - de onvermurwbare vaders
en de intens slechte abten en abdissen - als personificatie van dat deel van de
predikanten die, met de Formulieren van Enigheid in de hand, onwrikbaar aan hun
eigen standpunten vasthielden. Dat bij dit alles ook sprake was van rechtstreeks
antipapisme is evident, want de anti-orthoxe boodschap was behalve tegen Dordt
ook tegen Rome gericht. Het dwingende karakter van het orthodox protestantisme
was nog niets vergeleken bij de dwangcultuur van het ‘echte papisme’.
De kloosterspelen zijn niet ten behoeve van het nationaal besef uitgegeven, maar
voor dat doel waren zij wel geknipt. Fundamenteel voor het nationaal besef was het
ideaal van de gemeenschap van vrome burgers. Na 1796 stond dat open voor alle
religieuze richtingen - inclusief de katholieke. In werkelijkheid was het alleen voor
protestanten geschikt. De verlichte protestanten verhieven de rede tot het belangrijkste
geloofscriterium en verwierpen van daaruit het geloven op gezag, dat zij associeerden
met orthodox protestantisme en katholicisme. De kloosterspelen ondersteunden deze
voorstelling. De centrale boodschap was keer op keer dat mensen elkaar niet mochten
dwingen, niet alleen niet in de liefde, maar ook zeker niet in zaken van geloof.
Gewetens lieten zich niet dwingen. De meisjes in de stukken doorstaan de meest
gruwelijke toestanden, van de gedwongen intrede, eenzame opsluiting tot
verkrachtingen, maar zij blijven hun eigen opvattingen trouw. Juist door voor
vrouwelijke personages in de titelrollen te kiezen kwam het argument voor het vrij
geweten als het hoogste goed, extra tot zijn recht (al zal men - zeker vanuit
commercieel oogpunt - ook van aantrekkelijke vrouwen op het podium niet vies zijn
geweest).
De dramatisering van antimonastieke thema's bleef grotendeels beperkt tot materiaal
van buitenlandse origine. De enige Nederlandse auteur die middels een toneelstuk
openlijk uiting gaf aan zijn afkeer van de katholieke clerus (weer niet de onze, maar
die van de zuiderburen), was Gerrit Paape. In zijn Jozephus; of de zegepraal des
bygeloofs en der aristocratie uit 1790 hekelde hij de kortzichtige en onwillige houding
van de door de geestelijkheid geleide Brabantse volksmassa tegenover de
hervormingen die Jozef II op kerkelijk terrein trachtte door te voeren.61. In
toneelstukken gebaseerd op vaderlandse stof werden antipapistische passages
daarentegen juist genuanceerd, of zelfs helemaal geschrapt. Dat geldt bijvoorbeeld
voor Simon Riviers achttiende-eeuwse bewerking van het al genoemde ‘opstandstuk’
Vlissinghen geus uit 1645. De episoden die Rivier wegliet hadden betrekking op de
traditionele thema's van de roomse leer en de verraderlijkheid van de katholieken.
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Abrahamse die Riviers stuk analyseerde, beschouwt het als een aanwijzing voor
religieuze verdraagzaamheid.62. Mijns inziens bevestigt het dat de oude, op formele
politieke uitsluiting gebaseerde vormen van ‘papenhaat’ definitief hadden afgedaan.
Het nieuwe, moreel gefundeerde antipapisme kwam tot uiting in de culturele sfeer.
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maart 1809 in de Maatschappij van verdiensten, onder de zinspreuk: Felix Meritis, Amsterdam
1809, p. 20.
S. Koster, Komedie in Gelderland. Grote en kleine momenten uit driehonderd jaar theaterleven.
Zutphen 1979, p. 90; 245-246.
Koster, Komedie in Gelderland, p. 77; 117.
Carlson, The theatre, p. 40-41.
Siegwart; een kloostergeschiedenis, 1777 (2 dr.). Anoniem verschenen.
‘Voorrede’, in: Siegwart; eene kloostergeschiedenis.
‘Voorrede’, in: Siegwart, Amsterdam 1794.
De populariteit van kloosterverhalen kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit De vaderlandsche
letteroefeningen, waarin tal van recensies verschenen gewijd aan boeken waarin ex-kloosterlingen
over hun geleden ontberingen berichtten. Dat geldt ook voor de spectators: E. Hagen.
‘Antikatholicisme, nationaal besef en de Nederlandse spectators, ca. 1750-1800’, in: De
achttiende eeuw 30 (1998) 2, p. 141-162.
De kloosterling, Haarlem 1798. Vertaler onbekend.
Over de hugenootse Charlotte de Bourbon die door haar door ‘verblinde priesterschap’
aangestoken vader gedwongen wordt haar leven als non te slijten maar daaraan ontsnapt om te
trouwen met haar redder Willem van Oranje, die als ‘Vriend der Vrijheid’ medelijden heeft
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Vrijheid, geloof en liefde
Nederlandse treurspeldichters en Voltaire
Anna de Haas
In De wetten van het treurspel betoogde ik dat er in de laatste decennia van de
achttiende eeuw in de opvattingen over het ernstige toneel globaal drie stromingen
te onderscheiden zijn.1. De eerste bepleitte drastische vernieuwing van het toneel,
zoals proza in plaats van verzen en burgerpersonages in plaats van vorsten. Cornelius
van Engelen, een van haar belangrijkste voormannen, zette dit pleidooi kracht bij
met de uitgave van zijn Spectatoriaale schouwburg, een regelmatig verschijnende
reeks boekjes met vertaald prozatoneel. De tweede zag een terugkeer naar de oerbron,
de klassieke tragedie, als hèt antwoord op de alom gevoelde behoefte aan beter, of
tenminste ànder toneel. Daarvan is Willem Bilderdijk de voornaamste
vertegenwoordiger. Over diens positie in het toenmalige toneeldebat schreef ik al
elders.2. Hier wil ik - noodzakelijkerwijs in vogelvlucht - de derde stroming in
ogenschouw nemen: die welke een vernieuwing van het traditionele (classicistische)
treurspel voorstond en zich vooral liet inspireren door Voltaire.
In de eerste helft van de achttiende eeuw groeide in Frankrijk het besef dat het
treurspel kwijnende was en dat, om het weer op de been te helpen, eerst de oorzaken
van zijn kwaal vastgesteld moesten worden. Geïdentificeerd werd onder meer een
te star vasthouden aan de eenheid van plaats, wat auteurs ernstig beperkte in hun
stofkeuze in het algemeen en in de compositie van hun stukken in het bijzonder.
Diezelfde eenheid had tot gevolg dat het publiek weinig visueel plezier aangeboden
kreeg omdat het vijf bedrijven lang tegen één en hetzelfde decor aan moest kijken.
Dat gebrek aan afwisseling werd nog verergerd door het feit dat er in de treurspelen
meer geredeneerd werd dan dat er sprake was van een echte toneelhandeling. Ook
wees men met een beschuldigende vinger naar de vertrouwde (confident) als een
personage dat op de keper beschouwd niets bijdroeg, niet aan de plot en niet aan het
plezier. Vraagtekens werden ook gezet bij het primaat van de liefdesintrige - iets
waaraan toneeldichters in Nederland zich al lang ergerden.3. Allemaal punten kortom
die voor verbetering vatbaar waren. Maar waar sommigen óók nog pleitten voor
proza op het toneel, hielden anderen vast aan de versvorm. ‘Het heeft er alles van
dat al het tragische toneel altijd in verzen zal moeten zijn en het onze [Franse]
bovendien altijd in rijm’, schreef Voltaire in zo'n hem typerend ‘sweeping statement.’4.
Het rijm zag hij als een onvervreemdbaar element van het treurspel, cruciaal voor
zijn even onvervreemdbare verhevenheid.

Toneelopvattingen van Voltaire
Al meteen bij zijn eerste optreden in de toneelwereld stak Voltaire zijn opinies over
het Franse treurspel niet onder stoelen of banken. Hij deed dit in de vorm van kritische
besprekingen van de Oedipus van Sophocles, de Oedipe van zijn grote en ook door
hem bewonderde voorganger Pierre Corneille èn - wat overmoedig - van zijn eigen
Oedipe, zijn toneeldebuut.5.
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Wat er volgens Voltaire mankeerde aan Corneilles treurspel was wat in Nederland
‘dubbelheid’ heette: een dubbele plot zonder verband tussen de twee verhaallijnen,
tussen het Oedipus-verhaal als overgeleverd door Sophocles en Corneilles erbij
verzonnen (verdichte) liefdesintrige. Toegegeven, Sophocles' verhaal was te
eenvoudig, te kort, om de vereiste vijf bedrijven van een classicistisch treurspel te
vullen, maar Corneilles ‘bijverdichtsel’ (episode)
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was wel erg slecht getroffen. Verder zat diens Oedipe vol onwaarschijnlijkheden,
was Jokaste een onnut personage, liet Oedipus de toeschouwer koud en bevatte het
stuk zelfs de dichter onwaardige verzen. Niettemin, zo betoogde Voltaire, staat
Corneille altijd boven anderen, zelfs als hij onder zijn eigen maat schrijft.
Toch was de commotie die vervolgens lostbarstte waarschijnlijk minder te danken
aan zijn kritiek op Corneille, dan aan de manier waarop Voltaire zijn eigen Oedipe
als een betere, zo niet de beste naar voren schoof. Weliswaar was zijn eigen
bijverdichtsel - eveneens een liefdesintrige - ook niet volmaakt, maar het feit dat het
treurspel door het (Parijse) publiek goed ontvangen was, had hem ervan overtuigd
dat ‘de schoonheden van een stuk soms voortkomen uit een onvolkomenheid.’6. Hier
al laat Voltaire zich van zijn minder sympathieke kant zien: waar hij Corneille (en
Sophocles) vooral aan de hand van toneelwetten de les leest, gelden in zijn eigen
geval die wetten niet. Tenminste, niet zolang het publiek geen aanmerkingen maakt:
de toneeldichter heeft immers, aldus Voltaire, de plicht het publiek te boeien. Die
overweging - maar dan meer uit verlangen naar succes - heeft Voltaire er meermalen
toe gebracht in zijn eigen stukken toneelwetten te negeren als hem dat zo uitkwam.
Zijn theorie en praktijk vormen dus bepaald geen harmonisch geheel.
Te weinig handeling, te veel te lange tirades (‘redeneringen’), anderhalf uur
verveling in plaats van een boeiend schouwspel, kilte in plaats van gevoel - ziedaar
Voltaires klachten over het Franse toneel. Wanneer hij tijdens zijn verblijf in Engeland
(1726-1729) kennismaakt met het werk van Shakespeare meent hij de oplossing voor
de problemen gevonden te hebben. Natuurlijk, Shakespeare puur is voor een classicist
onaanvaardbaar: moorden op het toneel, geen spoor van de drie eenheden, vermenging
van verhevenheid en platvloersheid, van ernst en ‘boert’, en toch... Voltaire raakt
gefascineerd door de levendigheid van Shakespeares toneel. Nog in 1770 trekt hem
diens ‘natuurlijkheid’: ‘Het is de waarheid, het is de natuur zelf die haar eigen taal
spreekt, zonder gekunsteldheid.’7. Steeds weer is hij enthousiast over de diepgang,
pathetiek, grootsheid, kracht en in het algemeen de ‘beautés’ van Shakespeare, maar
altijd met dien verstande dat dit alles bij die dichter te vinden is ondanks diens
‘irrégularités barbares’ en ‘fautes grossières’.8. Niettemin beschouwde Voltaire zich
als de eerste ‘die wat goud had gepeurd uit de modder waarin Shakespeares genie
gedompeld was’ omdat hij in het verkeerde - namelijk pre-classicistische - tijdperk
had geleefd.9.
Wat Voltaire voor ogen stond, was een combinatie van de levendige handeling
van het Engelse toneel en de elegantie, verhevenheid en betamelijkheid van het
Franse.10. Zijn eigen stukken zijn echter nooit het grote voorbeeld van zo'n synthese
geworden, maar eerder, zoals Lanson het treffend formuleerde,
behendige herhalingen van alle befaamdste en meest beproefde
toneelclichés van Griekenland. Engeland en Frankrijk: zoons, vaders,
moeders die hun vaders, moeders of zoons vermoorden of zullen
vermoorden, broederhaat, moorddadige jaloezie, tegennatuurlijke gevoelens
en misdaden, onheilszwangere incognito's, levensverwoestende
noodlottigheden.11.
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Ook in theoretisch opzicht slaagde Voltaire er niet in Corneille en Shakespeare samen
te brengen. Zijn pogingen daartoe bestonden toch vooral uit het steeds herhalen van
steeds dezelfde bezwaren tegen beide auteurs en zijn onwrikbare overtuiging, dat
Corneille ondanks zijn gebreken een groot treurspeldichter was en Shakespeare
ondanks zijn geniale trekjes een barbaar.
Zijn leven lang heeft Voltaire zijn exclusieve voorkeur voor de vormregels van
het Franse classicistische drama uitgedragen en verdedigd. Een treurspel in blanke
verzen zou, meende hij, het eind van het ware (verheven) Franse treurspel betekenen.
Het invoegen van scènes in proza beschouwde hij als een blijk van onmacht. In 1731
signaleerde hij (pogingen tot) pro-
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zatoneel, maar kon niet geloven dat die onderneming kans van slagen zou hebben.12.
Toen hij in 1776, twee jaar voor zijn dood, vernam dat er een prozatragedie gespeeld
zou worden, schreef hij met gevoel voor drama: ‘Je vais mourir en laissant la France
barbare.’13.

Oedipe (1719)
De verschijning in 1719 van Voltaires eersteling, Oedipe, bleef ook in de Republiek
niet onopgemerkt. Er werd zelfs buitengewoon snel en uitvoerig op gereageerd,
allereerst door Justus van Effen. In zijn vroegste tijdschrift, het Journal historique,
politique, critique & galant (1719), publiceerde hij een ‘Lettre à Madame ***
contenant la critique de l'Oedipe de M. de Voltaire’. Helaas ligt het enige bekende
exemplaar van dit tijdschrift in de Sächsische Landesbibliothek in Dresden, dus
moeten we het doen met de korte samenvatting die het in Den Haag verschijnende
periodiek l'Europe savante ervan gaf.14. Daaruit blijkt dat Van Effen Voltaire
bekritiseerde om zijn onderwerpskeuze, de opbouw van zijn treurspel en verscheidene
van zijn personages. ‘Alles wat men in de heer Arouet kan waarderen, is het genie
van de auteur & de schoonheid van zijn versificatie’, maar ‘de hele rest is
waardeloos.’15.
Kort na Van Effens bespreking volgde dus l'Europe savante zelf.16. De
desbetreffende (anonieme) recensent merkt op dat Voltaires kritieken niet bij iedereen
goed gevallen waren, dat men hem kwaadwilligheid, aanmatiging en blinde
zelfingenomenheid verweten had. En dat het, na alle lof die de jonge dichter óók
toegezwaaid had gekregen, tijd was voor een objectieve kritiek. Dus zet de anonymus
zich als ‘interprète stérile’ (neutraal) aan een vergelijking van Sophocles' en Voltaires
Oedipus-stukken, een vergelijking die Voltaire natuurlijk zelf uitgelokt had. En
uiteraard moet diens bijverdichtsel het ontgelden: daar deugde helemaal niets van.
Erger is echter dat Voltaire ‘zijn stuk bezaaid heeft met allerlei goddeloosheden &
niets heeft gedaan om de daardoor mogelijk gewekte slechte indrukken te corrigeren.’
Toch wil de recensent de debutant niet ontmoedigen: hij moet wat minder hoog van
de toren blazen en bereid zijn naar goede raad te luisteren. Hij heeft immers ‘grote
voorbeelden om na te volgen, applaus om hem aan te moedigen en goede gaven [“un
Génie heureux”] om te cultiveren.’ ‘De jaren, studie en bescheidenheid’ zullen de
rest doen. Maar voor dat laatste was Voltaire, zoals bekend, niet in de wieg gelegd.
Gepikeerd door Voltaires aanval op Corneille reageerde vervolgens Balthazar
Huydecoper. In de ‘Voorrede’ tot Edipus (1720), zijn vertaling van Corneilles Oedipe
(1654), spreekt hij zijn ongerustheid uit, dat wellicht ‘zijn’ Edipus overschaduwd
zal worden door ‘een ander van dien naam, het maaksel van eenen Monsr, de
Voltaire’, dat ‘onlangs zo veel ophef te Parys gemaakt heeft, dat de lof van dien
Dichter wel haast geheel Holland vervulde.’ Dat Voltaire ook nog een kritiek op zijn
eigen Oedipe had geschreven, was een daad die ‘de zedigheid van den Dichter wel
bewyst, maar zyn spel zelve niet verschoont.’ Hoe je het ook draait of keert, Corneille
is vele maten groter dan Voltaire:
Hy heeft de straf van Marzyas te wachten.
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Die, stout op zyne krachten,
Dien Dichter, met een naargebootsten toon,
Durft steeken naar de kroon.17.

Ofwel: wie het waagt Corneille (‘Dien Dichter’) te willen evenaren loopt kans levend
gevild te worden. De mensen zullen bevinden hoe Voltaires ‘klatergoud’, waardoor
zij zich laten verblinden, ‘verdwynt door tyd en wind’ en hoe ‘de maan [nl. Voltaire]
verbleekt, en zwicht’ voor de zon, Corneille. In de Boekzael van mei 1720 vroeg een
recensent zich vervolgens af of wat Huydecoper geschreven had ‘tegens den Heer
Arouet, die waerlyk groote
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bequaemheden heeft’, ‘een Dichter van het Gemeen goetgekeurt [...] wiens spel met
zoo groote toejuiching ontfangen is’, niet ‘te ver gaet.’18.
Omstandige kritiek bewaarde Huydecoper echter voor een aparte publicatie,
Corneille verdedigd (1720). Net als in zijn ‘Voorrede’ bij Edipus concentreert hij
zich hier op de bijverdichtsels. Hij bekent ‘tegenwoordig’ Corneilles episode ‘zo
goed niet meer’ te vinden als vroeger. Die van Voltaire, ‘hoe wanschapen en
gebrekkelyk’ ook, heeft, moet hij toegeven, eraan bijgedragen dat het stuk ‘zo wel
uitgevallen is.’ Al is het volgen der toneelwetten niet de enige reden waarom een
stuk kan behagen, zo schrijft hij, een stuk waarin die wetten geheel genegeerd zijn,
zal uiteindelijk door de mand vallen. Huydecopers verdediging van Corneille is
vooral een verdediging van de status quo, van de toneelwetten die zijns inziens hun
bestaansrecht ruimschoots bewezen hebben. Niet dat Voltaire zo revolutionair was,
maar hij was wel verwaand: ‘'t Schynt zekerlyk wat groots te weezen voor een jong
Poeet van 20 jaaren, zo veele misslagen in die twee Puikdichters gevonden te
hebben.’19.
Zo was de eerste Nederlandse reactie op Voltaires toneel en opvattingen er een
van gemengde gevoelens. Zijn neiging tot ‘impiété’ werd meteen herkend, zijn
eigendunk (tevergeefs) afgestraft, maar zijn talent ook direct erkend. Toch bleven,
ondanks alle lof, zijn stukken vooralsnog onvertaald. Zo verscheen Oedipe pas in
1769 in het Nederlands20. en Hérode et Mariamne (1724) in 1774. Misschien was er
voor deze treurspelen geen plaats omdat men hier, wat hun onderwerp betreft,
voorlopig genoeg had aan Huydecopers Edipus en Katharina Lescailjes Herodes en
Mariamne (1685; naar Tristan). In 1794 klaagde M.G. Engelman dat de Amsterdamse
schouwburg de Mariamne ‘van den Franschen Maro’ nog altijd opvoering ‘onwaardig
acht’ en de voorkeur gaf aan die van Lescailje, die volgens hem ‘onder de monsters
behoort.’21.

1730-1760: vertalen in crisistijd
Na deze kleine storm in de toneelwereld valt het in Nederland voorlopig stil. Tussen
1730 en 1760 verkeert ons toneel in een crisis, in die zin dat er nauwelijks meer
oorspronkelijke toneelstukken verschijnen. Na 1730 lijken fut en enthousiasme vrij
abrupt te verdwijnen. Dat omstreeks die tijd de oude garde, onder wie zowel de
opkomst en consolidatie van het classicisme als de laatste stuiptrekkingen van het
(niet-classicistische) Spaanse toneel hadden plaatsgevonden, overleed dan wel zich
wijdde aan andere bezigheden kan daarvan niet de enige verklaring zijn.22. Er was
kennelijk geen nieuwe generatie die de fakkel kon of wilde overnemen - ook dat valt
te constateren, maar verklaart verder niks. De toen grootste producent van
toneelstukken, Fredrik Duim, was inmiddels een bejaard man. Zijn - nooit gespeelde
- vaderlandse stukken zijn meer berijmde geschiedenislessen dan echt toneeldrama.
In theoretisch opzicht was hij van de classicistische school. Niet de man dus om het
toneel nieuw leven in te blazen. Het is dan misschien niet toevallig dat juist in deze
jaren de eerste Voltaire-vertalingen op de markt komen. Als vulling van de grote
leegte? Als leidstar in moeilijke tijden?
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Zaïre (1732)
In 1734 verscheen de eerste Nederlandse vertaling van een stuk van Voltaire: Zaïre.
De vertaler, Govert Klinkhamer, gaf het de titel Zaïre, of de koningklyke slavin. Het
treurspel speelt in Jeruzalem in de tijd van de kruistochten. Het gaat over een van
geboorte christelijk Frans meisje, Zaïre, dat echter vanaf haar jongste jaren als
moslimse is grootgebracht in het serail van sultan Orosman. Kort nadat Orosman
haar (een slavin!) ten huwelijk gevraagd heeft
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blijkt Nerestan, een christen met een missie op bezoek aan het hof, haar broer te zijn,
en Lusignan, al twintig jaar Orosmans gevangene, haar vader. Op hun aandringen
zal zij zich in het geheim christelijk laten dopen. Dat zij het christelijk geloof nooit
gekend heeft, deert hen niet, zomin als het feit dat zij op haar manier gelukkig is. Zo
raakt Zaïre verscheurd tussen haar liefde voor Orosman en loyaliteit jegens haar
familie. Tenslotte brengen misverstanden en een hoveling-stokebrand Orosman ertoe
haar in jaloezie te doden. Wanneer hij begrijpt dat zij hem oprecht had bemind, doodt
hij zichzelf.
Het zal duidelijk zijn dat het geloof een belangrijk aandeel in de plot heeft. Het is
de stiekeme doop die Zaïre zich zo geheimzinnig doet gedragen, dat Orosman denkt
dat ze een ander heeft. De gesprekken tussen Nerestan, Lusignan en Zaïre gaan over
niets dan geloof. Dat maakte Zaïre ongeschikt voor openbare opvoering in de
Amsterdamse Schouwburg en daarvan was de vertaler zich terdege bewust. Weliswaar
had hij ‘eenige serieuse uitdrukkingen en redenen’ laten staan, maar hij had het stuk
dan ook ‘geensins ten dienste van het Tooneel geschikt’ - het was als leesstuk
bedoeld.23. Wanneer deze vertaling in 1763 toch op de Leidse schouwburg gespeeld
wordt, beaamt een recensent nogmaals dat het ‘waarlyk al te teer [is] om op het
Toneel gebragt te worden, verscheide daarin voorkomende redeneeringe voegen op
het zelve gantsch niet.’ Dat de acteurs zo voorzichtig waren geweest de ‘Serieuse
uitdrukkingen te vermeiden’ was hem dan ook ‘zeer aangenaam’.24. Ook Menkema,
in het ‘Voorbericht’ bij zijn Zaïre-vertaling (1777), meende dat ‘dit, anders zo
uitmuntend spel, te zedig, en dus ongeschikt voor het tooneel’ was en ‘dat eene
woordelyke overzetting op het tooneel des openbaren Schouwburgs niet voegt; ten
minste dat 'er in dat geval, merkelyke veränderingen behooren in te vallen, om den
Godsdienst voor alle bespotting te bevryden.’ Zijn ongekuiste prozavertaling was
dan ook alleen bedoeld voor opvoering in de beslotenheid van het genootschap
Kunstmin Spaart Geen Vlyt.
Wie zich niet uitliet over de opvoerbaarheid van Zaïre was Fredrik Duim. Hij
publiceerde rond 1738 een Zaïre, bekeerde Turkinne, ‘het Fransche, van den heere
De Voltaire, naar de Duitsche vertalinge [van Klinkhamer], niet gevolgt, om redenen
in het Berecht gemeld.’ Die ‘redenen’ blijken te bestaan uit een uitvoerige lijst van
allerhande onwaarschijnlijkheden, die Duim in het stuk had opgespoord. ‘Alles wilt
en woest’, oordeelde hij. ‘Hoe wilt vliegen de Gaskonsche geesten, en lopen zich
zelve voorby.’25. Zijn eigen landgenoten verweet hij eenzijdige oriëntatie op het Franse
toneel. Door een stuk van ‘den befaamste Fransche Dichter van dezen tydt’ te
herschrijven hoopte Duim, mocht zijn versie de toets der kritiek doorstaan, aan te
tonen dat men ‘naar de mode der Fransche niet [behoeft] te danzen.’ Maar door juist
die befaamdste dichter te kiezen, legde Duim de lat erg hoog. Te hoog volgens
Lessing, die in 1767 deze Zaïre een ‘misslungene Verbesserung’ noemde: ‘Die Duime
können wohl tadeln, aber den Bogen des Ulysses müssen sie nicht selber spannen
wollen.’26.
In hetzelfde jaar als Menkema's prozavertaling, 1777, verscheen de berijmde
Zaïre-vertaling van Voltaire-bewonderaar Jan Nomsz. Uit diens ‘Voorbericht’ blijkt
dat deze versie wel degelijk voor opvoering op de Amsterdamse schouwburg bedoeld
was (en daar ging zij op 2 februari 1778 ook in première).27. ‘Die de Fransche ZAÏRE
met de myne gelieven te vergelyken’, schreef Nomsz, ‘zullen licht bemerken waarom
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ik eenige redekavelingen heb verzagt, en eenige uitdrukkingen weggelaten.’ Dat
hoeft ons, na het voorgaande, niet meer te verrassen. Zo valt direct op dat Nomsz
Voltaires ‘Dieu’ nergens met ‘God’ vertaalde, hoogstens met ‘Hij’ of ‘Hem’. Meestal
wordt ‘Dieu’ geparafraseerd als ‘hemel’, ‘leer’, ‘macht’ of geheel omzeild.28. Niettemin
is Nomsz lyrisch over het treurspel: ‘Zulk een tooneelstuk, al waren 'er honderd
gebreken in, zou genoeg zyn om een' dichter met recht te verééuwigen.’29.
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Ook Willem van Ollefen is enthousiast: ‘Al moest ik, als ZAÏRE, een prooi der woede
weezen/ Van 't dwaalend bygeloof - 'k zou sterven zonder smart.’30. Deze ‘interpretatie’
strookt echter allerminst met de inhoud - Orosman vermoordt Zaïre uit jaloezie, niet
om haar geloof - evenmin als die van Menkema:
De Christen Godsdienst juigcht, schoon hier haar kroost vergaat!
Een kuische maagd laat zich door glans noch gloed bepalen:
Zy is 't, die 't ongeloof, als heilloos, schuwt en haat;
Hoe ze ook haar mingenoot ziet met een rykstaf pralen.
Al 's aardryks klatergoud geld by de glori niet.
Die deugd, na 't pynlykst leed, in 't sterfuur heeft te wachten.
[...]
De troost die haar verzelt, die 't grievenst’ hartzeer streelt.
Die haar versterkt, en al het lyden doet braveren.
Is, dat ze voor een’ tyd in 's waerelds rampen deelt.
Daar zy na nood en dood zal eeuwig triomferen.

De laatste achttiende-eeuwse Zaïre-vertaling, die van Jan Verveer uit 1790, wordt
slechts gepresenteerd als proeve van des vertalers dichtkunst: het is zijn ‘eersteling’.
Geen woord meer over eventuele al te ‘serieuze’ uitspraken of te ‘tedere’ inhoud,
zelfs niet over bijgeloof. Wat Nederlanders, of ten minste Nederlandse toneeldichters,
interesseerde in Zaïre was ongetwijfeld het thema van religie. Dat maakte, als gezegd,
openbare opvoering problematisch. Er was wellicht nóg een probleem: de afloop van
het stuk is er allerminst een van poëtische gerechtigheid en daar stelde men in
Nederland toch wel prijs op. Zaïre is een goed meisje, dat zich prima voelt als
moslimse totdat haar vader en haar broer roet in het eten komen gooien. Dat zij het
leven laat, is niet anders dan onrechtvaardig en dit feit kan niet goed gemaakt worden
door Orosmans schuldbewuste zelfmoord. De woorden waarmee Menkema en Van
Ollefen Zaïre bezongen zijn dan ook typerend voor de latere achttiende eeuw, wanneer
het ontbreken van poëtische gerechtigheid geaccepteerd raakt en men de schuldeloos
gestorvenen in een gelukzalig hiernamaals projecteert, waar ze alsnog krijgen waar
ze recht op hadden.31. Wellicht dat daarom openbare opvoering, al was het nog met
ietwat aangepaste tekst, tegen het einde van de eeuw acceptabel werd.
In zijn ‘Epitre dedicatoire’ bij Zaïre schreef Voltaire, dat hij aan het Engelse toneel
de moed had ontleend om ‘de namen van onze koningen en oude families van het
koninkrijk’ ten tonele te voeren. Deze nouveauté zou, meende hij, kunnen inspireren
tot een ‘soort van treurspel dat ons [de Fransen] tot op heden onbekend is en waar
we behoefte aan hebben.’32. Maar wat in het ene land een nouveauté is, hoeft dat
daarbuiten niet te zijn. De Franse context was in dit opzicht een andere dan de
Nederlandse. Wordt Zaïre met zijn Franse personages in Frankrijk wel gezien als
een eerste poging tot een nationaal (dat wil zeggen Frans-historisch) toneel,33. hier
beschikte men zeker al sinds begin zeventiende eeuw over vaderlands-historische
spelen en dus over Nederlandse personages op het toneel.34. Wat dit subgenre betreft
moge duidelijk zijn dat Voltaire ons niets nieuws te vertellen had. Het is dan ook
begrijpelijk dat in ons land, wat Zaïre betreft, de aandacht uitging naar andere, in dit
geval de religieuze aspecten van het stuk.
Hoe dat ook zij: in Frankrijk had Zaïre succes en dus waagde Voltaire zich aan
een ‘echt’ Frans-historisch stuk: Adelaïde du Guesclin (1734). Het flopte echter en
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Voltaire heeft zich nooit meer aan een dergelijk treurspel gewaagd.35. De islam
daarentegen kwam des te krachtiger terug in een volgend treurspel: Le Fanatisme
ou Mahomet le prophète (1742). Dit stuk, waarin Mahomet in de zwartste kleuren
wordt afgeschilderd, werd echter pas in 1770 vertaald.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

159

Brutus (1731)
Vóór Mahomet schreef Voltaire twee ‘Romeinse’ treurspelen die bij ons al snel
vertaald werden: Brutus en La mort de César. Van Brutus verschenen er kort achter
elkaar drie vertalingen, alle Brutus getiteld: één in 1735 van Sybrand Feitama en
twee in 1736 van respectievelijk Frans Rijk en Johannes Haverkamp. Dit feit was
volgens Haverkamp ‘een onbetwistelyk bewys dat de Heer de Voltaire in hetzelve
op een uitmuntende wyze de achting en goetkeuring der Kundigen heeft
weggedraagen.’ Feitama's vertaling was aanvankelijk niet voor opvoering bedoeld,
althans niet op de Amsterdamse schouwburg: hij had juist een langdurige ruzie met
de schouwburgregenten achter de rug over de rechten op zijn daar wél opgevoerde
toneelstukken en het zou tot in de jaren vijftig duren voordat zijn (vertaalde) stukken
daar weer opgevoerd werden.36. Haverkamp vertaalde daarom dit ‘krachtig en heerlyk’
stuk voornamelijk ‘opdat het Tooneel van dit Treurspel [...] niet ontbloot mogte
blyven.’ Uiteindelijk, zo blijkt uit zijn verhaal, kreeg de Schouwburg toch alledrie
vertalingen aangeboden, waarop de regenten in ‘hun billykheit’ besloten geen van
de drie aan te nemen. Misschien dat het stuk daarom vooralsnog niet gespeeld werd;
de eerstbekende opvoering van Haverkamps Brutus is van januari 1747, terwijl
Feitama's Brutus in 1756 in première ging.37.
Haverkamps ‘Voorrede van den Nederduitschen dichter’ bestaat verder grotendeels
uit een vertaling van een flink deel van Voltaires Brutus-voorrede: de ‘Discours sur
la tragédie’, een ‘geleerde Redevoering’ aldus Haverkamp. Zo kan de lezer er onder
meer kennis van nemen dat het Voltaire als ‘een verwyfde smaak’ voorkwam om in
alle treurspelen ‘Liefde te willen hebben.’ (Wat hem er nooit van weerhouden heeft
treurspelen mèt liefde te schrijven.)38. Voltaire had ook een vergelijking getrokken
tussen het Franse en het Engelse toneel (en Shakespeare in het bijzonder), maar juist
dit gedeelte vertaalde Haverkamp niet. Daardoor komt de enige Shakespeare-passage
die hij wél vertaalt - over hoe deze als enige ‘de Geesten heeft kunnen doen roepen
en spreeken’39. - nogal in de lucht te hangen. Weinigen hebben waarschijnlijk geweten
dat het hier over Hamlet ging.
Het zal niet alleen de ‘uitmuntendheid’ van Voltaires treurspel geweest zijn, die
verleidde tot vertaling, maar zeker ook, of misschien wel vooral het geliefde thema
van het laten prevaleren van het algemeen belang (in casu vrijheid) boven
privébelangen (in casu vaderliefde). Het verhaal betrof Lucius Junius Brutus, die
zijn eigen zoons ter dood liet brengen omdat zij ‘een eedgespan gemaakt hadden met
de aanhangers van de Tarquynen, die, als heerschende Koningen, de Roomsche
vryheit onderdrukten’ en aldus het ‘gemeene best weder aan hun vryheit hadt
geholpen.’40. Het was bij ons eerder al gedramatiseerd door Pieter Merkman in Brutus
en zyner zoonen treurspel (1725) en door Roeland van Leuve onder de veelzeggende
titel L. Junius Brutus. Vaderlyke gestrengheit, of vryheid waardiger als bloed (1725).
Ook was het rond 1655 al in marmer in reliëf gebracht in de Vierschaar van het
Amsterdamse stadhuis, als een van de ‘zinnebeelden op den Rechter en het Recht.’41.
Als symbool van ultieme rechtvaardigheid en zelfverzaking had dit verhaal beslist
een traditie in de Republiek.
Brutus had in Frankrijk weinig succes, al kreeg Voltaire er kennelijk geen
problemen mee. Dat is verwonderlijk, aangezien het notabene een republikeinse
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vrijheid ‘bezingt’. Er staan verzen in, waarvan men zich kan afvragen hoe ze door
de Franse censuur gekomen zijn: ‘Toscaanen, 't slaafsche juk der Koningen
beschoren,/ En zelfs der Priesters, zyn tot dienstbaarheid geboren?’42. Volgens een
tijdgenoot reageerde het Franse publiek verontwaardigd op deze en dergelijke verzen,
niet gewend als het was aan ‘zulke weinig beheerste uitspraken.’43. Wat nog
voorzichtig uitgedrukt lijkt. Het Nederlandse publiek moeten zulke verzen aangenaam
bekend in de oren geklonken hebben.
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La mort de César (1735)
Moeilijker had men het hier waarschijnlijk met Voltaires La mort de César. De moord
op Caesar was op zich al een ambivalent gegeven: zij bood stof aan zowel
monarchisten (schandelijke moord op goed staatsman) als republikeinen (de republiek
behoed voor alleenheersersambities).44. Voltaire had zijn treurspel misschien geen
uitgesproken monarchistisch, maar zeker geen republikeins slot gegeven. Als De
dood van Cesar (1737) publiceerde Jacob Voordaagh - die beweerde Voltaire
persoonlijk ontmoet te hebben45. - zijn vertaling ‘omme, waar het moogelyk uit de
waereld te bannen het vooroordeel, dat een Treurspel niet kan behaagen, zonder
Vrouwen of Liefde’, die immers veelal ‘de Achtbaarheid en Heldendaaden der
Doorluchtige Mannen [...] als verwyfd doet aanmerken.’ En natuurlijk ook vanwege
Voltaires ‘alomme uitmuntende Geest in de Dichtkunde’ en de ‘krachtige
redeneeringen’ waar het stuk ‘van het begin tot het einde’ mee ‘praald’. Maar
waarschijnlijk had hij er moeite mee, dat het niet eindigde met, bijvoorbeeld, een
lofzang op de met Caesars dood herwonnen (republikeinse) vrijheid. Die moord was
eerder, en meer in overeenstemming met de toenmalige Nederlandse visie, door Van
Leuve beschreven als een daad waarmee ‘de Vryheid (een klank zo aangenaam voor
de Ooren onzer Landaard, als zynde het Element waar in wy geboren zyn) haare
poogingen doet, om zig van het eenhoofdige gezag te ontdoen.’46. Voltaire daarentegen
laat aan het eind de Romeinen wraak zweren op de moordenaar. Zelfs is, blijkens de
slotclaus, Marcus Antonius van zins zich door het volk en middels die wraak op de
troon te laten hijsen. In Voordaaghs oordeel over deze gang van zaken klinkt dan
ook begrijpelijke aarzeling door:
Ik vertrouwe dat 'er nooit iets Heerlyker bedacht is, of bedacht kan worden,
als de gevoelens, die gy uw Helden, zo van Heerschzucht, Wraak en
Vryheid; door het geheele Spel inboezemt, zonder nochtans Cesar, zyn
Deugden en Barmhertigheid, (schoon hy zyn Vaderland tracht onder het
juk van Slavemy te brengen) of Brutus zyn zucht tot het behoud van Cesar,
(schoon de Vryheid van zyn Vaderland hem meerder aan het hart gaat)
uit te dooven.47.
Zouden het de naam en faam van Voltaire zijn geweest die Voordaagh, en anderen,
de ogen deed sluiten voor deze ‘on-Nederlandse’ afloop? In ieder geval volgde in
1740 een tweede vertaling: De dood van Cesar, door Charles Sebille. De opsteller
van het bijgevoegde ‘Bericht’ - Sebille was in 1738 overleden - noemt Voltaires
treurspel een ‘meesterlyke Fransche Navolging’ van Shakespeares Julius Caesar,
die dat ‘Engelsch Kunststuk’ overtreft. Bovendien had Sebille zijn vertaling
‘vernuftig’ opgesierd ‘met de overige fraayheden des Britschen Cesars, waar van de
Fransche Dichter meer gebruiks had konnen maken.’48. Over de afloop geen woord.
Het is niet bekend of Sebilles vertaling ooit opgevoerd is. Die van Voordaagh
zeker wel. Naar aanleiding van een voorstelling in 1762 haalde de Hollandsche
toneel-beschouwer vooral het aspect van de liefde naar voren: ‘Wat het Treurspel
zelve aangaat, men weet dat het zonder vrouwen speelt; geen liefde is in dit Stuk
bekent, Voltaire heeft van 't vooroordeel, omtrent de noodzakelykheid dier hartstocht,
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hier in getriomfeert. Het stuk heeft behaagd, en zal altoos stand grypen; ja voor een
zyner beste Treurspeelen gehouden worden.’49.
Saillant is overigens dat niet alleen Brutus, maar ook La mort de César in Frankrijk
juist tijdens de Revolutie gespeeld werd. Daartoe was in het laatste stuk wel de
slotclaus van Marcus Antonius geschrapt en vervangen door een overwinning van
de republikeinen!50.

Mérope (1743)
Voordaagh was niet de eerste in Nederland die een treurspel zonder liefde juist om
die reden apprecieerde. In Corneille verdedigd had Huydecoper de kwestie van de
liefdesintrige al
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eens te berde gebracht: ‘'t Is wel waar, dat door het invoeren van mingevallen in alle
Treurstoffen de helden der Oudheid hun eigelyk [heldhaftig, AdH] karakter verlooren
hebben, maar wat zal men doen, als men zyne Toehooreren anders niet behaagen
kan?’ Deze bijna voltairiaanse concessie aan het publiek trekt Huydecoper echter
meteen weer in, overtuigd als hij is ‘dat de Liefde juist het middel niet zy om een
Treurspel aan Hollandsche oogen behaagelyk te maaken.’51. Van Leuve had zelfs een
treurspel, notabene over Cezar's dood (1723), geschreven, waarvan hij trots meldde
dat er geen tusschen ingevoegde minnarye in voorkwamen, want die vond hij ‘in
diergelyke hoofdstoffen wanvoegelyk.’ Van Leuves pech was echter dat hij als
treurspeldichter door niemand serieus genomen werd. Het was dus Voltaires La mort
de César dat om het ontbreken van een liefdesintrige geprezen werd.
Meer nog dan La mort de César werd Voltaires Mérope geprezen om het ontbreken
van een liefdesintrige. Johan Feitama vertaalde het in 1746. Net als Voordaagh
claimde Feitama connecties met Voltaire, getuige zijn opdracht: ‘Aan den weledelen
heere De Voltaire [...], hoofd der Fransche dichteren, wordt deeze Merope, op zyn
verzoek uit het Fransch in 't Nederduitsch vertaalt, opgedraagen’. Als voorrede gaf
hij een vertaling van de ‘Brief van den heer de Voltaire aan den heer markgraaf
Scipio Maffei, schryver van de Italiaansche Merope’. Zou het toeval zijn dat eveneens
in 1746 Philip Zweerts zijn vertaling van Maffeis Merope publiceerde? Ook Zweerts
citeerde uit Voltaires ‘Brief’ aan Maffei, die in 1762 nog aangehaald werd in het
Schouwburg nieuws: ‘het Treurspel van Merope [is] niet van de geringste [...]. 't Is
niet een laffe Vryery of Minnehandeling, 't algemeene onderwerp der Treur- en
Blyspelen, die de fraaiheid van 't zelve uitmaakt [...] den Heer de Voltaire, eene der
grootste Mannen van onze Eeuw, betuigd dit in zyne Opdracht [aan Maffei] [...]: Gy
zyt de eerste, Myn Heer, die de begaafdheid hebt gehad van een Treurspel zonder
Vryagie te geven.’52. Overigens moeten we in dit geval niet denken aan een stuk
zonder vrouwen, maar aan een drama, waarin een moederliefde de plaats inneemt
van de zo verfoeide Franse ‘vrijages’.

Voltaire vanaf de jaren zestig
Wanneer begin jaren zestig het toneelleven weer opbloeit, is er één belangrijk verschil
met het verleden: er doemen alternatieven op voor het classicistische treurspel.
Geleidelijk komen allerlei conventies onder druk te staan. Het begint eigenlijk al in
1760, wanneer het blijspel Cenie uitdrukkelijk als ‘nieuwigheid’ wordt gepresenteerd
omdat het in proza is.53. Al spoedig groeien de pleitbezorgers van prozatoneel in
aantal. In 1764 oordeelt het Schouwburg nieuws dat de prozavertaling van Hovaardye
in armoede, een blijspel van Ludvig Holberg, te verkiezen is boven de berijmde
vertaling.54. Een opmerking die tot voor kort ondenkbaar was geweest.
Het is misschien niet vreemd dat deze vernieuwingsdrang bij het blijspel begon.
Blijspelpersonages hadden immers niet zo'n verheven status als die van het treurspel.
Het waren in principe, of in ieder geval vergelijkenderwijs, ‘gewone’ mensen. Voor
wie op zoek is naar meer ‘natuur’ (werkelijkheid) ligt het voor de hand eerst de op
rijm sprekende burgers aan te pakken. De verheven personages van het treurspel
zouden echter al snel in deze mahlström meegesleept worden. Geen wonder dat
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sommigen het traditionele classicistische treurspel bedreigd zagen. De reactie was
dan ook, dat meer dan ooit verhevenheid van personages verbonden werd met
verhevenheid van taal. Afschaffing van hooggeplaatste personages en de versvorm
zou de kern van het treurspel als genre raken. Het was dus zaak de opkomst van het
prozatoneel te stuiten. Wie dat van belang vond, kon in Voltaire zijn (of haar) leidsman
vinden. Die had in de voorgaande decennia voldoende roem en status vergaard om
gewicht in de schaal te kunnen leggen. Zo hadden zij die zich beijverden voor behoud
van het verheven treurspel, desnoods met enige
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modificaties, in hem een geducht wapen. Nomsz en later Abraham Louis Barbaz
waren dus meer dan Voltaire-adepten, zij waren ook de hoeders van een toneelerfenis.

Mahomet (1742)
Nadat in de jaren 1759-1761 enkele blijspelen van Voltaire vertaald zijn, komt er na
een interval van bijna twintig jaar weer een treurspelvertaling: Tancredo (1763) van
Bruno Zweerts. In 1764 verschijnt Olimpia, welks Franse versie (Olimpie, 1763)
omstreden was in Nederland vanwege enkele als onnodig beschouwde zelfmoorden.
Het jaar daarop volgde De vorstelyke wees, N.W. op den Hooffs vertaling van
l'Orphelin de la Chine (1755), dat - zoals Voltaire zelf toegaf - niet voldeed aan de
toneelwetten (bijvoorbeeld geen eenheid van tijd). In 1770 verscheen eindelijk - in
tweevoud zelfs - het eerder genoemde Mahomet in vertaling. Ook dit stuk was niet
vrij van problemen.
Voltaires Mahomet is een geestdrijver die zijn eigen, nieuwe geloofsleer gebruikt
om het volk te terroriseren en dood en verderf te zaaien. Hij is volkomen openhartig
slechts uit op macht. ‘Wie denken durft is niet gevormd voor myne Leer'’ is een van
zijn vele uitspraken waarin hij er geen doekjes om windt.55. Hij brengt een jongeman.
Seïd, ertoe de ‘stedehouder van Mecca’, Zopir, te vermoorden, zodat hij die stad in
zijn macht kan krijgen. Seïds beloning: een huwelijk met Palmire. Willens en wetens
organiseert Mahomet een vadermoord en (bijna) een incestueus huwelijk: Seïd en
Palmire zijn Zopirs kinderen - wat aanvankelijk alleen Mahomet weet. (Overigens
had hij Palmire uiteindelijk voor zichzelf bestemd.) Het kan aan met name het thema
van koningsmoord liggen, dat Mahomet niet al in de jaren veertig was vertaald: het
kan als te brisant beschouwd zijn in die voor de Republiek politiek onrustige jaren.
Maar misschien was het ook een al te zwart treurspel: de titelheld is, om met Voltaire
te spreken, een ‘Tartuffe met de Wapens in de hand’,56. een huichelachtige profeet
die ten eigen bate schuldelozen te gronde richt en wiens euveldaden onbestraft blijven.
De eis van poëtische gerechtigheid gold toen nog als grondregel.
De eerste vertaling, door Anthony Hartsen, verschijnt onder de simpele titel
Mahomet. Diplomatiek meldt de vertaler in zijn ‘Voorbericht’ dat hij ‘op sommige
weinige plaatsen iets van den letterlyken zin [heeft] uitgelaaten of denzelven eenige
verändering doen ondergaan’, aleer hij het ‘bekwaam’ achtte voor opvoering in de
Amsterdamse schouwburg.57. Ook zijn opdrachtvers suggereert ingrepen: ‘In haar is
Mahomet [...],/ In stoutheid, veinzery, verleiding, loosheid, woede/ En scepterzucht
verbeeld, zo verr' men 't oirbaar vond’ (cursivering AdH). Maar in details treedt
Hartsen niet. Zijn ‘Voorbericht’ bestaat trouwens grotendeels uit een vertaling van
een deel van Voltaires opdracht. Dat is ook het geval in het ‘Berecht’ van Christiaan
Schaef bij zijn vertaling, De dwepery, of Mahomet de profeet.
Anders dan Hartsen gaat Schaef ook in op de commotie die het stuk in Frankrijk
had teweeg gebracht, zij het dat dit verhaal eveneens overgeschreven is.58. In 1741
was het stuk in Frankrijk gespeeld, ‘en, een Onderwerp zoo teeder, scheen met zoo
veel voorzigtigheit behandeld, dat verscheiden Kerkelijke Persoonen het [...] met
genoegen en goedkeuring beschouden.’ Anderen hadden zich echter gestoord aan
het feit dat Mahomet uit naam van het geloof opdracht tot een moord had gegeven,
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een moord op een gezagsdrager nog wel. Het zou daarom ‘een gevaerlijk Werk’ zijn,
‘bequaem om [...] Ravaillacs, Clemens, Gerards te verwekken’, ofwel:
koningsmoordenaars. Maar. vervolgt Schaef. ‘Naer die stelling zou [...] Medea de
Kindermoord: Warnar, Geeraerd en De Vrek, de Gierigaerds; De Dobbelaer de
Speelders, en Tartuffe de Huichelaers billijken!’59. De implicatie is dat volgens die
redenatie moreel slechte personages, dat wil zeggen voorbeelden van hoe het juist
niet moet, van het toneel geweerd
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zouden moeten worden. Daar had in Frankrijk met name Rousseau voor gepleit, maar
dat idee was in Nederland vooral op tegenstand gestuit.60. Wel raakte in deze jaren
de poëtische gerechtigheid in het ongerede en werd geleidelijk aan de omgekeerde
situatie - de ondeugd triomfeert over de deugd - als meer in overeenstemming met
de werkelijkheid geaccepteerd. Op één voorwaarde: dat de triomferende ondeugd zo
zwart en afschrikwekkend werd afgeschilderd, dat niemand er een voorbeeld aan
zou kunnen en willen nemen. Geheel in de geest van deze nieuwe opvatting zegt
Hartsen dan ook over zijn Mahomet-vertaling: ‘Ik poogde langs zyn [Voltaires] spoor
't gevaar van blinden yver [...] te stellen in den dag’ (en ziet zelfs kans hieraan een
chauvinistische draai te geven: ‘Tot lof myns Vaderlands, waar geen heerschzuchtig
Dryver/ Zyn voorschrift tot een wet aan andren geeven mag’).

Verloren strijd
Na Mahomet volgden nog vele vertalingen van andere stukken van Voltaire, totdat
in 1826 de laatste verschijnt, De onbescheidene, door P. Koster naar het dan al een
eeuw oude blijspel l'Indiscret (1725). Terwijl de vertalingen uit de jaren dertig en
veertig min of meer vanzelfsprekend vielen in het dan nog prevalerende classicistisch
stramien, belandden die van na 1760 in een andere context. De 32 Voltaire-vertalingen
die verschijnen van 1759 tot 1800 worden na 1790 overvleugeld door de vele tientallen
vertalingen van melodrama's in proza, met name die van August Kotzebue.61. Dat
enkelen zich waagden aan prozavertalingen van Voltaires treurspelen moet wellicht
gezien worden als een poging kwalitatief tegenwicht te bieden aan het steeds
populairder wordende melodrama. De drang naar prozatoneel was vele malen sterker
dan het verlangen terug te keren naar de klassieke tragedie, als bepleit door Bilderdijk.
Maar ook zij die het verheven treurspel wilden redden van een door prozatoneel
bewerkte ondergang zagen niets in zo'n terugkeer naar de oerbron. De krachtmeting
ging dus tussen het classicistische treurspel en het (burgerlijk) prozatoneel. Op de
lange termijn zou de overwinning aan de laatste zijn.
Eigenlijk is de populariteit van Voltaire in de achttiende eeuw alleen te verklaren,
als we hem zien zoals men hem toen zag: de opvolger, de erfgenaam van de groten
van het classicistische toneel, Corneille en Racine. De man die het treurspel op de
verheven hoogten kon houden waar het thuishoorde, die niet zozeer het treurspel
vernieuwde alswel nieuw élan gaf of althans leek te geven. ‘Voltaire [heeft], by de
lessen van die drie groote Meesters syn eigen Geest voegende, het Fransch
Treurtonneel tot een punt van volmaaktheid gebragt, dat waarschynlyk nog door
syne eigene nog door vreemde Natie overtroffen zal worden’, zoals Onno Zwier van
Haren in 1773 schreef.62.
In het Nederland van de achttiende eeuw lijkt Voltaire vooral weerklank gevonden
te hebben met onderwerpen die hier speciaal aanspraken: vrijheid, geloof,
heldhaftigheid, ware liefde. Trots op de eigen geloofsvrijheid beschouwde men, mèt
Voltaire, religieuze intolerantie en geestdrijverij als verwerpelijk. Waar men
problemen mee had, was de manier waarop Voltaire over geloof en godsdienst schreef.
Zelfs Nomsz kwam daartegen in opstand. Voltaire had bijvoorbeeld in l'Orphelin
een personage laten uitroepen: ‘Que la religion est terrible et puissante!’ Nomsz'
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commentaar: ‘De Godsdienst is nooit verschrikkelyk en vreeslyk van vermogen, dan
voor deugnieten. Wat den Franschen dichter bewogen heeft deze uitroeping in den
mond van den schuldeloozen Zeid te plaatsen, vermeet ik my niet te onderzoeken
[...]. God geeve dat het oogmerk des dichters edel, ten minste schuldeloos zy!’63. Jan
Macquet vatte de Nederlandse houding aardig samen: ‘'t Is jammer, dat Martialis
zyn' geest aen zulke onkuische Aerdigheid verspild heeft; en die van Voltaire, een
onvergelyklyk Vernuft anders-
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zins in de Dichtkunde, veeltyds strekt tot bederf van Godsdienst en Zeden.’64. Maar
in Nederland wisten ze ook daar nog nuttige lessen uit te trekken.
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wat hij wilde. Apollo won, bond Marsyas aan een boom en vilde hem levend. In een andere
versie liet Apollo hem in stukjes hakken.
18. Boekzael der geleerde wereld 1720, deel 1, p. 577.
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19. B. Huydecoper. Corneille verdedigd, Amsterdam 1720, p. 46 (‘twee’: Corneille en Sophocles).
Nota bene: Huydecoper (1695-1778) was een half jaar jonger dan Voltaire (1694-1778)! Voltaire
had beweerd dat hij Oedipe op zijn 19e, dus rond 1713, begonnen was.
20. Het werd in 1762 in het Frans gespeeld in Den Haag; zie l'Observateur des spectacles no. 2
(1762), p. 98.
21. M.G. Engelman, voorrede Mariamne (1794), p. 5. ‘Maro’ (= Vergilius): verwijzing naar Voltaires
epische dichtwerk.
22. Zie A. de Haas. ‘Frans-classicisme en het Nederlandse toneel. 1660-1730’, in: De achttiende
eeuw 29 (1997), p. 138-139.
23. Voorzover bekend is Zaïre vóór 1772 niet op de Amsterdamse schouwburg gespeeld: over dit
beleid: A.S. de Haas. Het repertoire van de Amsterdamse schouwburg 1700-1772. Maastricht
2001, p. 8-9. Over leesstukken: De Haas, De wetten, p. 209-212.
24. Schouwburg nieuws, deel 1 (1764), p. 273 (dec. 1763). Klinkhamers vertaling werd ook gespeeld
op de Rotterdamse schouwburg, tien maal in 1774-1810 (met dank aan Bennie Pratasik).
25. Vgl. De Haas, De wetten, p. 37 (ald. halverwege: voor ‘Haverkamp’ lees: Klinkhamer).
26. G.E. Lessing, Hamburgische Dramaturgie, Stuttgart, Reclam 1981, p. 90.
27. Daarna is het daar, tot 1814, nog 37 maal gespeeld (met dank aan Bennie Pratasik).
28. Vgl. De Haas, De wetten, p. 15; id.. ‘Frans-classicisme’, p. 134. P. Valkhoff. ‘Zaïre en de
Henriade in de Nederlandse letterkunde’, in: Nieuwe Taalgids 10 (1916), p. 199-204, is een
summiere vergelijking van de Zaïre-vertalingen, zonder aandacht voor kwesties als deze.
29. J. Nomsz, ‘Aanteekeningen op Zaïre’, in: Aanteekeningen van J. Nomsz op alle zyne
tooneelstukken, Amsterdam 1777, p. 238.
30. [W. van Ollefen], ‘Gedachten by de vertooning van het treurspel Zaïre: uit het Fransch vertaald
door den heer. J. Nomsz: gegeeven in het kunstgenootschap [...] Oefening Kweekt Kunst; [...]
op den XIV. van Oogstmaand. MDCCLXXXV’, in: J. Nomsz. Tooneelpoëzy, deel 10.
31. Zie De Haas, De wetten, p. 265-266.
32. Over Frans-historisch toneel: L. Breitholtz. Le théâtre historique en France jusqu'à la révolution.
Uppsala/Wiesbaden 1952; ald. p. 19-28 over mogelijke redenen voor het ontbreken van zulk
toneel. Breitholtz (p. 5 n. 1) hanteert een al te brede definitie van ‘historique’: ‘un sujet emprunté
à l'histoire européenne postérieure à l'Antiquité’: dat omvat zowel de eigen als andermans
nationale geschiedenis. Het kan vruchtbaar en verhelderend blijken om ‘historisch’ te gebruiken
ter onderscheiding van ‘verdicht’, en de categorie ‘historisch’ te verdelen in Graeco-Romeins
(met bijbels toneel als verbijzondering), post-Graeco-Romeins (a. Europees, b. vaderlands, c.
niet-Europees) en actueel; vgl. De Haas, De wetten, hfdst. 6.
33. Zie Breitholtz, Théâtre historique, p. 73, 103.
34. Men denke aan veelgespeelde stukken als P.C. Hooft, Gerard van Velsen (1613), J. van den
Vondel. Gysbregt van Aemstel (1637), R. Bontius, Beleg en ontzet der stad Leiden (1645), T.
Asselijn, De dood van de graven Egmond en Hoorne (1685). C. Bruin. De dood van Willem de
Eerste (1721).
35. Vertalingen van Adelaïde du Guesclin door Nomsz (1771), Op den Hooff (1777) en Barbaz
(1812). Zie verder Breitholtz. Théâtre historique, p. 75-76. 103 en m.n. p. 85: ‘Le droit de
Voltaire à être appelé pionnier dans ce domaine [historique] s'appuie en réalité sur les deux
tragédies de Zaïre (où, pour la première fois. des Francais étaient mis en scène) et surtout
d'Adelaïde du Guesclin, où il eut l'audace de placer l'action (assurément non-historique) en
France même. Mais c'etait là une expérience que Voltaire ne refit jamais.’
36. Zie De Haas. Repertoire, p. 142.
37. Idem, p. 192.
38. Zie Lion. Tragédies, hfdst. 3; vgl. Nederlandsche letter-courant, deel 9 (1763), p. 47 (over
Voltaires Zulime): ‘het onderwerp is blootlyk eene vinding, daar zich de Dichter niets anders
door schynt voorgesteld te hebben, dan te toonen hoe verre men door de liefde tot
buitenspoorigheeden gevoerd word, wanneer men dien hartstocht niet in een gepasten loop
houd.’ Zulime is hier nooit vertaald.
39. Deze opmerking al in 1717 bij Van Effen. ‘Dissertation’, p. 206. Het oordeel is uit Engeland
afkomstig, maar van wie?
40. Aldus de Beschryvinge van 't stadhuis van Amsterdam, geciteerd naar de uitgave van 1751, p.
28.
41. Idem, p. 27. Vgl. De Haas, De wetten, p. 63-64. Voor Brutus in de 17de eeuw: M. Spies,
‘“Vrijheid, vrijheid”: poëzie als propaganda. 1565-1665’, in: E.O.G. Haitsma Mulier, W.R.E.
Velema (red.), Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw, Amsterdam
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42.

43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

59.

60.
61.

62.

63.
64.

1999, p. 83-85: id.. ‘Verbeeldingen van vrijheid: David en Mozes, Burgerhart en Bato, Brutus
en Cato’, in: De zeventiende eeuw 10 (1994), p. 151-152.
Een wat kronkelige vertaling van ‘Esclaves de leurs rois, et même de leurs prêtres,/ Les Toscans
semblent nés pour servir sous des maîtres’ (I.2), waarvan Lion, Tragédies, p. 52 n. 3, zich terecht
afvraagt of dit misschien niet ook op de Fransen sloeg.
Lion t.a.p.
Zie E.K. Grootes, ‘Julius Caesar in het zeventiende-eeuwse Nederlandse drama’, in: F. de Bree
e.a. (red.), ‘Teeckenrijcke Woorden’ voor Henk Duits. Opstellen over literatuur, toneel, kunst
en religie, meest uit de zestiende en zeventiende eeuw, Amsterdam/Münster 2002, p. 123-138.
Daarover is verder niets bekend; zie J. Vercruysse, Voltaire et la Hollande. Genève 1966, p.
48.
Zie R. van Leuve, Cezar's dood, Amsterdam 1723, *7r-v.
Voltaire had er het element van kinder/vaderliefde in gebracht door Brutus als zoon van Caesar
te presenteren: vandaar B.'s ‘zucht tot het behoud van Cesar.’
Zie hierover Pennink, Shakespeare, p. 37-38.
Hollandsche toneel-beschouwer no. 3 (1762), p. 33-34: zie ook Pennink. Shakespeare, p. 41.
Voor opvoeringen: De Haas. Repertoire, p. 198-199.
Lion. Tragédies, p. 64.
Idem, p. 39-40.
Schouwburg nieuws, deel 1 (1764), p. 2 (juli 1762). Maffeis Merope is van 1714.
A. van Hattum. Cenie. Amsterdam 1760 (blijspel naar d'Happoncourt), met voorrede van haar
echtgenoot, de acteur Marten Corver.
Schouwburg nieuws, deel 1 (1764), p. 319 (febr. 1764); n.a.v. de première, in F. Lentfrincks
berijmde vertaling, op 13.2.1764.
In Hartsens vertaling. III.6, p. 34.
Vertaling Schaef. Berecht De dwepery. [*6]v; ook bij Hartsen, Voorbericht Mahomet, [*6]r.
Voor Tartuffe: onder n. 59. Over Schaef: A. de Haas, ‘Christiaan Schaef. De duistere kanten
van een dichter-notaris’, in: A. de Haas (red.), m.m.v. P. Altena. Achter slot en grendel. Schrijvers
in Nederlandse gevangenschap 1700-1800. Zutphen 2002.
Première Mahomet: 19.10.1776, daarna, met een onderbreking tussen 1792 en 1802, met enige
regelmaat gespeeld tot 1814 (met dank aan Bennie Pratasik).
Vertaald uit het ‘Avis de l'éditeur’ bij de uitgave van E. Ledet van de Franse Mahomet. Het
stuk werd na 1741 in Frankrijk pas weer in 1751 gespeeld: zie Lion. Tragédies, p. 132. Lion
(p. 134-138, 140) vermoedt dat sommigen in Frankrijk Mahomet interpreteerden als een verkapte
aanval op christelijk fanatisme.
Medea: o.a. in treurspelen van Jan Vos en Joan Six; Warnar: Warenar, titelheld in blijspel van
P.C. Hooft; Geeraerd: de gierigaard uit De malle wedding van Nil Volentibus Arduum:
Dobbelaer: blijspel van Frans Rijk; Tartuffe: hoofdpersoon uit gelijknamig stuk van Molière
en spreekwoordelijk huichelaar.
Zie De Haas, De wetten, p. 267-269.
Gerekend incl, blijspelen en ‘dubbele’ vertalingen: het gaat in feite om 23 titels, waarvan er
drie vóór 1750 al eens vertaald waren. In 1790-1800 verschijnen er vijf Voltaire-vertalingen,
waarvan er slechts twee nieuw zijn.
O.Z. van Haren, Proeve van Nederduitsche treurspellen. Zwolle 1773, A3r (de derde ‘meester’
is Crébillon (1674-1762), wiens met episoden overladen en emotionerende (berijmde) treurspelen
als voorlopers van het melodrama gelden).
J. Nomsz. Verhandeling over den Orphelin. Amsterdam 1782, p. 18 noot.
J. Macquet. ‘Over het schoon in de poëzye’, in: Werken van de Maetschappy der Nederlandsche
Letterkunde, deel 3, Leiden 1777, p. 58.
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Signaleringen en boekbesprekingen
Weyerman in Breukelen
De geïnteresseerde zij erop gewezen dat in het Tijdschrift historische kring Breukelen
17 (2002) nr. 2, p. 65-69 verscheen: Peter Altena, ‘Schuitenschop. Uit het leven van
Jacob Campo Weyerman te Breukelen 1725-1727’. Dit artikel is een uitgebreider en
aangevulde versie van Altena's artikel in de MedJCW 2001, 160-163, waar het
voorkomt onder de titel ‘Hekelschrijver in de Vecht’.
[AH]

De Athenian Mercury en de Londense koffiehuizen
Mercuurschrijver Hendrik Doedijns vergeleek zijn Haegse Mercurius graag met de
Athenian Mercury van de Londense boekverkoper John Dunton. Dit populaire Engelse
tijdschrift was in dialoogvorm geschreven waarbij een wijs, want Atheens gezelschap
de vragen van quasi-lezers beantwoordde. Soms waren die vragen zo absurd dat ook
de antwoorden een hoge amusementswaarde hadden. In de Londense koffiehuizen,
waar Weyerman zich graag ophield, was het blad dan ook razend populair.
Wie meer wil weten van de Engelse koffiehuizen, en meer in het bijzonder de
koffiehuisleescultuur, heeft wellicht iets aan enkele publicaties van Helen Berry. van
de University of Newcastle upon Tyne. In Biblion (voorjaar 2000) schreef ze ‘“All
Englands Rarityes Are Gathered Here”. The World of the Athenian Mercury’. In
The London Journal 25 (juni 2000) verscheen haar ‘An Early Coffee House Periodical
and its Readers’ en de Royal Historical Society Transactions, 6e serie, XI (2001)
bevat haar ‘Rethinking Politeness in Eighteenth-Century England: Moll King's Coffee
House and the Significance of Flash Talk’.
[RVV]

Eerste publicaties van Pieter Poeraet getraceerd
In MedJCW 1988 (p. 37-60) verscheen een biografisch artikel over een vijand van
Weyerman: ‘De ondergang van Pieter Poeraet (1684-?), domineedichter.’ Het
volgende is een kleine aanvulling.
John Lane. van het IJmuidense antiquariaat Asher Books, attendeerde mij op een
tekst van Poeraet die mogelijk de vroegste door deze gepubliceerde is. Lane
beschikt(e) over een exemplaar van een Leidse dissertatie uit 1706: Gerardus
Beeckerts a Thienen. Quaestiones Juridicae Inaugurales, ex variis Juris materiis
desumtae (Leiden, Abraham Elzevier 1706). Aan het einde hiervan vindt men drie
verzen (lofdichten) die in het enige andere getraceerde exemplaar van deze dissertatie
ontbreken. De titels: ‘Aan de Letterrijken Heer, Heer Gerardus Beeckerts van Thienen,
Als Hy met aller toejuigening der beider Regten Doctor wierd gemaakt in de Hooge
Schoole van Leyden, den 10. Juny 1706.’; ‘Aan de zelven.’; ‘Deugten Eerzang Aen
den zelven.’
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Dit laatste gedicht heeft de vermelding: ‘Auxilio & Consilio. P. Poeraet, S.S.Th.
St.’. Het derde gedicht is dus zeker van Poeraet, maar misschien zijn de eerste twee
ook van zijn hand.
[AH]

In Nederland gebeurt alles vijftig jaar later
Om de vijf jaar herinnert Nederland zich dat Heine gezegd zou hebben dat in
Nederland alles vijftig jaar later gebeurt. Waar staat dat precies? vraagt men zich af.
Columnisten en journalisten zoeken zich suf: Heine-experts verzekeren na enige tijd
dat de gezochte uitspraak nergens bij Heine te vinden is.
Maar wie heeft het dan wél gezegd? Dat is nog steeds de vraag. Heeft feitelijk
iemand dat gezegd? Is het niet mischien een soort algemeen thema, dat Nederland
in de 18e eeuw ingeslapen is? Een topos die al bij de tijdgenoten voorkomt?
Onlangs trof ik in De Noord Amerikaan in Holland, of de bedrogen hoogmoed
(2e druk, Utrecht, Gijsbert Timon van Paddenburg 1778), geschreven door N.L.
(oftewel: Lodewijk Theodorus van Nassau La Leck) de volgende passage (p. 7-8).
Daar zegt de brave Hollander Hendrik tegen de in ons land verzeild geraakte
Amerikaan Gammon (Amerikaan? Nu ja, oorspronkelijk komt hij uit Swinemünde
in Westfalen) op diens zeggen dat Hollanders zo ijverig waren, en vroeg opstonden:
‘Dat was goed over zestig, zeeventig jaaren. Ik heb mijn Vader wel horen zeggen,
dat zij toen voor dag en dauw op stonden. Maar zeederd dien tijd is er een soort van
besmettelijke ziekte bij ons geweest, waar van het kwaad nog niet genezen is [....].
De Dokters noemen het een slaapziekte, waar door de menschen geduurig in den
dommel zijn, en bijna altijd slapen. Evenwel ik hoor dat de kwaal thans merklijk
afneemt, en dat veelen daar van bijna geneezen zijnde, wederom vroeger beginnen
op te staan. Daar is een Vaderland lievend Dokter te Utrecht, die er een heerlijk
middel teegens uitgevonden heeft. Het is een Oeconomisch watertje [...].’
Een slaap van vijftig, zestig jaar: dat benadert sterk de aan Heine toegeschreven
vijftig jaar achterstand. Zijn er meer van deze passages te vinden? Of is toch
uiteindelijk een bepaalde schrijver verantwoordelijk voor die halve eeuw
krachteloosheid?
[AH]
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H. van Koningsbrugge en E. Waegemans (red.), Van de vierpotige leeuw
en de tweekoppige adelaar. Studies over Nederlands-Russische relaties.
Groningen, Instituut voor Noord- en Oost-Europese studies 2002. (Baltic
Studies, 7). ISBN 90-73432-07-3. 195 blz. Prijs 22 euro.
Deze bundel met in het algemeen prettig leesbare en informatieve bijdragen van
Nederlandse en Vlaamse slavisten (Groningen en Leuven) bevat enkele artikelen die
achttiende-eeuwers zullen interesseren. Vincent Hovinga schrijft over de jonge,
onervaren Jacob de Bie. Nederlands diplomaat te St.-Petersburg in de jaren 1711-1718.
Blijkens zijn wekelijkse brieven aan het thuisfront kon deze calvinistische ambtenaar
maar niet wennen aan de veelvuldige Russische bacchanalen waarop Peter de Grote
de toon aangaf, ‘van alles en op alle tijden genietende’. Van Russische zijde werd
de ijverige diplomaat vervolgens zodanig gepest dat de goede wederzijdse
betrekkingen tussen beide landen in gevaar kwamen. Russische druk zorgde er
tenslotte voor dat De Bie werd teruggeroepen.
Theo van Staalduine schrijft over de taalperikelen binnen de Hollands Hervormde
Kerk te Sint-Petersburg ten tijde van ds Jacobus Gargon (1770-1775). Hem werd
verweten dat hij niet in staat was ook de Duitstalige gereformeerde immigranten in
hun eigen taal te bedienen. Aangezien juist die groep de financiële ruggengraat
vormde van zijn Gemeente (in tegenstelling tot passanten als de Hollandse matrozen
die nauwelijks iets in het kerkenzakje gooiden), was dominees ontslag spoedig aan
de orde.
De doorwrochte bijdrage van Roger Tavernier werpt licht op een
allermerkwaardigste militair en liefhebber van de Klassieke Oudheid, namelijk
Bernard Rottiers (1771-1858). Antwerps kolonel in Russische dienst, die - op doorreis
te Brunswijk, staande aan het graf van stadhouder Willem V - bekropen werd door
de gedachte dat de ontslapene ‘zonder tegenspraak een van de beste prinsen [was]
die er ooit zijn geweest’. Rottiers was namelijk deze prins ooit in zijn ballingschap
in Engeland gevolgd. Op zijn reizen door de Kaukasus en door Turks gebied noteerde
Rottiers niet alleen gegevens van militair belang, maar ook allerlei gruwelijke
wetenswaardigheden over de zeden en gewoonten van de aldaar levende volkeren,
door hem treffend gekenschetst als ‘ontelbare half-gedisciplineerde honden, de
barbarij.’ Rottiers heeft een wakker oog voor gruwelijke details. Wat de Turkse
justitie Grieken en Armeniërs te Constantinopel aandeed, wekt zijn terechte
verontwaardiging. Hij signaleert ook hoe op Rhodos het lijk van een pas onthoofde
joodse valsmunter door dezelfde justitie werd behandeld. Het werd ter opperste
vernedering van soortgelijke ‘ongelovigen’ tentoongesteld met de neus in de aars.
In de overige artikelen komt vooral 19e en 20ste-eeuwse stof aan de orde. Soms
heel erg bijdetijdse stof. Huidige Ruslandreizigers zouden hun voordeel kunnen doen
met wat Vladimir Ronin opmerkt over het moderne Russische slang. Het onschuldig
lijkende pismo iz Gollandii (een brief uit Nederland) is vandaag de dag namelijk het
equivalent van een zending drugs. Inwoners van de Benelux zullen aangenaam verrast
lezen dat de term Beniljoeks hetzelfde betekent als ons ‘prima-de-luxe’.
KAREL BOSTOEN
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Dorothea Bessen en Klaus Wisotzky (red.), Buchkultur inmitten der
Industrie. 225 Jahre G.D. Baedeker in Essen. Essen, Klartext-Verlag 2000
(Veröffentlichungen des Stadtarchivs Essen 3). ISBN 3-88474-786-X. Prijs
12,80 euro.
Weliswaar zit de boekhandel-uitgeverij Baedeker - sinds een kleine twintig jaar
ondergebracht in de Sutter-Gruppe - al meer dan 225 jaar in Essen, de familie
Baedeker doet al veel langer in boeken. In 1710 trouwt Diederich Baedeker, de eerste
in de familie die aan boeken zijn brood verdient, met de weduwe Tränkner, te
Bielefeld, en wordt daarmee eigenaar van een drukkerij aldaar. Twee jaar later wordt
hij ‘königlich preussischer privilegierter Buchdrucker der Grafschaft Ravenburg.’
Zoon Gottschalk Diederich neemt na de dood van zijn vader de zaak over en koopt
in 1737 de Dortmunder Stadtbücherei. Drie jaar later verkrijgt hij van het Essener
stadsbestuur het recht om met het weeshuis een drukkerij te beginnen. Die zaak gaat
echter nog een paar keer in andere handen over, totdat in 1775 zoonlief Zacharias
Baedeker door huwelijk de drukkerij in handen krijgt.
Vanaf dat moment is de firma Baedeker definitief in Essen gevestigd. Het wordt
al snel een florerend bedrijf, inclusief de forse leenbibliotheek en de uitgave van
verschillende kranten, dat met evenveel, zo niet meer succes wordt voortgezet door
zijn kinderen. Zo verkrijgt Zacharias' zoon Gottschalk Diederich II in 1803 het druken boekhandelsprivilege van de universiteit van Duisburg. De familienaam zal pas
wereldwijd bekend worden door diens zoon Karl Baedeker (1801-1859), die zich
met een boekhandel-uitgeverij heeft gevestigd in Koblenz en vanaf 1830 begint met
de uitgave van de bekende reisgidsen. Een andere zoon is Adolph, die in Rotterdam
is neergestreken waar hij een boekhandel bezit die na enige jaren verlies eveneens
een gezond bedrijf wordt. Er zijn van deze Adolph Baedeker slechts weinig uitgaven
bekend.
Begrijpelijkerwijze wordt aan deze Baedekertelg weinig aandacht besteed. Wel
is aardig om te zien dat anders dan in de 17e en de eerste decennia van de 18e eeuw,
toen de Nederlandse boekverkopers hun geluk zochten en vonden in Duitsland, in
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de 19e eeuw de situatie omgekeerd is. Dan zoeken de Duitse boekverkopers hun heil
in Nederland. Die laatste trend is reeds zichtbaar vanaf medio 18e eeuw, wanneer
de boekhandel in Duitsland aan zijn internationale opmars begint.
Het jubileumboek geeft een heel aardig beeld van hoe een bloeiende
boekhandel-drukkerij-uitgeverij uit het Ruhrgebied zich in de loop der tijden
ontwikkeld heeft; een familiebedrijf dat zijn naamsbekendheid dankt aan Karl
Baedekers befaamde reisgidsen. De bundel artikelen is rijk geïllustreerd en bevat
een index en een uitgebreide literatuuropgave.
RIETJE VAN VLIET

W. Christiaens en M. Evers, Patriotse illusies in Amsterdam en Harderwijk.
De patriottentijd in Amsterdam en Harderwijk weerspiegeld in de brieven
van Steven Jan en Jakob van Geuns, zonen van de Harderwijkse hoogleraar
Matthias van Geuns, 1784-1788. Hilversum, Verloren 2002. ISBN
90-6550-687-x. 274 blzz. Prijs 25 euro.
Het beeld van Harderwijk (volgens een welbekend oud versje) als plaats waar slechts
bokkingen en bullen van promotie geproduceerd worden, wordt hard onderuitgehaald
wanneer men de correspondentie leest van twee van de zoons van de Harderwijkse
hoogleraar medicijnen Matthias van Geuns, zelf een medicus van grote verdiensten.
De briefwisseling speelt zich af tijdens de (eerste) patriottentijd. De broers Steven
Jan (te Harderwijk) en Jakob (stagiair op een handelsfirma te Amsterdam) informeren
elkaar en hun ouders over hun wel en wee, hun financiële omstandigheden, hun
leesgewoonten en nog veel meer; maar vooral natuurlijk over de gebeurtenissen op
politiek vlak. Hier krijgen wij een uitstekend beeld van wat zich in een gemiddelde
kleine stad afspeelde toen de Nederlandse verlichtingsaanhangers zich begonnen te
richten op de vraag hoe een vernieuwde republiek er in concreto moest uitzien. Een
deel van de gematigde patriotten radicaliseerde, een deel van de bevolking kon daar
niet in meegaan. In de gezinnen en in de buurten laaiden de hartstochten op. Kroegen,
winkels, sociëteiten, universiteiten werden het toneel van partijstrijd. Ruiten
sneuvelden, niet ongevaarlijke rellen waren aan de orde van de dag.
Harderwijk is in deze briefwisseling het decor; en een prachtig voorbeeld van een
strijd die zich in heel Nederland afspeelt. Plotseling begrijpen wij, via deze
ego-documenten, door middel van dit inside verslag over de gebeurtenissen in deze
Gelderse stad, hoe emotioneel de tijden waren.
Natuurlijk - die bokkingen komen wel degelijk voor. Als de Pruisen Amsterdam
binnengerukt zijn, oktober 1787, dankt Jakob voor de ontvangst van twaalf
‘bukkingen’ die hij met smaak denkt op te eten (dat wordt maagpijn; maar daar zal
hij wel een middeltje tegen weten, immers uit een medische familie afkomstig). In
een gewoon geval is het al boeiend genoeg te lezen wat de prijs is van mannenkousen;
wat de broers lezen (bijvoorbeeld: Willem Leevend; Hermes; Martinet; Cérisier; de
Grandison; Holberg); wie de bekenden van de familie zijn (Van Goens; Krayenhoff;
Van der Meersch; de biografische annotatie bij deze personen is merkwaardig apolitiek
geformuleerd). Maar het is deze keer boeiender mee te leven met de gebeurtenissen
in de twee steden: hoe in Harderwijk vrijkorpsen worden opgericht, studenten achterna
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worden gezeten door het orangistisch volk, vader voorzichtigheid aanraadt en al te
radicale meningen en acties probeert te voorkomen. Zeer merkwaardig is het te lezen
hoe de broer te Amsterdam, nog in oktober 1787, toen behalve genoemde stad al de
hele Republiek bezet was, de blijkbaar nog steeds heersende mening onder de
Amsterdamse patriotten weergeeft: de Fransen zijn wel degelijk in aantocht! Zij staan
reeds bij Den Bosch enzovoorts.
De uitgave van deze briefwisseling van de doopsgezinde, verlichtingsgezinde
familie Van Geuns is dus op zichzelf beschouwd een waardevolle bijdrage aan de
Gelderse geschiedenis. Even waardevol is echter datgene wat men vindt in de lange,
gedegen en erudiete inleiding. Daarin vindt men de biografie beschreven van alle
leden van het gezin Van Geuns. Tevens wordt het wel en wee van Harderwijk en de
Gelderse Academie in de patriottentijd grondig toegelicht, met veel boeiende details.
Dit alles wordt ingebed in of aangevuld met een bijzonder informatieve beschrijving
van de ontwikkelingen binnen de Nederlandse Verlichting, volgens moderne inzichten,
en van de vorming van de diverse politieke partijen; op een wijze die ik verschillende
andere moderne historici beslist zou willen aanbevelen. De uitgave moge model
staan voor de geschiedenis van de patriottentijd in andere Gelderse steden en stadjes.
Als uw recensent nog wat te pruttelen mag hebben: de in het algemeen uitstekende
annotatie bij de briefwisseling laat een enkele keer open plekken. Het is niet zozeer
dat vreemde zaken niet verklaard worden (hoewel - wat is een ‘savonet bal’, p. 153?)
als wel het feit dat ogenschijnlijk duidelijke zaken geen toelichting krijgen. Zo schrijft
Steven Jan plotseling in een soort taal die doorgaans gebruikt wordt door
rarekiekvertoners (p. 153). Zulks heeft vaak politieke implicaties; moet de lezer
daarover niet geïnformeerd worden? Dito over het oplaten van een ‘lugtbol’ te
Harderwijk (p. 161) - vaak een patriotse liefhebberij. Niet-informeren is, in de ars
annotandi, óók informeren: de lezer trekt eigen, meestal ongewenste, conclusies. En
het is een beetje teveel van het goede in de inleiding wanneer daar citaten behal-
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ve door wit boven, onder en terzijde, en door kleiner korps, óók nog eens van
aanhalingstekens voorzien worden. Maar dit is een klein euvel, wellicht veroorzaakt
door de voortreffelijke grondigheid waarmee deze correspondentie uitgegeven is.
A. HANOU

Cd-rom Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers. Bestellen bij de boekhandel of
rechtstreeks bij de uitgever: Redon, service relation clientèle, 75704 Paris
cedex 13. Tel. 33 (0) 1 45 87 53 82. E-mail: www.dictionnaires-france.com.
Prijs 105,19 euro.
Wie hét manifest van de Verlichting, de Encyclopédie van Diderot en d'Alembert,
wil raadplegen, hoeft tegenwoordig niet meer naar de plaatselijke
universiteitsbibliotheek om een van de oorspronkelijke ‘turven’ in te zien. De Parijse
uitgever Redon zette deze 18e-eeuwse bestseller (aan de vooravond van de Franse
Revolutie waren er maar liefst 25.000 sets van verkocht) op cd-rom. Iedereen die er
105.19 euro voor overheeft, kan voortaan achter zijn beeldscherm snuffelen in de
encyclopedie. Een opgestuurd registratieformulier levert vervolgens nog een aardige
verrassing op in de vorm van een cd-rom met de vierde druk van de Dictionnaire de
l'Académie (1762).
Redon heeft een aantal grote (Franse) woordenboeken en encyclopedieën
gedigitaliseerd en vooral: op werkelijk voorbeeldige wijze doorzoekbaar gemaakt.
Een uitgebreide handleiding beantwoordt elke vraag en voorkomt dat je in de enorme
hoeveelheid gegevens verdwaalt.
De cd-rom met de Encyclopédie van Diderot en d'Alembert bevat de eerste editie
zoals die tussen 1751 en 1778 verscheen, dat wil zeggen zeventien delen tekst, vier
delen supplement, twee delen inhoudsopgave en twaalf delen, planches, samen
vijfendertig delen folio zijn op vier schijfjes samengeperst. Alhoewel de
oorspronkelijke, vaak zeer gevarieerde spelling is gehandhaafd, geeft dat geen
problemen bij het doorzoeken van de tekst. Uiteraard is op artikel te zoeken en in
plein-texte, maar ook op auteur en op kennisgebied. Een (beperkte, want alleen voor
de eerste zeven delen geldende) lijst met afkortingen voor de aanvankelijk onbekende,
maar gaandeweg het project steeds meer beroemde namen tellende artikelenschrijvers
wordt bijgevoegd. De notie van domaines ofwel tranches de connaissance was heel
belangrijk voor de redacteuren, waarom zet Diderot uiteen in zijn artikel Encyclopédie
en d'Alembert in het ‘Discours préliminaire des éditeurs’, dat een beginselverklaring
van de encyclopédistes genoemd mag worden. Om iets van het theoretisch en
filosofisch fundament te begrijpen waarop dit monumentale werk berust, is het aardig
de blik eens te laten gaan langs de ‘takken van de boom der kennis’.
Een belangrijk onderdeel van de Encyclopédie zijn de planches, die de kennis
immers voor iedereen toegankelijk moesten maken. De schermvullende illustraties
zijn over drie cd-roms verdeeld, maar gegoochel hiermee is niet nodig, want de platen
zijn van de ene texte-vignettes-cd-rom op te roepen en vullen dan de rechterhelft van
het scherm, wat vaak groot genoeg is. Net als de tekst zijn ze eenvoudig te kopieëren
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en te printen, en ook daarmee heeft Redon de rechtgeaarde dix-huitiémiste of
liefhebber van lexicografische weken een groot plezier gedaan.
MONIQUE BULLINGA

Joost Kloek en Karin Tilmans (red.), Burger. Amsterdam, Amsterdam
University Press 2002 (Nederlandse begripsgeschiedenis 4). ISBN
90-5356-500-0. 388 blzz. Prijs 36 euro.
Na de delen over de begrippen ‘vaderland’, ‘vrijheid’, ‘beschaving’ (en straks
over:‘republiek’) nu een deel over ‘burger’. Deze delen hebben vaak een wat
merkwaardige opbouw: zij bestaan veelal uit deelstudies over het begrip in kwestie,
tijdens een zeer bepaalde periode, in een bepaalde historische entourage, soms slechts
in een bepaald literair genre. Daar is niets verkeerds aan; maar men kan verlangen
naar een totaaloverzicht.
In dit deel is de 18e eeuw niet karig bedeeld. Van Erika Kuijpers en Maarten Prak
vinden we een opstel over de praktijk en de voordelen van het poorterschap
(burgerschap) tijdens de 17e en 18e eeuw in Amsterdam. Kloek en Mijnhardt belichten
‘de verlichte burger’. De samenvatting geeft hun these over het beschavingsideaal
van de burgerlijke samenleving als volgt (p. 9): ‘De herkomst [van dit ideaal] situeren
zij in het internationale Verlichtingsgedachtegoed over de maakbaarheid van mens
en samenleving. Dit had geleid tot het [...] concept van een moreel-burgerlijk
universum, waar in theorie iedereen deel van kon uitmaken. Hiermee werd dus een
in beginsel democratisch alternatief geformuleerd voor het elitaire klassieke
“civis”-concept. Wel stond net als in de “civis”-traditie ook in het nieuwe concept
de deugd centraal, maar deze deugdopvatting was toegesneden op de mogelijkheden
van een redelijke en gevoelige achttiende-eeuwer, in welke staat hij ook geplaatst
was, en niet op die van de Romeinse patriciër of op de moderne vertaling daarvan:
de Amsterdamse grote ondernemer. Ook was de voorheen nooit geheel losgelaten
verbinding tussen burger en stad nu, althans op politiek- en moraalfilosofisch niveau,
definitief verbroken.’
Karakteristiek voor Kloek en Mijnhardt is dat zij menen dat de Nederlandse
politieke vertaling
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naar een (mede) politiek staatsburgerschap slechts ‘met Franse hulp’ (p. 9) tot stand
kon worden gebracht. Op p. 156 heet het dat de ‘politieke burger’ ‘zijn weg hierheen
vond via de omweg van het uit Frankrijk geïmporteerde revolutionaire gedachtegoed.’
Tja....
Over die laatste stelling, in de Blauwdrukken leidend tot de mening dat de grondwet
van 1798 niet meer was dan een geschiedkundig ongeval, hebben historici al eerder
hun verbazing uitgesproken. Inderdaad - als die Fransen van 1795 al bruikbaar zouden
zijn om het begrip ‘import’ te wettigen, dan zouden evenzeer de Pruisen van 1787
gebruikt mogen worden om te bewijzen dat de ontwikkeling alhier van het politieke
burgerschap zich wat te gevaarlijk begon te ontwikkelen. Overigens is de stellingname
door Kloek en Mijnhardt mijns inziens in het algemeen meer hieraan te wijten dat
zij veelal die bronnen gebruiken, die zich minder concreet uitlaten over politieke,
religieuze en personele conflicten.
Een ander type bronnen wordt gebruikt door Myriam Everard die in een artikel
over vrouwen als burgeres nog het nodige weet op te graven over politiekbetrokken
vrouwen in dit tijdvak: en dat terwijl, het zij zonder vooringenomenheid gezegd, de
gemiddelde vrouw dan toch echt niet beschouwd kan worden als voorloopster van
het verlichte gedachtegoed.
A. HANOU

Verschenen
Chr. Peters (ed.), De zure druiven van 1747. Bergen op Zoom 1997. Prijs
7,95 euro (excl. administratie- en verzendkosten).
Te bestellen bij de Gemeentelijke Archiefdienst Bergen op Zoom, tel.
(0164) 241931 of e-mail archiefdienst@bergenopzoom.nl.
Vijf jaar geleden werd ter gelegenheid van de herdenking van de gruwelijke strijd
om Bergen op Zoom in 1747 een alleraardigste fotomechanische herdruk op de markt
gebracht van Johannes Janssen. Kort en Beknopt Verhaal van 't gepasseerde ten tyde
van de Overrompeling der Stad Bergen op den Zoom Op den 16 September 1747 als
mede De Detailje van 't Guarnizoen, en de Dispositie des daags te voren gemaakt,
Rotterdam, Hendrik Maronier 1777. Gravures die met deze strijd en met de
fortificaties van de stad te maken hebben, zijn aan de tekst toegevoegd.
De auteur, predikant in de stad en ooggetuige van de verschrikkingen, heeft aan
het einde van zijn leven zijn herinneringen op schrift gesteld. Het betreft de val van
de door Menno van Coehoom ontworpen versterking van Bergen op Zoom. De
vesting met al haar ravelijnen en schansen was in 1741 opgeleverd. Ze had de bijnaam
La Pucelle, de maagd, en had de naam onneembaar te zijn. Maar deze reputatie viel
al in 1747 in duigen, toen de Fransen de stad na een zwaar bombardement innamen.
In de tekst wordt geen gewag gemaakt van Fransiscus Lievens Kersteman, die
naar eigen zeggen een belangrijke rol heeft gespeeld in het gewapend verzet tegen
de Franse troepen. Zie hierover zijn Het Leven van F.L. Kersteman[...] door hem
zelven beschreven, p. 57 ff.
[RVV]
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Helen H. Metzelaar, From private to public spheres. Exploring women's
role in Dutch musical life from c. 1800 to c. 1880 and three case studies.
Delft, Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 1999.
ISBN 90-6375-178-8. 320 blzz. Prijs 99,10 euro
Sara Burgerhart deed veel aan muziek. Dat zulks geen uitzondering was, wordt
grondig duidelijk uit dit boek, waar het hele muziekleven en vooral dat van vrouwen
(individueel, in gezelschappen) op voortreffelijke wijze wordt belicht. Uit de 18e
eeuw krijgen twee creatieve vrouwen bijzondere aandacht: Josina van Boetzelaer
geb. van Aerssen (1733-1797), Gertrude van den Bergh (1793-1840).
[AH]

Francine Wild, Naissance du genre des Ana (1574-1712). Paris, Honoré
Champion 2001. ISBN 2-7453-0531-X. 782 blzz. Prijs 114,35 euro.
Zeer informatief werk over de op -ana eindigende werken, die iedereen wel eens ziet
vermeld of heeft geraadpleegd. Het betreft anekdotes, voorvallen, uitspraken,
overwegingen gegroepeerd rond één bekende persoonlijkheid. De chronologische
bibliografie (p. 701-714) laat zien dat heel wat teksten in de Republiek verschenen.
[AH]

Louis Peter Grijp (red.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden [...].
Amsterdam University Press/Pelckmans 2001. ISBN 90-5356-488-8. 916
blzz. + cd-rom. Prijs 67,61 euro.
Zolang we het voor onze muziekgeschiedenis nog moet stellen met boekjes als dat
door Balfoort (le dr. 1938, 2e dr. 1981) zijn zelfs culturele coffee table books
meegenomen.
In deze variant op Nederlandse literatuur, een geschiedenis, en Een
Theatergeschiedenis, vindt men onder andere essays over muziek in Leuven en
Brussel, muziek en het Oranjehof, de Mozarts in Nederland, en muziek tijdens de
Bataafse revolutie.
[AH]
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François Valentyn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende [...] Nederlands
mogentheyd In die gewesten [...]. Eerste deel. Dordrecht/Amsterdam [...]
1724. ISBN 90-5194-226-5. Reprint Uitgeverij Van Wijnen. [LXVI]+ 346
+ 428 blzz. Prijs 141,50 euro bij intekening, per deel.
Bekend en nog steeds informatief verzamelwerk over de tochten, oorlogen,
handelsbetrekkingen enz. van de Nederlanders, in alle gebieden tussen Kaap de
Goede Hoop en Nieuw Guinea, Mocha en Japan. Deel 2 (ISBN 90-5194-227-3), in
september 2002 verschenen, bevat Valentyns Beschryving van Amboina en Ambonsche
zaaken.
[AH]

Horace Walpole, De burcht van Otranto. Vertaald door Peter Bergsma. 's
Hertogenbosch, Voltaire 2002. ISBN 90-5848-007-0. 144 blzz. Prijs 15,88
euro.
De vrij onbekende uitgeverij Voltaire geeft de laatste jaren nogal wat 18e-eeuwse
klassieken uit. Alle lof dus voor deze Bossche uitgeversbollebozen. Ditmaal is The
Castle of Otranto (1764) aan de beurt, het werk dat beschouwd wordt als het begin
van de populariteit van het middeleeuwse/gotische/griezelige (men kan daarvan ook
zeggen: het is één van de manieren waarop de eigen West-Europese literatuur haar
rechten en thema's herneemt. Harry Potter is het gevolg van de Verlichting). Wie dit
werk nog niet kent moet deze uitgave aanschaffen. De vertaler schreef een informatief
nawoord. Het omslag heeft helaas een nogal duffe Duitse burcht uit 1827, van het
type waarin tegenwoordig gemeenteraden vergaderen - terwijl er zoveel leuker
horrorkastelen te vinden zijn. Is uitgeverij Voltaire misschien te rationeel?
[AH]

Monaldo en Sorti, Imprimatur. Vert. Jan van der Haar. Amsterdam, Cargo
2002. ISBN 90-234-0179-9. 606 blzz. Prijs 25 euro.
Herberg in Rome: een pestgeval in 1683. De gasten moeten ter plaatse in quarantaine.
De herbergsjongen bespeurt intriges: alle gasten blijken te spioneren voor Europese
landen; courtisane Cloridia blijkt voor onze Republiek te werken en uit Amsterdam
afkomstig te zijn. In samenwerking met de schrandere, voor Frankrijk werkende
abbé (de vertaler denkt dat dit een ‘abt’ is) Melani wordt een en ander uitgezocht.
Daarbij raakt men vaak verzeild in de onderaardse gangen van Rome. Alle ellende
blijkt veroorzaakt door een monsterverbond, gesloten tussen de paus en een protestant:
onze Willem III. Veel astrologie (voor de liefhebber: Athanasius Kircher duikt op
tijdens zijn aow), medische weetjes, en nog veel meer. Kortom: een echo van Eco,
een prelude op Christie. Nihil obstat. Hoewel, de vertaler lijkt zojuist uit het studiehuis
gekomen. Een krantenman of journalist is bij hem een ‘journaalschrijver’, soldaten
en politiemensen zijn altijd ‘krijgslieden’, een pamflet is een ‘krantje’ en zo voort.
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Heeft u wel eens van een domenicaan gehoord? Ik vermoed dat dit een soort Italiaanse
deeltijdmonnik is die zich uitsluitend des Zondags (Domenica) met religie occupeert.
[AH]

Montesquieu, Perzische brieven. Vert. Jeanne Holierhoek. Amsterdam,
Wereldbibliotheek 2002. ISBN 90-284-1899-7. 318 blzz. Prijs 24,90 euro.
In 1721 verschijnen, anoniem, voor de eerste keer de Lettres Persanes, te Amsterdam.
De islamitische Pers Usbek en zijn zoon Rica, vertegenwoordigers van een oude
beschaving, doen in hun brieven verslag van de Europese, vooral Franse, samenleving.
Zij bezoeken koffiehuizen, gezelschappen, buitenhuizen. De gang van zaken, de
onbehoorlijke macht van vorsten en derwisjen (priesters, monniken, molla's), krijgt
kritiek. Interessanter is dat Usbek begint na te denken over wat overal de werkelijke
basis moet zijn voor moraal en samenleving. Burgerlijke deugd heeft weinig te maken
met specifieke godsdienst. ‘Als de driehoeken een god zouden maken, zouden ze
hem drie zijden geven.’ De ‘mechanica’ laat zien dat er een eindoorzaak moet zijn,
maar dat blijkbaar verder de hele wereld wordt bepaald door natuurlijke
oorzaak/gevolgrelaties. Hoe werken die? Usbeks verrukking hierover laat ons
plotseling iets navoelen van de bevrijdingservaring van het nieuwe wereldbeeld, rond
1700.
Overigens wordt de helft van de briefwisseling in beslag genomen door tamelijk
inhoudsloze correspondentie over de verhoudingen tussen man en vrouw, de voordelen
van polygamie tegenover monogamie en vergelijkbare zaken. Montesquieu heeft
hier weinig concreets te zeggen. Door hem geformuleerde strijdvragen van het type:
heeft de man de feitelijke macht wegens zijn wettelijke positie? of daarentegen de
vrouw wegens haar schoonheid die de man gevangen houdt? lijken nogal ‘Frans’
van aard, ingegeven door de behoefte aan elegante debatten in het galante tijdvak.
In het algemeen lijkt een boek als dat van Hendrik Smeeks uit 1708 waarin een
eiland voor de kust van Perzië bezocht wordt en de samenleving aldaar geanalyseerd
(Beschryvinge van het magtig koningryk Krinke Kesmes) op veel punten radicaler
en moderner oplossingen te geven voor de basisvragen omtrent moraal, samenleving,
en man-vrouwverhouding, dan de beroemde Lettres Persanes. De invloed van het
laatste werk is echter natuurlijk oneindig veel groter geweest.
[AH]
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Per Olov Enquist, De vijfde winter van de magnetiseur. Vert. Cora Polet.
Amsterdam, Ambo 2002. ISBN 90-263-1749-2. 232 blzz. Prijs 22,50 euro.
Deels fictieve biografie van het merkwaardige leven van de magnetiseur Friedrich
Meissner, dat zich rond 1790 in het Habsburgse rijk afspeelt. De aparte, kalme stijl
van Enquist heeft altijd iets mesmeriserends.
[AH]

M.A.M. Franken, Dienaar van Oranje. Andries Schimmelpenninck van der
Oije 1705-1776. Een politieke en bestuurlijke levensbeschrijving van een
Gelderse luitenant-stadhouder. Zutphen, Walburg Pers 2002. Stichting De
Gelderse Bloem nr. 43. ISBN 90-5730-190-3. 368 blzz. Prijs 31,95 euro.
Zéér grondige biografie van een orangistisch bestuurder, regent bij uitstek.
Bestuurlijke en financiële details prevaleren. We krijgen geen beeld van de persoon,
hoewel dat toch ook een eis is bij geschiedschrijving.
[AH]

Frank Lequin, Isaac Titsingh (1745-1812). Een passie voor Japan. Leven
en werk van de grondlegger van de Europese Japanoiogie. Alphen a/d Rijn,
Canaletto 2002. ISBN 90-6469-771-X. 290 blzz. Prijs 41,- euro.
Titsingh, lid van een bekende Amsterdamse familie, is een VOC-man, maar tegelijk
een volmaakte belichaming van de 18e-eeuwse nieuwsgierigheid. Hij noemt zichzelf
‘wereldburger’, en dat is hij inderdaad. In massa's documenten en geschriften doet
hij verslag van zijn ervaringen op Java, in India. China, Japan. In de twee laatste
landen wordt hij ambassadeur. Talloze details wekken nieuwsgierigheid: zoals het
feit dat men via zijn bemiddeling in Japan werkte aan een vertalingen van Martinet,
en de encyclopedie van Chomel/Chalmot. De degelijke en welgeschreven biografie
van Lequin doet recht aan een figuur van internationaal formaat.
[AH]

J.G.M. Moormann, De Geheimtalen. Het Bargoense standaardwerk, met
een nieuw, nagelaten deel. Bezorgd door Nicoline van der Sijs, met een
inleiding van Enno Endt. Amsterdam, L.J. Veen 2002. ISBN 90-204-5945-7.
864 blzz. Prijs 49,95 euro.
In 1932 en 1934 verzamelde Moormann 49 bronnen met geheimtaal (bargoens,
dieventaal, jargon, kramertaal en lettertaal). De vroegste was het Nederlandse Liber
Vagatorum uit 1563. In deze herdruk is dus ook bijvoorbeeld opgenomen de lijst
van dieventaal voorkomend in Cartouche, of de Gestrafte Booswicht van 1731.
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Toegevoegd is een aantal nieuwe bronnen uit Moormanns nalatenschap. De bezorgers
hebben bovendien een lijst gemaakt van alle voorkomende woorden. Een babbelaar
blijkt een boek te zijn, een toespise een herenhuis. Smartelijk miste ik het aan het
eind van de 18e eeuw voorkomende slang voor pegels, pecunia: smorfioenen. Heel
nuttig als aanvulling op het WNT.
[AH]

Maartje Janse, De geest van Jan Salie. Nederland in verval? Hilversum,
Verloren 2002 (Verloren verleden 17). ISBN 90-6550-458-3. 96 blzz. Prijs
9,30 euro.
Een leuk boekje over het Nederlands denken, in alle tijden, over het verval van het
vaderland en de oorzaken daarvan. Uiteraard ligt het begin van de Jan Salie-figuur
bij Potgieter (1842). Hij liet zich inspireren door het ‘John Bull’- personage van
Washington Irving. Janse traceert ‘Jan Saly’ al in een toneelstuk van W.D. Hooft
(1644). De 18e eeuw construeerde zelf al een ‘verval’ en zocht naar oplossingen.
Het boekje besluit met Pim Fortuyn die zich ter bestrijding van het verval en de
puinhopen van ‘paars’ liet inspireren door de patriotten van de late 18e eeuw.
Slechts een enkele keer is men geneigd een kanttekening te plaatsen bij Janse. Bij
haar is de Nederlandse Verlichting ongenuanceerd ‘christelijk’ (p. 25) zonder dat
enige definitie wordt gegeven van wat in zo'n geval onder christelijk verstaan moet
worden. De bestuurlijke bovenlaag ‘sprak voornamelijk Frans’ (p. 30). Dit laatste is
volgens mij een volslagen mythe. Zulks gebeurde alleen in sommige gevallen, in
bepaalde omstandigheden, in enkele regio's, en dan nog alleen gedurende beperkte
tijd.
De veelal onbekende illustraties maken het lezen tot een genoegen. Ik ontcijferde
het handgeschreven onderschrift op een in kleur getekend openbaar toilet (1787).
De deur heeft een oranje strik. Bij opening ziet men een oranjeklant naast zijn
fecalisch product. De tekst:
Hier Plaast men dit Oranje lint
Al wat hier valt is Prins gesint
Dees kleur, die is het meest geschikt
Als men Rabarber heeft geslikt.

Tenslotte: ik las met gemengde gevoelens de volgende mening van mw. Janse: ‘De
achttiende eeuw heeft langzaam haar imago van Pruikentijd afgeschud. De naam die
de commissie-De Rooy (2001) in haar periodisering van de geschiedenis ten behoeve
van haar geschiedenisonderwijs heeft gekozen voor de achttiende eeuw is des te
opvallender. De eeuw van de Verlichting heet voor de komende generaties
Nederlanders weer “de tijd van pruiken en revoluties” [...]. Op die manier moeten
leerlingen onthouden dat in naam van de revolutie in de achttiende eeuw menig
bepruikt hoofd door de guillotine
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van bijbehorende romp gescheiden werd. De terugkeer van de pruik als symbool
toont aan dat het niet langer een beladen term of scheldwoord is, zoals bij Van der
Hulst en Potgieter’ (p. 86). Als dat waar is mag Maartje haar staartje roeren, want
dan krijgt zij van mij een schattig staartpruikje cadeau.
[AH]

Gerhard Wiesenfeldt, Leerer Raum in Minervas Haus. Experimentelle
Naturlehre an der Universität Leiden, 1675-1715. Amsterdam/Berlin,
KNAW 2002 (History of Science and Scholarschip in the Netherlands 2).
ISBN 90-6984-339-0. 464 blzz. Prijs 49 euro.
Zoals bekend speelt Nederland tijdens de Verlichting een belangrijke rol in de
natuurwetenschappen, aan het begin en aan het eind (de Amsterse school van
scheikundigen) van de periode. De beginperiode komt hier aan de orde voorzover
dat het Leidse theater betreft. Analyse van o.a. de ideeën van Wolferd Senguerd,
Burchard de Volder, Carel de Maets, Jacob le Mort. Tegelijk vindt men analyses van
de positie van ‘Leiden’ op dit punt in de geleerdenrepubliek en in vergelijking met
andere universiteiten.
[AH]

Rina Knoeff, Herman Boerhaave, Calvinist and physician. Amsterdam,
KNAW 2002 (History of Science and Scholarship in the Netherlands 3).
ISBN 90-6984-342-0. 238 blzz. Prijs 35 euro.
Het ‘Calvinist’ in de titel is niet zomaar een epitheton. Knoeff poogt aan te tonen dat
de proefondervindelijke wetenschap van Boerhaave echt door het calvinisme
geïnspireerd was, en bijvoorbeeld niet door het spinozisme of arianisme(!). Boerhaave
was aantoonbaar een bijbelgelovig calvinist. Zijn onderzoek werd gestimuleerd door
de bijzondere calvinistische aandacht voor de almacht Gods in diens hele schepping
aanwezig, en op de plicht van de mens Gods wil in de natuur terug te vinden. - Die
laatste stelling is tegenwoordig gebruikelijk, maar heeft naar mijn smaak toch iets
te veel weg van vergelijkbare idées reçues, zoals de mening dat het calvinisme debet
is aan de economische opbloei van de Republiek wegens het aan dat calvinisme
inherente arbeidsethos. Toevallig las uw lezer in de autobiografie van Rétif de la
Bretonne (Monsieur Nicolas, Ned. vert. deel 1, p. 216) de volgende passage. De
auteur spreekt daar over zijn opvoeding in de jaren veertig, bij de Franse
geestverwanten van de calvinisten, de jansenisten. ‘[Er bestaat] tussen jansenisten
en molinisten [r.k.: jezuïeten] een verschil dat misschien nog niemand heeft
opgemerkt: eerstgenoemden staan vijandig tegenover wat zij wereldlijke
wetenschappen noemen: zij zouden willen dat er alleen maar godsdienstonderricht
werd gegeven. Laatstgenoemden daarentegen verbieden het lezen van de Heilige
Schrift en alle diepgaande studies over de godsdienst, maar openen geestdriftig de
deur naar de wereldlijke wetenschappen.’

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 25

[AH]

Hans Bots & Jan de Vet, Stratégies journalistiques de l'ancien régime. Les
préfaces des ‘Journaux de Hollande’, 1684-1764. Introduction et édition
annotée de trente-huit préfaces de journaux savants avec un index des noms.
Amsterdam/Utrecht, APA 2002 (Studies Pierre Bayle Institute 32). ISBN
90-302-1042-7. 190 blzz. Prijs 29,70 euro.
De titel spreekt voor zichzelf, het nut van de uitgave evenzeer. Men vindt hier de
tekst van de voorwoorden van alle in de Republiek gedrukte Franstalige
geleerdentijdschriften. De inleiding geeft tevens korte aanduidingen van belangrijke
elementen, omstandigheden van het genre, bedoelingen van de auteurs. Handzaam
instrument voor verschillende soorten onderzoek.
[AH]

Willem Otterspeer, Groepsportret met Dame, deel 2. De vesting van de
macht. De Leidse universiteit, 1673-1775. Amsterdam, Bert Bakker 2002.
ISBN 90-351-2399-9. 456 blzz. Prijs 27,50 euro.
Goed geschreven karaktiseringen van de beschaving van de Leidse universiteit. Men
vindt hoofdstukken als ‘Van Barok naar Verlichting, 1702-1712’. ‘Van Verlichting
naar verdediging, 1712-1725’. In verband met dat laatste: zoals bekend komt de
vernieuwing in de 18e eeuw gaandeweg zelden van de universiteiten. Misschien is
dat wel nooit het geval. Nuttig is een hoofdstuk over het studentenleven, wegens de
staatjes met aantallen studenten, maar ook wegens de ‘dagelijkse’ informatie. Zo
blijkt een promotie alles bijeen 346 gulden gekost te hebben. Het komt mij voor dat
Otterspeer bij dit groepsportret zijn camera toch niet zo scherp heeft kunnen of willen
stellen als in deel 1, of in zijn De wiekslag van hun geest (over de Leidse universiteit
in de 19e eeuw). Nergens flitst magnesiumlicht.
[AH]

Jacques Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798.
Franeker, Van Wijnen 2002. ISBN 90-5194-244-3. 652 blzz. Prijs 32,50
euro.
Hier behoort eigenlijk uitvoeriger aandacht aan besteed te worden door een expert;
want Friesland is onze meest radicale provincie in de patriottentijd, met vele
intrigerende personen die ook landelijk een belangrijke rol spelen (wat een prachtig
onderzoeksveld biedt ons tijdvak: alles is nieuw indien men de bronnen wil
raadplegen. Wij behoeven nog niet voor
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de 107e keer te etaleren hoe de watergeuzen stormenderhand een kippenhok in Den
Briel hebben ingenomen). Zeer goed onderbouwd boek over onze noordelijke
jacobijnen. Verplichte kost voor alle revolutie-experts, doopsgezinden (die waren
daar nogal vrijgevochten) en natuurlijk Paapisten.
[AH]

Over helden, schurken en Hadewijch. Het geheugen van een stad, deel 1.
Literatuur. Breda 2002. ISBN 90-806919-1-7.
Bestellen via info@p-pers.nl.
Voor Breda is 2002 een gedenkwaardig jaar, aangezien de stad 750 jaar bestaat. Alle
registers zijn opengetrokken om dit te vieren. De schriftelijke portrettengalerij van
beroemde Bredanaars. Over helden, schurken en Hadewijch is een van de resultaten.
Het is een fraai uitgevoerd boekwerk geworden met aantrekkelijk geschreven artikelen
over mensen die zich in de zevenenhalve eeuw die de stad heeft bestaan binnen de
stadsmuren hebben opgehouden. Markies de Sade bijvoorbeeld, die slechts een etmaal
in Breda verbleef en René Descartes, die in de stad de rederijkerskamer Het
Vreuchdendal bezocht en er een tractaat over muziektheorie schreef. En natuurlijk
Jacob Campo Weyerman: ‘de lachende en spotzieke Democriet van Abdera’, aldus
Peter Altena. In zijn bijdrage laat Altena allerlei Bredase personages de revue
passeren, die met al hun fouten, lelijkheden en onhebbelijkheden door Weyerman
zonder pardon zijn vereeuwigd. ‘Breda en Abdera staan in het werk van Weyerman
met de rug naar de Verlichting: openluchtmusea van roomse achterlijkheid, waar
jezuïeten, kapucijners, nonnen en klopjes in het wild rondlopen, en corrupte
bestuurders.’
Een goede sfeertekening van de stad, door de ogen van Weyerman en Altena.
[RVV]

Henny Ruitenbeek, Kijkcijfers. De Amsterdamse Schouwburg 1814-1841.
Hilversum, Verloren 2002. ISBN 90-6550-692-6. 526 blzz. Prijs 45 euro.
Dit werk is of wordt het standaardwerk voor de in de titel genoemde periode wanneer
u gegevens nodig hebt over het toneel in de Amsterdamse schouwburg. Het zou een
uitgebreide recensie verdienen indien dit tijdvak voor de lezers van dit blad niet wat
laat lag. Uiteraard vindt men in dit grondig gedocumenteerde boek zeer veel over
schrijvers, acteurs en stukken wat betrekking heeft op een eerdere periode. Een
willekeurige paragraaf opslaand, in dit geval ‘Rangcapaciteit’ (104-110), ziet men
dat daar gegevens voorkomen over de zitplaatsen, de inwendige vorm van de
schouwburg enz., vanaf 1774. U vindt hier ook lijsten van de opgevoerde stukken,
een opgave van recensies en nog veel meer. U doet dit nuttige boek dus gewoon
theatraal cadeau aan uw huisgenoot en zet het later op uw eigen toneelplank.
[AH]
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Marijtje Sluis (samenst.), ‘Si ce n'est pour nous, alors pour nos successeurs’.
Honderdvijftig jaar Bibliothèque Wallonne. Catalogus bij een tentoonstelling
in de Leidse Universiteitsbibliotheek, 26 september - 3 november 2002. Met
een bijdrage van Kaspar van Ommen. Leiden, Bibliothèque Wallonne en
UB Leiden, 2002 (Kleine publicaties van de Leidse UB nr. 49). ISSN
0921-9293, deel 49. 136 blzz. Prijs 10 euro.
De Bibliothèque Wallonne, sinds 1999 (opnieuw) te Leiden, bevat allerlei archivalia
en ruim tienduizend gedrukte werken die betrekking hebben op de geschiedenis van
het Franse protestantisme in Nederland. Ook: het Fichier Wallon, waarin twee miljoen
namen van hugenoten verzameld zijn.
Ooit was op 82 plaatsen een Waalse Kerk te vinden. De ‘Waalse’ gelovigen
vluchtten uit Frankrijk, eerst tijdens de ‘Refuge’ in de 16e eeuw, nadien tijdens de
tweede Refuge die inzette na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685. Men
behoeft nauwelijks aan te geven hoe groot hun invloed op de Nederlandse beschaving
tijdens de Verlichting is geweest.
Het boekje geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de hugenoten, en van
de lotgevallen van de bibliotheek. Nogal fletse afbeeldingen.
[AH]

Anne Aalders, Met gevelde lans en losse teugel. Kozakken in Nederland
1813-1814. Bedum, Egbert Forsten & Profiel 2002. ISBN 90-7678-104-4.
152 blzz. Prijs 26,50 euro.
Wanneer eindigt de 18e eeuw? Misschien wanneer de kozakken eind 1813 de oude
grens overkomen, en de restauratie begint. De bebaarde en in bont geklede
steppenruiters kregen veel bekijks. Naar verluidt - het boekje is nooit getraceerd schreef iemand als Kinker zelfs een soort taalgidsje om zich bij dit rond de
Muiderpoort gelegerde rauwe volkje verstaanbaar te kunnen maken. Aalders heeft
alle bronnen over de kozakken en/in Nederland onderzocht, waaronder de
volksverhalen. Leuk geïllustreerd.
[AH]

Jacobus Bellamy (e.a.), Roosje en haar nazaten. Goes, Stichting
Kunstuitleen Zeeland 2002. (Slibreeks nr. 100/101). 104 blzz. Prijs 29,50
euro.
Curieus uitgaafje, gedrukt op grof papier. Hierin: de tekst van de Zeeuw Bellamy
‘Roosje (een vertelling)’, uit zijn Proeven van 1784; een artikel van P.J. Buijnsters
over deze romance; tekst en muziek van de op ‘Roosje’ geïnspireerde suite dramatique
Ro-
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sette (rond 1890), van Paul Solanges en J. Burgmein; een artikel over dit
muziekdrama, door Aarnout de Bruyne.
Tenslotte volgt nog het kroeglied ‘Roosje of waarom ik geen vis eet’, tekst Ed
Leeflang, muziek Robert Valter.
[AH]

Johannes Maria Augustinus Maenen, De invoering van het metrieke stelsel
in Nederland tussen 1793 en 1880. Aspecten van een beschavingsproces.
Proefschrift Nijmegen. Enschede, PrintPartners Ipskamp 2002. 310 blzz.
ISBN 90-9016218-6. Prijs 10 euro plus verzendkosten (verkrijgbaar via
email han.maenen@wanadoo.nl).
Geschiedenis van de invoering en ontvangst van het metrieke stelsel, begonnen in
de jaren '90 te Parijs als gevolg van de Franse revolutie. De nadruk ligt op de
sociaalculturele en politieke gevolgen, niet op de economische. In de Nederlanden
was de overname een eigen Nederlands initiatief: maar door de Inlijving liep alles
vast. Onder Willem I werd het stelsel definitief ingevoerd.
[AH]

René van Stipriaan, Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten
tijde van de Republiek (circa 1550-1800). Amsterdam, Prometheus 2002.
ISBN 90-5333-997-3. 352 blzz. Prijs 35 euro.
Kleine, heel mooi geïllustreerde geschiedenis van de literatuur uit de bovengenoemde
periode. De tekst, geschreven in moderner Nederlands dan in dit soort werken
gebruikelijk is, gaat voor negentig procent over de eigenlijke Gouden Eeuw. Dat is
de auteur gegund. Overal blijkt een zeer grote kennis van de teksten uit die periode.
Dat is veel minder het geval voor de periode na 1670. Die laatste tijd wordt vooral
besproken aan de hand van typisch ‘neerlandistieke’ publicaties waardoor
achtergronden en breedheid van de Verlichtingsliteratuur niet echt goed duidelijk
worden.
Voorbeelden. Er is een hoofdstukje over de geest van (de aan renaissancisten
bekendere) Descartes; maar de geest van Spinoza zoekt in dit boek vergeefs naar een
landingsplaats. Politiek en maatschappelijk geïnspireerde literatuur krijgt relatief
weinig aandacht. Wanneer zelfs de periode van Willem III al besproken wordt onder
het kopje ‘Herfstttij der Gouden Eeuw’ begrijpt men dat op voorhand Romeyn de
Hooghe geen echte kans krijgt: laat staan vele latere schrijvers.
Vraag: waarom zouden dit soort boeken niet gewoon mogen ophouden bij 1670?
Desondanks: er dringen ook hier soms nieuwe inzichten en auteurs door. - Met enige
aarzeling: Stipriaan met stip.
[AH]
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Gérard A. Geerts, Samenwerking en confrontatie. De Frans-Nederlandse
militaire betrekkingen, voornamelijk in de Franse tijd. Amsterdam, De
Bataafsche Leeuw 2002. ISBN 90-6707-543-4. 232 blzz. Prijs 25 euro.
Zakelijk boekje over Nederlandse militaire organisaties, manoeuvres en belevenissen,
in Duitsland. Spanje en Rusland. Handig als overzicht.
[AH]

Marcel Broersma, Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder
Courant 1752-2002. Leeuwarden, Friese Pers Boekerij 2002. ISBN
90-330-11441. 546 blzz. Prijs 35 euro.
Deel 1 van dit mooi vormgegeven boek bevat de geschiedenis van de oudste nog
bestaande 18e-eeuwse krant, voor het tijdvak 1752-1811 (p. 25-123), terwijl het
laatste hoofdstuk binnen dit deel tevens de geschiedenis van een soort remplaçant
bevat: het Dagblad van het departement Vriesland (1811-1814). De initiatiefnemer
was de uitgever Abraham Ferwerda (1716-1783).
Als schrijvers worden genoemd: Jacques Courtonne, en Philippus Ludovicus
Statius Muller. De auteur verzamelt veel materiaal over functie en afzet van kranten
uit deze periode: zoals het feit dat zij leermateriaal waren op scholen. In dit verband
is interessant dat Ferwerda ook een handleiding uitgaf voor het lezen: Kort onderwys,
hoedanig men de couranten best lezen en gebruiken kan (1758).
In deze krant vindt men meer berichten over kunst en wetenschap dan gebruikelijk:
Ferwerda had beslist de bedoeling zijn lezers op te voeden.
[AH]

Olaf van Nimwegen, De Republiek der Verenigde Nederlanden als grote
mogendheid. Buitenlandse politiek en oorlogvoering in de eerste helft van
de achttiende eeuw en in het bijzonder tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog
(1740-1748). Amsterdam, De Bataafsche Leeuw 2002. ISBN 90-6707-540
X. 496 blzz. Prijs 32,50 euro.
Het boek maakt de ogenschijnlijk pretentieuze titel ten volle waar. In 1748 had de
Republiek honderdduizend man in dienst en bezat daarmee de op drie na grootste
strijdmacht in Europa.
‘Dit gegeven valt moeilijk in overeenstemming te brengen met het gangbare beeld
van de Republiek als een ná 1713 volledig uitgeputte en verzwakte staat. Kennelijk
beschikte de Republiek over voldoende politieke en financiële veerkracht om opnieuw
de wil en de middelen op te brengen voor een actieve deelname aan de internationale
machtspolitiek in Europa’, meldt de auteur (p. 9). Een nieuw standaardwerk.
[AH]
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