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Voorwoord
Geachte heer Jonathan Israel, vrienden en leden van de Stichting JCW,
geachte aanwezigen.
In beginsel zijn mij zeven minuten toegewezen. Ik heb daarom een ogenblik
overwogen, in zeven punten, telkens in een minuut, de geschiedenis van de dit jaar
jubilerende Stichting Jacob Campo Weyerman - het JCW - langs te lopen; maar, als
het ware de zeven scheppingsdagen van Genesis volgend, te beginnen bij het
verschijnen van, geachte Israel, uw Radical Enlightenment. Want het verschijnen
daarvan heeft voor veel JCW'ers (zoals dat heet) beslist iets gehad van ‘Er zij licht’!
met de daarop volgende emotie: ‘zij zagen dat het goed was’.
Evenwel: het begrip Verlichting, het Nederlandse aandeel aan de Verlichting, de
hedendaagse soms curieuze discussie over de waarden van de Verlichting (denk maar
aan de merkwaardige opvatting in nogal wat ingezonden stukken: dat de Verlichting
vrijheid heeft gecreeërd zonder verantwoordelijkheid) - dat alles zal ongetwijfeld in
ruime mate straks in uw lezing en in de forumdiscussie nog aan de orde komen. Ik
neem daarom nu ook de vrijheid iets te zeggen over de Stichting Jacob Campo
Weyerman die vandaag vijfentwintig jaar bestaat. Mogelijk bestaan er overeenkomsten
tussen die stichting en het object van uw studie. Ik kom radicaal ter zake.
In Yale - voor Amerikaanse begrippen, denk ik, niet ver van uw Princeton - werd
vijfentwintig jaar geleden tijdens een internationaal congres over de achttiende eeuw,
de Stichting Weyerman opgericht. Het besluit daartoe althans werd genomen, door
enkele heel of half aan de Universiteit van Amsterdam verbonden, jonge, en tot het
academische voetvolk behorende jongelieden die vrijwel niets gepubliceerd hadden.
Terug in patria verzamelden zij gelijkgezinden, gingen naar de notaris, en richtten
de Stichting Weyerman op. Volgens de statuten was de doelstelling tweeledig:
aandacht voor de ‘lange’ achttiende eeuw en aandacht voor Jacob Campo Weyerman.
Deze schrijver fungeerde als boegbeeld van de stichting. De keuze voor Weyerman
was geen toevallige. Weyerman schreef proza (nogal nieuw in die tijd), was een
virtuoos stilist, bracht verslag uit van de samenleving, en was op de hoogte van alle
culturele en literaire markten in heel Europa. Hij had tevens licht criminele trekjes;
maar dat mocht niet hinderen, in de eeuw van Cagliostro en Casanova.
Radicaal was Weyerman niet. Dat was hij misschien wel van inborst en bij tijd en
wijle kon de tijdgenoot zijn hart ophalen aan zijn terzijdes over Cardano, Toland,
Spinoza, La Hontan en vele anderen; maar een beroepsschrijver als hij moest nu
eenmaal rekening houden met wettelijke beperkingen. Hij mocht zijn broodwinning
niet in gevaar brengen.
Radicaal waren evenmin: die vroege campisten. Behalve in één opzicht. Zij waren
toen en nu radicaal in het gaan ad fontes. Dat is vermoedelijk de meest basale
karaktertrek van dit gezelschap. Men gaat terug naar de bronnen. De nieuwsgierigheid,
het opentrekken van laatjes die niemand ooit wilde opentrekken, het schrijven over
teksten waar eerder bij voorkeur niet over geschreven werd. Dat is een karaktertrek
die Weyerman en de naar hem genoemde stichting gemeen hadden en hebben.
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Deze onschuldige eigenschap bezorgde de deelnemers niet zelden problemen
omdat de lees- en studieresultaten veelal conflicteerden met vigerende opinies,
bijvoorbeeld als zou er
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totaal geen Verlichting in Nederland bestaan hebben (wijnbouw boven de Moerdijk,
in de bewoordingen van Zwager). Zoals maar al te bekend is (we moeten daar niet
te lang over zeuren) werden en worden de vaderlandse inzichten over de lange
achttiende eeuw en de Verlichting soms beheerst door de gedachte dat er in ons land
tussen Huygens en Huet niets aan de hand geweest is. Dat men daar ter neder zat
onder zijn vijgenboom en daar (o wonder!) uitsluitend pruimen at van het merk Van
Alphen. Of dat men hier in alle opzichten slechts imitator is geweest van de Fransen.
De werkelijk nieuwsgierige, die zijn bronnen las, in druk of in handschrift, zonder
daar op voorhand een morele of wereldbeschouwelijke selectie uit te maken,
ontwaarde in deze periode daarentegen een voortdurende spanning van culturele,
religieuze en politieke aard. Wie er oog voor had, bemerkte alleen al en zelfs in de
eindeloze spectatoriale discussies over de angst voor bijvoorbeeld het deïsme, dat er
blijkbaar iets broeide. Hij kreeg een vermoeden dat in een aantal gevallen van de
vaderlandse, vrij laat van het etiket ‘christelijk’ voorziene christelijke verlichting,
misschien iets voorgestaan werd dat uiteindelijk helemaal niet zo christelijk was (dat
hangt een beetje af van onze definitie van christendom; en daarover kan men toen
en nu snel woorden krijgen).
De decennia lang gebruikelijke vraag waarom campisten zich zo vaak met
‘extremisten’, ‘radicalen’, bezig hielden kon/kan slechts met een licht schouderophalen
beantwoord worden. Men komt die nu eenmaal tegen. Er waren zelfstandig
denkenden, in vrij grote getale. Er bestond een Nederlandse Verlichting, in allerlei
kleurschakering.
De Stichting Weyerman is echter, in cultureel opzicht, slechts relatief belangrijk
geweest. Het heeft de stichting altijd aan menskracht, en zelfs aan talent, ontbroken
om fundamentele studies het licht te doen zien, van een kaliber als Israels Radical
Enlightenment. Ik wijs toch op een paar zaken op grond waarvan mag blijken dat er
een zekere invloed is uitgegaan van deze kring, of van mensen die met de stichting
geassocieerd worden.
Wat Weyerman zelf betreft: over hem zijn enkele proefschriften verschenen; tevens
verscheen een aantal tekstuitgaven. Er kwam een voorlopige bibliografie van zijn
werk tot stand.
Breder: in deze kring werd de eerste inventarisatie gemaakt van het Nederlandse
fictieve proza tijdens de Verlichting, en een lijst van alle tijdschriften aanwezig in
de Universiteit van Amsterdam. Van groter belang is dat vanuit dit milieu tientallen
tekstedities verschenen, en nog verschijnen: een poging om een basis te leggen voor
een nieuwe literatuurgeschiedschrijving van deze periode. Hier bestond aandacht
voor de breedheid van de Verlichtingscultuur: ik noem slechts studies, artikelen en
tekstuitgaven over de vrijmetselarij, het kantianisme, de gnosis. Een lange rij ‘nieuwe’
auteurs kreeg aandacht (Van Swaanenburg, Duijkerius, Nomsz, Van den Burg, Paape,
de Lannoy). Campisten hadden tevens aandacht voor het kleinste detail: bijvoorbeeld
voor het aantal toeschouwers in toneeltenten op de Amsterdamse Botermarkt, de
drukverschillen van de Julia, de Amsterdamse boekverboden 1747-1794. Het zijn
maar voorbeelden.
Misschien is het belangrijkste nog niet aan de orde gekomen: het bestaan van het
tijdschrift, de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Die naam is
ooit moedwillig gekozen: hij klinkt kneuterig, maar verraadt, alweer, het psychogram
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van het JCW als zodanig, namelijk de aandacht voor de mededeling van realia. Het
JCW grossiert nu eenmaal niet (helaas! denk ik wel eens) in metatheorieën, en is in
de loop der tijden tamelijk immuun gebleken voor marxistische, postmodernistische,
en allerhande lumièristische ideologieën (zelfs radicale: zoals die van Margaret
Jacob). De naam van het blad zal misschien verande-
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ren; de aanpak hopelijk niet. Dit blad heeft zich weten te handhaven, van stencil tot
de steeds betere vormgeving van nu, onder een zeker nu degelijke redactionele leiding.
Het is het blad vooral, dat tegenwoordig het gezicht van de stichting bepaalt. Men
mag collectief best wat trots zijn, wanneer men het laatste nummer onder ogen krijgt:
het bevat artikelen over een radicale Verlichter in Napels, over de radicale spinozist
Frederik van Leenhof, over de tumultueuze uitgever Timotheus ten Hoorn, en
recensies bijvoorbeeld over het ijkpunt-boek 1800. Blauwdrukken voor een
samenleving, en.... over Israels Radical Enlightenment.
Weyerman, en de Stichting Weyerman, heeft een rol gespeeld in allerlei soorten
querelles des anciens et des modernes. Ik weet zeker dat het verschijnen van de
Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750 door
de leden en de vrienden van de stichting beschouwd wordt als een mijlpaal, een
ijkpunt van waaruit nieuwe verkenningen mogelijk worden. ‘Op de zevende dag
rustte hij’ - maar ik hoop niet dat professor Israel te lang rust, want persoonlijk zou
ik bijvoorbeeld graag zien dat hij dit boek voorzag van een vervolg, waarin nieuw
licht geworpen wordt op de Nederlandse ontwikkelingen tussen 1750 en 1815. Want
wij hebben het in dit land zeer nodig, dat wij het hele palet van alle hier bestaand
hebbende soorten Verlichting te zien krijgen: de gematigde Verlichting, de
conservatieve Verlichting, de Kantiaanse Verlichting, de christelijke Verlichting, en
beslist ook de - mag ik mij ietwat oneerbiedig uitdrukken? - de Israëlitische oftewel
radicale Verlichting. Datgene, wat in ons geval begon in Yale, moge vervuld worden
in Princeton.
ANDRÉ HANOU

Naschrift redactie
Bovenstaande rede werd uitgesproken door André Hanou op 27 april 2002. Op die
datum werd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Stichting Jacob Campo
Weyerman een symposium gehouden in Teylers Museum te Haarlem. Jonathan Israel
hield er een lezing; - een aangepaste versie daarvan treft de lezer aan in deze aflevering
van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman.
Ter aanvulling op het thema radicale Verlichting volgt in dit nummer tevens een
tweetal artikelen. Wiep van Bunge schrijft over de gesjeesde theoloog Johannes
Duijkerius en diens ideeën over het Einde der Tijden, zoals verwerkt in de radicaal
verlichte want spinozistische roman Philopater. Jan de Vet laat vervolgens zien hoe
Willem van Ranouw in zijn Examinator reageert op het cartesianisme en daarbij een
pleidooi houdt voor een ‘proefkundige demonstreerwys’.
Daarna komen twee esoterische aspecten van de Verlichting aan bod. Frank van
Lamoen verheldert aan de hand van tot op heden onbekend gebleven bronnenmateriaal
een duister gebleven episode uit het leven van de dichter en mysticus Jan Luyken.
De rij wordt gesloten door een bijdrage van André Hanou over de vrijmetselarij.
Weyerman blijkt een van de eerste auteurs - zo niet de eerste auteur - in de Republiek
die over dit nieuwe fenomeen schreef.
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Teylers Lecture on Radical Enlightenment*
Jonathan I. Israel
Arguably the most decisive revolution in European thought and culture since the
Christianization of the West in the fourth century A.D. was that which reshaped
European civilization during the ‘Early Enlightenment’ - roughly the last third of the
seventeenth century and first third of the eighteenth. Admittedly, other vast cultural
and spiritual upheavals have also profoundly influenced the evolution of western
civilization, including the dissemination of Greek science, medicine and philosophy
through the Arabic-speaking world (including most of Jewry and part of Christendom)
from the ninth to the eleventh centuries, the Aristotelian-scholastic philosophical
revolution of the thirteenth century, the Renaissance, Reformation,
Counter-Reformation, High Enlightenment (circa 1740-1800), and the rise of
nineteenth-century nationalism and the nation state. Yet there are many and convincing
grounds for arguing that all these were surpassed in scope and consequences by the
Early Enlightenment which in contrast to the rest, transformed culture and society
at every level, irrevocably changing western civilization from being predominantly
traditional, hierarchical, theological, and rooted in rural society, to being cosmopolitan,
essentially urban in orientation, and predominantly secular, commercial-industrial
and ‘scientific’ in substance. In short Early Enlightenment, far more than any other
great cultural revolution in history, marks the essential shift from ‘pre-modern’ to
‘modern’.
The intellectual tensions, contradictions and dilemmas of the age, unprecedented
in scope and intensity since the wars between the philosophy schools of Greek
antiquity, inspired the astounding philosophical strivings of the post-Cartesian era the writings of Hobbes, Pascal, Spinoza, Malebranche, Arnauld, Bayle, Le Clerc,
Fontenelle, and many others, a spiritual and intellectual upheaval which continued
and in turn, by the 1730s and 1740s had produced the works of Montesquieu, Vico,
and the early Voltaire, Diderot, Hume, and Rousseau. All these saw themselves as
seeking answers to the new and overwhelming intellectual challenges facing European
culture and society in the new and ideologically fraught post-Cartesian,
post-Hobbesian secular era.
The spiritual predicament with which they grappled was indeed exceedingly
complex. Paul Hazard who, in the 1930s, was the first historian fully to grasp and
convey the decisive significance of the intellectual upheaval at the end of the
seventeenth century and beginning of the eighteenth for the wider cultural and spiritual
history of the western world, already unequivocally interpreted this, the greatest of
changes in Europe's history, as a transformation from a world based on theological
dogma to one shaped by natural law, from one anchored in authority to one rooted
in individual emancipation, freedom, and responsibility, and finally, from one
governed by social rank and hierarchy to one increasingly inspired by sentiments
and ideologies of equality.
The mental leap entailed, for everyone, including the illiterate peasantry, an
unprecedented, painful transition to which most individuals were not easily reconciled:
‘La majorité des Français’, as Hazard expresses the point, ‘pensait comme Bossuet:
tout d'un coup, les Français pensent comme Voltaire: c'est une révolution’.1. Indeed,
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it was. But while the transition involved a vast and dramatic reordering of ideas and
society, and even in France was far more sporadic and partial than Hazard's dictum
suggests, the edifice of tradition, religion and authority was challenged in reality not
by one but by two different and rival enlighten-
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ments which almost at once began to fight each other. On the one hand there was
the moderate mainstream, anxious to reconcile the new with elements of the past,
the Enlightenment supported by some governments and the more liberal wings of
the main churches. On the other hand was the Radical Enlightenment, more absolute
in its espousal of the ‘esprit philosophique’ and unwilling to compromise with the
claims of tradition, religion and established authority in any respect. This was the
clandestine Enlightenment universally banned by governments and condemned by
all churches.
Furthermore, the West's great intellectual revolution was by no means confined
to France nor, in its early stages, was it chiefly powered by French ideas. If Fontenelle
and Boulainvilliers were among the earliest and most effective representatives of
‘enlightened’ philosophy and critique in the French-speaking world, their thought
and writings were not only steeped in Spinozism, and other Dutch, Dutch Huguenot
and Dutch Sephardic radical influences such as the thought of Bayle, Van Dale,
Bekker, and Orobio de Castro, but in addition for a long time driven underground
or severely impeded by the weight of Bourbon royal authority and censorship,
aristocratie hierarchy, and ecclesiastical power.
Little of what Boulainvilliers wrote of a philosophical character was published
until after his death in 1722. Fontenelle published but under not inconsiderable
restrictions. The Histoire des Oracles (Paris 1686), Fontenelle's best known
contribution to the new ideas, was, as the marquis d'Argens - one of the pre-1750
French radical philosophes most heavily influenced by Bayle and Spinoza - observed,
an excellent book but he added, sardonically, ‘je ne doute pas que, s'il eût écrit en
Hollande, ou en Angleterre, elle ne fût encore plus parfaite’.2. But if the Early
Enlightenment was not primarily French in inspiration, neither, I would argue, was
its early inspiration essentially British. Indeed, it is surely wrong to tie the
Enlightenment to any particular national tradition or developments.3. It was after all
essentially European in character and decidedly not the invention, or possession, of
any one European nation however powerful and influential. Neither, assuredly, was
it a means of advancing the international influence or ascendancy of any one nation.
Furthermore, it was precisely because France, Germany and Italy were suspended
half way between the ideological extremities of Enlightenment and
Counter-Enlightenment, and because there the Counter-Enlightenment loomed far
more formidably than in Britain or the Netherlands, proving as powerful as the
Enlightenment itself, that the most dramatic, creative and intense philosophical debate
after around 1720, increasingly tended to shift to those countries and away from
Holland and England where a balanced and comfortable compromise between old
and new was achieved comparatively early. Hence, it was on the continent that the
fiercest and ultimately most important ideological and intellectual battles between
moderate mainstream Enlightenment and Counter-Enlightenment - as well as between
Radical and moderate Enlightenment, came to be fought.
Meanwhile, Spinozistic radical ideas wholly opposed to established authority and
traditional structures of thought, though everywhere comprehensively banned and
vehemently condemned, spread on all sides, developing into a vast Europe-wide
underground intellectual movement. By 1740, an intricate counter-culture had been
created extending across the whole continent but centered chiefly in Holland, France,
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Germany, Italy and England. As one of d'Argens' fictional French noblemen remarks,
in 1739, innumerable French noblemen had by this time been raised to feel only a
confident disdain for traditional notions and a boundless contempt for the common
herd of theologians and academics who, as he puts it, opposed the ideas of ‘Spinosa
et Vanini’, feeling a particular ‘mépris profond pour tous les phi-
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losophes qui leur étoient contraires’.4.
Furthermore, while the inherently monarchist, socially conservative, moderate
mainstream Enlightenment predominated everywhere and was the only part of the
Enlightenment likely to receive support from governments - or at least some
governments or some sections of government - as well as from the liberal wings of
the churches, it was nevertheless, crucially, not from this hegemonic moderate
mainstream, but the universally prohibited Radical Enlightenment that ‘modernity’,
understood in terms of equality, republican democracy, freedom of the individual
and comprehensive toleration, principally derives.
This means that much more attention needs to be focused by historians on the
phenomenon of Radical Enlightenment as distinct national enlightenments which in
recent decades have been far too much emphasized as a historical category, and also
as distinct from ‘Protestant’ or ‘Catholic’ Enlightenment. It may be true that this is
not at all how historians have tended to view the matter in recent decades when not
only ‘national enlightenments’ and Christian Enlightenment, but also, increasingly,
the notion that British ideas inspired the whole thing, have all been very much in
fashion. But only by giving more emphasis to the democratic, anti-monarchical,
anti-aristocratic and anti-Christian tendencies in the Enlightenment, and the role of
pre-1720 Dutch and Dutch Huguenot Spinozism in its development, will crucial
aspects of the rise of ‘modernity’ be understood.
Of course, not every thinker fitted neatly into the pigeonholes' ‘Radical
Enlightenment’, to the left, moderate mainstream, to the right. Some aspects of
thought were sufficiently detachable to enable some writers to combine features of
both tendencies to produce a complex hybrid phenomenon that could be by turns
both persecuted and applauded by established authority. Thus if Boulainvilliers was
a Spinozist philosophically and an enemy of ecclesiastical authority, politically he
was an anti-democrat and aspects of this thought could be used to imply racist
tendencies. If Hume was radical philosophically he was an inveterate conservative
politically. Even more striking is the case of Voltaire, whose in some respects hybrid
status seems to be one of the chief factors behind his sensational success. For if his
ardent espousal of Newton and of Locke, who rescued at least the ‘probability’ of
the existence of the immaterial soul and of spirits, and found a method for efficiently
segregating natural science and philosophy from the theological sphere while
reasserting the intellectual justifiability, on the basis of faith, of belief in miracles,5.
aligned him philosophically firmly with the moderate mainstream in opposition to
the Radical Enlightenment, he was of course simultaneously one of the chief and
most abrasive critics and satirists of ecclesiastical authority, religious intolerance
and superstitious credulity. Though firmly opposed to the radical ideas of Diderot,
Helvetius and D'Holbach, his abrasive hostility to ecclesiastical authority undoubtedly
marked him to some extent off from the main body of conservative and moderate
Enlightenment.
During the most decisive and formative period of the European Enlightenment,
that is down to 1720, insofar as the European Early Enlightenment can be said to
have a geographical centre - and that was less obvious or clear-cut than is usually
assumed - this nerve-centre was arguably neither Paris nor London but rather what
was then still the busiest cross-roads of Europe's commerce, finance, publishing and
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shipping, a small region situated on the eastern flank of the North Sea, namely the
urban network strung out between Amsterdam, Utrecht and Rotterdam in the northern
Netherlands. The intellectual seeds which shaped what Hazard dubbed the age of
the ‘la crise de la conscience européenne’, and which proved so crucial in the defining
and shaping of ‘modernity’ - the system of values which in essence has characterized
the Atlantic World from the Early Enlightenment to today, required if they were to
flourish, a home base in
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the midst of a largely hostile, alien and unsympathetic world, a haven of
anti-monarchical, dissenting tendencies. In particular, what was required was a firm
cultural and intellectual grounding for toleration, republicanism and freedom of the
individual, where ecclesiastical authority and monarchical and aristocratic values
had already been decisively curtailed and where, in addition, there was a
well-established and powerful publishing industry orientating the international
European reading public towards new publications and debates.
A key supplementary factor in giving the Dutch milieu its central role in the wider
process was the emergence following the Revocation of the Edict of Nantes, in 1685,
of an extensive and culturally highly creative Huguenot - and to a lesser extent
Jansenist and ex-Catholic6. - French-speaking commercial, publishing and intellectual
diaspora scattered across western Europe outside of France, with its cultural centre
of gravity in the Netherlands. A large-scale exodus which stimulated, or helped
stimulate, many of the major economic, technological and scholarly innovations of
the period, the rise of the Huguenot intellectual diaspora went hand in hand with the
emergence of a lively French-language press and set of periodicals straddling the
whole Atlantic and northern European world, albeit with its centre in Amsterdam,
the Hague and Rotterdam. This constituted, perhaps for the first time in human
history, a large and influential public consciousness, or public, scholarly and scientific
sphere effectively independent of any ruler, or state, and which could claim to speak,
with some claim to impartiality, for the European ‘Republic of Letters’ as a whole.
Not without reason did Hazard remark that at the end of the seventeenth and
beginning of the eighteenth century, Bourbon, monarchical, Catholic France felt
culturally besieged all the way round from Geneva to Dublin by a highly critical
French-speaking heterodoxy which was at one and the same time religious, political
and, above all, cultural in character.7. The impact of the new structures gathered fresh
momentum following the defeat of Louis XIV during the War of the Spanish
Succession (1702-13), after a forty- year armed struggle for hegemony in Europe,
at the hands of the ‘Maritime Powers’ in alliance with Habsburg Austria supported
behind the scenes by the Huguenot, Dissenter and Jewish diasporas. The demise of
Louis XIV, and the coming to power in France of a liberal aristocratic Regency
Council headed by Philippe d'Orleans, in 1715, accelerated the process of dissolution
of the tightly regulated and structured ecclesiastical, spiritual, and intellectual system
which French royal absolutism, guided by Bossuet and the French Catholic bishops,
had striven but failed to establish and extend. During the crucial decades between
1672 and the mid eighteenth century, the intellectual foundations of the transition to
‘modernity’ were laid, a process driven - just as Bossuet and Louis XIV had feared
- by the country's being opened up intellectually to a flood of ‘livres de Hollande’
and the fresh ideas about society, toleration and politics emanating from Holland
and England. Hence the Orléans regency (1715-23) which governed France after
Louis' death, as was recognized internationally at the time,8. presided over a
dramatically new and rejuvenated intellectual atmosphere and a steady, inexorable
slackening of absolutism, censorship, and ecclesiastical authority.
Religious and intellectual freedom was indeed always well to the fore among the
complex of impulses driving the European cultural restructuring emanating from the
Dutch entrepôt. In his Funeral Oration upon the death of the famous Remonstrant
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preacher and fighter for toleration Philippus van Limborch (1633-1712), Jean Le
Clerc (1657-1737), a Swiss Remonstrant refugee based in Amsterdam, and together
with Spinoza, Bayle, Locke, Thomasius, Saurin, Basnage de Beauval, Aubert de
Versé, Jaquelot, Noodt, and Barbeyrac, one of a whole phalanx of Early Enlightenment
theorists of liberty of conscience,9. characte-
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rized the epic struggle for ‘mutual toleration’ as a fight for the ‘common liberty and
repose of all Christians and of humankind’. Should its opposite - the ‘barbarous
opinion of some fierce and imprudent divines, that dissenters in religion may and
ought to be persecuted’ - triumph in Europe, as had momentarily seemed all too
likely in the 1680s, warned Le Clerc, then ‘not only nation wou'd be oppressed by
nation, citizens by citizens, and Christians by Christians, but all things would be
confounded and overturn'd by rapines, murders, burnings, and a general devastation
of towns and provinces.’ There would, he held, be neither quiet, safety nor a civilized
life for mankind until the leaders of opinion succeeded ‘both by speaking and writing,
universally to explode so pernicious a doctrine’ as religious intolerance and ensure
‘that it may, if possible, be wholly exterminated from the minds of men, and especially
Christians, and for the future to be reputed the most abominable of heresys.’10.
Yet, by and large, the message of religious toleration, especially in its more
comprehensive formats, along with much of the rest of the brave ‘New World’ of
the Dutch Republic from which it emanated was rejected not only by other Europeans
but also by a good many Dutchmen. If what the Rotterdam regent, lover of philosophy,
and patron of Pierre Bayle, Adriaen Paets (1631-86) called the individual's ‘inborn
freedom’ to decide his view of things, and especially religion and questions of
salvation, according to his own judgment, seemed thoroughly pernicious to most
foreign visitors, so it did also to much of the Dutch public which preferred to think
that ecclesiastical authority and censorship, and the curbing of religious dissent,
needed reinforcing, not weakening. During the fierce theological and philosophical
controversies which erupted in the Netherlands between the late 1660s and 1720, a
large part of the public were clearly deeply angered and frustrated by the way that
conventional certainties and age-old beliefs were being challenged and thrown into
turmoil by freedom of opinion and debate. The majority wanted to shore up authority
and commonly-held views.
Yet Dutch toleration and individual freedom, however undesirable in the eyes of
most Europeans, including most Dutchmen, had undeniably yielded enviable social
and economic benefits. Most people may not have liked the pro-toleration arguments
of Van Limborch, Le Clerc, Noodt and still less those of Aubert de Versé and Bayle.
But toleration really did seem, in practice, to diminish and soothe age-old theological
antagonisms. Dutch society may have been distressingly egalitarian in most European
eyes but it was also, until well into the eighteenth century, unquestionably the most
prosperous, highly literate and mechanized European society. A pro-toleration writer
such as Noël Aubert de Versé (1645-1714), may have been a Socinian outcast,
spreading a forbidden anti-Trinitarian theology detested by most Europeans, including
most Dutchmen, but it was hard to dispute his claim, in his Traité de la Liberté de
Conscience (1687), that Amsterdam, still then commercially the most flourishing
and dynamic city in Europe, ‘doit sa splendeur et son opulence que toutes les nations
admirent à cette chère liberté. Parce qu'il n'y a point de nation si étrange, ni de secte
si extraordinaire qui n'y vive paisiblement pourvu qu'on soit gens de bien, sincères,
fidèles et bons citoyens’.11.
With pardonable exaggeration, the Irish Deist, John Toland (1670-1722) referred
to Holland as he knew it at the beginning of the eighteenth century, in his Reasons
for Naturalizing the Jews in Great Britain and Ireland (1714), as providing an
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‘unlimited Liberty of Conscience’ and the best available path to social and economic
success.12. The irony was that Dutch liberty of conscience, and freedom generally,
though usually considered excessive by foreigners, was in reality far from being
‘unlimited’. Several radical writers and publishers, including Adriaen Koerbagh
(1632-1669), Aert Wolsgryn, Ericus Walten (1663-1697) and Henrik Wyermars
ended up in prison - in three of these cases with draco-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

9
nian sentences as punishment for their activities. Aubert de Versé had to publish his
Traité on freedom of conscience clandestinely - with ‘Pierre Marteau’ and ‘Cologne’
falsely imprinted on the title-page - and after publishing it, found, late in 1687, that
he had to emigrate to Hamburg to escape persecution by the Dutch French-speaking
Reformed Church spurred on by Pierre Jurieu.13.
After 1700, the Dutch Republic increasingly lost its dynamism and was rapidly
outstripped as the leader of the anti-Bourbon coalition by Britain. Nevertheless, at
the time of the European Peace Congress of Utrecht (1713), the loss of commercial
dynamism sapping Dutch vitality was not yet obvious while, conversely, during the
reign of the Queen Anne (1702-1713) England suffered something of an Anglican
ecclesiastical back-lash, a partial and temporary cultural and theological reaction,
both psychological and legal, against the freedoms secured during the reign of William
III.14. Thus, until around 1720, as far as anyone could tell, the United Provinces'
prosperity and stability, as well as its toleration and freedoms, remained both still
intact and unsurpassed. Furthermore, Dutch and Dutch-based Huguenot scholars,
thinkers, scientists, and publishers continued to develop and build on the cultural
innovations of the recent past, especially with regard to theories of toleration, text
criticism, erudite journals, encyclopedias, academic medical training, vernacularization
of scientific debate, and republican political theory. Broadly, then, it seems not
inappropriate to see Dutch primacy in the field of ‘enlightenment’ as continuing
down to around 1720.
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Philopater, de radicale Verlichting en het einde van de Eindtijd
Wiep van Bunge
The cradle rocks above an abyss, and common sense tells us that our
existence is but a brief crack of light between two eternities of darkness.
Vladimir Nabokov, Speak, Memory
Dat de Nederlandse Republiek rond 1700 reeds geruime tijd een broeinest was van
filosofisch radicalisme, mag na de publicatie van Jonathan Israels Radical
Enlightenment als bekend worden verondersteld.1. Je kunt met Israel van mening
verschillen over de kwaliteit van dit radicalisme, over de invloed die het had
gedurende de achttiende eeuw in Nederland en elders, en over de moderniteit van
deze radicale Verlichting, maar dat vanaf het midden van de zeventiende eeuw in
het voetspoor van Descartes en Spinoza met name binnen het gewest Holland plots
ideeën circuleerden die grotendeels haaks stonden op de dominante, christelijke
traditie, dat staat nu wel vast. Ook over de precieze omvang van deze vroege
Verlichting, en dus over de representativiteit van deze radicalen zullen de specialisten
nog lang van mening verschillen. Maar dat die radicalen er waren, dat valt niet langer
te ontkennen. Israels boek komt dan ook niet uit de lucht vallen.
Ruim twintig jaar gelden was het de Amerikaanse historica Margaret C. Jacob die
de term ‘radicale Verlichting’ lanceerde, in een boek over vroeg achttiende-eeuwse
gedesillusioneerde hugenoten en hun vrienden. Zij situeerde hun activiteiten binnen
de driehoek Parijs-Londen-Holland en vermoedde dat hun ‘pantheïsme’ en
‘republikanisme’ nog de sporen droeg van Spinoza.2. Bewijzen kon zij dit niet, en
dat is niet zo vreemd, gelet op de stand van het onderzoek toen haar The Radical
Enlightenment verscheen. In 1981 waren behalve enkele verspreide of sterk
verouderde studies alleen het enigszins chaotische Nederlands cartesianisme van
Louise Thijssen-Schoute voorhanden en de monumentale studie van Paul Vernière
over de receptie van het spinozisme in Frankrijk.3. Het onderzoek naar de Europese
ontvangst van Spinoza's denkbeelden stond nog in de kinderschoenen.
Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw had de Spinoza-studie echter een
hoge vlucht genomen. Bleef dit onderzoek aanvankelijk beperkt tot briljante,
tekstgebonden commentaren op de Ethica (1677) en het Theologisch-politiek tractaat
(1670), vanaf de vroege jaren tachtig verscheen een reeks van studies naar de Europese
receptie van Spinoza's denkbeelden en naar zijn positie in het intellectuele landschap
van de zeventiende-eeuwse Republiek.4. Aan het eind van de jaren negentig kwamen
vrijwel gelijktijdig ook twee vuistdikke bibliografieën uit - wat te meer opmerkelijk
mag heten met het oog op de grote documentaire lacunes, waarmee elke potentiële
biograaf van Spinoza in het reine moet zien te komen.5. Over, bijvoorbeeld, de cruciale
jaren tussen de verbanning van de filosoof uit de synagoge van Amsterdam en zijn
vestiging in Rijnsburg, tasten wij vrijwel volledig in het duister.6.
Al deze academische bedrijvigheid nodigde uit tot het schrijven van een synthese,
en we mogen ons gelukkig prijzen dat Jonathan Israel deze handschoen nu heeft
opgenomen. Wie de omvang van deze onderneming ook maar even tot zich laat
doordringen en vervolgens in ogenschouw neemt dat de auteur zich niet alleen op

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

de literatuur baseert, maar ook en vooral op de bronnen en op origineel
archiefonderzoek, moet het haast wel duizelen. Het is, als
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ik me niet vergis, dan ook vooral de verdienste van Israel geweest alle nu bekende
vroege ‘spinozisten’ - op het eerste gezicht bepaald excentrieke figuren - op een rij
te zetten, wat hun optreden een zekere ideologische coherentie geeft. Hoe curieus
zij ieder voor zich ook mogen zijn geweest - de hoofdprijs gaat hier zonder twijfel
naar de erudiete pornograaf Adriaan Beverland -, zelfs de grootste criticus van Spinoza
zal moeten toegeven dat er ‘method’ school in hun ‘madness’.7. Gelet op de hoge
kwaliteit van het werk van Spinoza, valt het overigens niet mee om sceptisch te zijn
over dit vroege, Nederlandse spinozisme, zij het dat deze Nederlandse ‘spinozisten’
er niet in slaagden veel toe te voegen aan het werk van Spinoza, waar Nederlandse
cartesianen het project van Descartes wel creatief voortzetten.8.
Een van de meest interessante zeventiende-eeuwse spinozisten uit de Republiek
was ongetwijfeld de auteur van de twee Philopater-romans uit 1691 en 1697, die in
de regel worden toegeschreven aan de gesjeesde theoloog Johannes Duijkerius.9. Met
name het tweede deel veroorzaakte veel commotie. De anonieme auteur bleef buiten
schot, maar de uitgever Aart Wolsgryn werd in 1698 veroordeeld tot duizend gulden
boete, acht jaar tuchthuis en vijfentwintig jaar verbanning uit Holland en West
Friesland.10. Het waren, voor zover ik weet, de spinozist Johannes van Vloten en
Willem Meyer, de legendarische secretaris van de Vereniging Het Spinozahuis, die
als eerste moderne historici op het belang van deze boeken wezen.11. Tot dusver
stonden vooral drie elementen in de belangstelling.
In de eerste plaats wordt met name het eerste deel van de Philopater natuurlijk en
terecht in verband gebracht met Bekkers Betoverde Weereld, een boek dat eveneens
in 1691 verscheen en waarnaar Duijkerius herhaaldelijk verwijst.12. Andersom getuigde
Bekker in 1698 voor de Amsterdamse magistraat Duijkerius te hebben ontmoet, bij
welke gelegenheid deze zou hebben toegegeven verantwoordelijk te zijn voor de
Philopater.13. We zullen zien dat het duivelgeloof inderdaad een grote rol speelt in
de ‘Werdegang’ van Philopater, en bovendien was de publicatie van Bekkers boek
medeverantwoordelijk voor de felheid waarmee filosofisch radicalisme de komende
jaren zou worden vervolgd. Toch zal blijken dat een ander boek van Bekker
waarschijnlijker van groter betekenis is geweest voor Duijkerius. In de tweede plaats
trok het bijtende commentaar in met name het Vervolg op het academische leven aan
het einde van de zeventiende eeuw de aandacht. We zullen zo zien wie ook al in het
eerste deel ter sprake komen. En in de derde plaats wordt steevast verwezen naar de
nogal kritisch getoonzette studie die de Groningse theoloog en filosoof H.G.
Hubbeling publiceerde over het ‘materialistisch’ spinozisme van Duijkerius.14.
Hubbelings artikel biedt nog steeds de enige gedetailleerde analyse van Duijkerius'
spinozisme, maar die wordt sterk gekleurd door zijn zeer bijzondere interpretatie van
Spinoza's filosofie.
Hoewel Hubbeling zonder enige twijfel een sleutelrol heeft gespeeld in de
na-oorlogse Spinoza-renaissance in Nederland, moet wie nu zijn publicaties over
Spinoza overziet, wel tot de conclusie komen dat hij vooral als theoloog werkelijk
geworsteld heeft, zowel met de Ethica als met de Tractatus theologico-politicus.15.
Enerzijds benadrukte hij hoe problematisch het was om Spinoza's Deus sive Natura
in te passen binnen de christelijke traditie, anderzijds probeerde hij herhaaldelijk
Spinoza een ‘mystiek’ toe te schrijven en diens godsbegrip een persoonlijk element
te verlenen, in de kennelijke hoop op die manier de kloof tussen diens filosofie en
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het christendom te overbruggen. Bovendien koesterde Hubbeling zelf ideeën over
de wetenschappelijkheid van de theologie die lijnrecht stonden tegenover Spinoza's
beoordeling van de godgeleerdheid als een louter ‘morele’ discipline. En deze
gespannen verhouding tot het werk van Spinoza heeft uiteraard ook sporen nagelaten
in zijn beoordeling van de vroege receptie van het spinozisme.16.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

12
Alle drie deze elementen zijn vanzelfsprekend zeer de moeite waard. Maar waarom
wordt het verhaal in de regel overgeslagen? Natuurlijk doet het ertoe te weten wat
voor soort spinozist Duijkerius is geweest, maar is het niet ook van belang te
achterhalen waarom hij een spinozist werd? (We gaan er hier voor het gemak en heel
naïef van uit dat Duijkerius Philopater is. Voor ons, in deze context, doet Duijkerius
er ook uitsluitend toe als auteur van deze tekst.) Minstens zo interessant als de
spinozistische en satirische elementen uit de Philopater lijkt mij de intellectuele route
die Philopater aflegt, op weg naar zijn spinozisme. Die voert hem namelijk langs een
kwestie die de afgelopen decennia onder ideeënhistorici grote opwinding heeft
veroorzaakt. Het verhaal begint met de schets van een jonge student, Philopater
genaamd, die zich volledig heeft verdiept in de studie van puriteinen en piëtisten als
William Perkins, Willem Teellinck, Joseph Hall, William Ames en Theodorus a
Brakel, maar daar een hoge prijs voor betaalt. De aanhoudende bemoeienis van zijn
vader met de geestelijke groei van de jonge Philopater blijkt ook niet erg behulpzaam:
Dan was 't eens mijn lieve soon, eenige steun van mijn huys en hooge
ouderdom, hoe bevindje uw al gestelt, voelje al wat genade in uw ziel?
Ervindje wel die heylsame verligtinge van Gods goede en H. Geest in u?
Sout gy uw reets van uw roepinge en verkiesinge wel konnen of durven
op onbedriegelijkcke gronden verseeckeren: Ah mijn waerde soon, daar
is soo veel aan gelegen! Hier moet men op vast gaen, of men leyt seer
ligtelijck schipbreuck aen sijn zaligheydt. Wordje wel gewaer dat de Sone
Gods soo nu en dan eens aen de deure van uw ziele klopt en uw van uw
geestelijck kintschap verseeckerd? Druckt het gewigte van de vergeeving
der sonden uw soo al wat op 't herte? Is'cr oock eenige geestelijcke
gerustheyt in uw? Bemerckje oock in uw ziele een wercksaeme drift, om
aen de Heere Jeus u selven geheel en al over te geven? Hebje niet somtijds
eenige versoekinge en swaere aenvegtinge des Duyvels uyt te staen?
Wordje niet gewaer dat dien heyloose vyant geduurig als een brullende
en verslindende Leeuwe rondom uw gaet? Wederstaet gy hem wel met de
geestelijcke wapenrustinge des Geloofs?17. [Enzovoorts, enzovoorts.
W.v.B.]
Wat Duijkerius ons hier schetst, is het klassieke drama dat zich voltrekt in de
bevindelijkcalvinistische ziel die smacht naar geestelijke tekenen van uitverkiezing,
en dat in het besef dat die genade altijd onverdiend is en het resultaat van een
soeverein besluit van haar onnavolgbare Schepper.18. Vooral het verlangde zondebesef
valt Philopater zwaar. Overmand door angst voor de duivel, wordt hij ziek en dreigt
hij zelfs zijn verstand te verliezen. Het is vervolgens de Zeeuwse predikant Johannes
de Mey die zich over Philopater ontfermt. De Mey was ook arts, voegt Duijkerius
toe, en dat kwam hier goed van pas.19. Bovendien had De Mey al ver vóór Bekker
blijk gegeven van zijn twijfels over de macht van de duivel, dus hij was inderdaad
de juiste man op de juiste plaats.20. Maar wanneer De Mey Philopater aanraadt zelf
ook medicijnen te gaan studeren, deinst Philopater terug voor het ruige studentenleven.
Dat kan de gevoelige jongen nog niet aan. Wanneer in 1678 De Mey komt te
overlijden, trekt Philopater in bij diens zuster, in Amsterdam, waar hij kennis maakt
met een ruime kring van cartesianen en coccejanen. De Leidse hoogleraar Christopher
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Wittichius neemt Philopater bij zich in huis en wijdt hem in in de geheimen van de
coccejaanse verbondstheologie.
Met name de pogingen van de coccejanen om in de Oudtestamentische beschrijving
van de joodse profetie en godsdienst aanknopingspunten te vinden voor de duiding
van de verschillende fasen van het verbond van God met de mens, wekken Duijkerius'
spotlust op.21. De wilde polemieken die tussen coccejanen en voetianen en tussen
coccejanen onderling oplaaiden over, bijvoorbeeld, de exacte afmetingen van de
tempel van Salomo doen de labiele Philopater geen goed. Weer dreigt hij ernstig in
de war te raken, ditmaal door de allegorische spitsvondigheden van de coccejaanse
exegese. Philopater reist vervolgens af naar Franeker om zich te vervoegen bij de
befaamde coccejaan Johannes van der Waeyen.22. Maar aan het
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slot van het eerste deel dreigt de jonge Philopater volledig te bezwijken onder zijn
obsessie met de Eindtijd.23.
Vlak voordat onze held tot het spinozisme wordt bekeerd, is hij nog volledig in
de ban van het millenarisme, ofwel het chiliasme, de overtuiging dat de bijbel
informatie verstrekt over het tijdstip waarop Christus zal terugkeren op aarde om
Zijn duizendjarig rijk van vrede te vestigen. Zoals bekend, waren het vooral de boeken
Daniël en Openbaringen die ook in de zeventiende eeuw eindeloos tegen het licht
werden gehouden in de hoop die cruciale datum te ontcijferen. In 1685, vlak na de
herroeping van het Edict van Nantes, veroorzaakte met name Pierre Jurieu veel ophef
met zijn L'Accomplissement des prophéties: binnen afzienbare tijd zou de Anti-Christ,
dat wil zeggen de Paus voorgoed het onderspit delven.24. Wannneer een Franeker
vriend Philopater een Nederlandse vertaling van Jurieus werk laat lezen, raakt
Philopater in alle staten. Het moet mogelijk zijn, zo denkt hij nu, deze geniale duiding
van de Oudtestamentsiche profetieën in overeenstemming te brengen met Coccejus'
fasering van de heilsgeschiedenis in zeven periodes. Maar Duijkerius krijgt er genoeg
van:
Te dencken dat het mooglijck is, wanneer iemant so groten vermaeck
schept in geduurige nieuwe Prophetische sinspeelinge op te soecken, dat
dusdaenig eenen oit volleert soude worden, is de grootste onkunde die
men hier omtrent hebben kan. Want het gaet met dese oeffeninge toe als
met die der Alchimisten, hoc meer gevonden, hoe meer gesogt: tot dat men
eyndelijck door al de overvloet van Experimenten, berojd van middelen
en ontbloot van hersenen word. Sulcks het eenige Effect van dese sporelose
laboratie, niet anders is, dan aen de wereld te geven, een ample declaratie
van volmaeckte sotheyt. Waerlijck weynig beter gedroeg het sig met onsen
Philopater, Hy arbeyde nagt en dag, sogt nagt en dag, en ontdeckte telkens
dit of dat nieuws, en was daer dan so uytgelaeten verblijt mede of hy de
waeragtige Evangelische Perel gevonden had.25.
Het wordt, met andere woorden, tijd dat Philopater uit zijn lijden wordt verlost. Plots
verschijnt een jonge proponent op het toneel, die verder anoniem blijft en die
Philopater op het rechte spoor probeert te zetten:
ick sta verbaest hoe het mooglijck is dat ge de bloem van uw jeugt en
studien kunt verslijten met dingen die nog kragt van waerheyt, nog de
minste blijcken van waere wysheyt hebben. 't Is my oock onmooglijck te
begrijpen hoe ge uw so verre hebt konnen laeten vervoeren van so
ceniglijck uw werck te maecken met uyt te vorschen 't geen God moogelijck
noit eenig sterveling openbaeren sal; laetende ondertusschen seeckerlijck
verloren gaen alles wat uw nut en na ziel en ligchaem geluksalig kan doen
zijn.26.
De proponent begint zijn kritiek op het chiliasme met te constateren hoe gevaarlijk
het is om het toevallig woordgebruik van de bijbel te overschatten. Woorden zijn
slechts ‘merckteeckenen’ van onze begrippen, waaruit volgt dat:
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de saecken, niet om de woorden, maar de woorden om de saecken zijn;
als oock [..] dat in order de saecken eerder als de woorden geweest moeten
hebben.27.
Het kan geen toeval zijn dat dit een letterlijke weergave is van de eerste zin van Pieter
Ballings Het Licht op den Kandelaar uit 1662, het eerste spinozistische geschrift dat
ooit in druk verscheen.28. Vervolgens wijst de proponent op de bijzondere problemen
die het Hebreeuws oplevert, en ook die tekst is ontleend, ditmaal aan het zevende
hoofdstuk van Spinoza's Tractatus theologico-politicus.29. Voor wie inmiddels nog
niet voelt uit welke hoek de wind nu waait, noemt Duijkerius bij monde van de
proponent, ‘met Petrus’ [2 Petrus 19, W.v.B.], de bijbel ‘een ligt, schynende in een
duystere plaetse’ - een evidente verwijzing
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naar het nooit gepubliceerde hoofdwerk van Adriaan Koerbagh, net als Balling lid
van de Amsterdamse ‘kring van Spinoza’.30. Het wordt tijd dat Philopater God
werkelijk leert kennen. Als klap op de vuurpijl houdt de proponent hem - zonder dat
erbij te zeggen - een parafrase voor van de befaamde opening van Spinoza's Tractatus
de intellectus emendatione:
So ge uw geest uyt dese dreck opbeurt en tot hoger dingen te bespiegelen
gewent, sal het geschieden dat ge uw selven en het oneyndige en bestendige
goet so onmiddelijck sult verknogt voelen, dat'er niets ter wereld van de
sinnelijcke dingen uw daer af sullen konnen scheyden; het waengeloof
sult ge alsdan verfoejen, de blinde superstitie veragten: en ge sult dan regt
leren kennen wat God is; als oock waer in het innige wesen van sijn H.
dienst is bestaende.31.
Beschaamd geeft Philopater toe dat het nu ook voor hem welletjes is geweest. Hij
sluit vriendschap met de spinozistische proponent en vergezelt hem, terug naar
Amsterdam. Daarmee komt het eerste deel ten einde. De chiliast is genezen dankzij
het spinozisme.32.
Johannes Duijkerius kon bij zijn schets van de zenuwinstorting van Philopater
overigens putten uit de ervaring die hij zelf als proponent had opgedaan toen hij in
1688 namens de Amsterdamse kerkenraad in contact trad met de befaamde Coenraad
van Beuningen. Deze ‘staatsman en libertijn’ leed, zoals bekend, in de tweede helft
van de jaren tachtig aan waanvoorstellingen. Definitief uit de gratie bij Willem III,
jaagde hij zijn vermogen er doorheen, en dreef hij zijn vrouw tot wanhoop met zijn
‘gekke liberaliteit’ en ‘malle concepten’.33. In oktober 1688 sloeg hij door - hij
verbrandde een deel van de huisraad en probeerde uit alle macht wat nog restte van
zijn kapitaal weg te geven, tot paniek van de familie, die echter niet kon verhinderen
dat hij begin 1689 een reeks van brieven richtte aan de kerkelijke en wereldlijke
autoriteiten, waarin hij wie hij het maar horen wilde voorhield dat de Eindtijd nu op
handen was. De duivel had naar het oordeel van Van Beuningen de macht gegrepen
en het scenario van de Apocalyps was in zijn ogen te vinden in de Openbaringen
van Johannes. Heel de zomer van 1689 moet hij als een bezetene aan de ontcijfering
van dit bijbelboek hebben gewerkt. Meer dan een dozijn pamfletten en zendbrieven,
gericht aan de hervormde, katholieke en joodse gemeenschappen van Amsterdam
waren het resultaat. De pogingen van Duijkerius de man bij zinnen te brengen hadden
geen enkel effect, integendeel: in de loop van 1690 werd hij een gevaar voor zichzelf
en zijn omgeving, die inmiddels openlijk de draak met hem stak. Zijn vrouw was
ingestort, zelf stond hij onder doktersbehandeling, zijn personeel verergerde de
situatie alleen maar door in zijn huis voor spook te spelen. Een enkeling toonde
medelijden, maar toen Van Beuningen in oktober 1693 kwam te overlijden, was hij
al geruime tijd, om met Bayle te spreken, ‘publiquement mort’.34.
Het kan niet anders, of deze affaire moet de mislukte predikant Duijkerius hevig
hebben aangegrepen. Dit stotterende, straatarme hulpje van de Amsterdamse
kerkenraad moest van de ene dag op de andere de eens zo machtige, steenrijke
oud-burgemeester tot bezinnen zien te brengen. Maar niets hielp. In de roman wordt
hij neergezet als de
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groten Staetsman welcke voor omtrent een half jaer geleden sijn verstant
en middelen in Actien van de Oostindiaensche Compagnie geheel en al
verspild hebbende, door ick weet niet welck een weg, een belaghelijck
Propheet, en een sotte Duysent jaerist is geworden.35.
Van Beuningen was zeker niet de enige die in deze periode bezweek voor de
chiliastische verleiding. Sterker nog, Emestine van der Wall heeft erop gewezen dat
vanaf het midden van de zeventiende eeuw het millenarisme juist een zekere
normalisering had doorgemaakt in de
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Republiek. Was het in de vroege zeventiende eeuw toch vooral een sectarische
aangelegenheid, gaandeweg schaamden voetianen noch coccejanen zich voor de
fascinatie die kennelijk uitging van de mogelijkheid het Einde der Tijden te dateren.36.
Van Beuningen was zelf al vroeg geïnteresseerd in de speculaties van Daniel de
Breen en voelde zich in deze zeer gesterkt door het werk van Pierre Jurieu. Deze
periode, tussen de herroeping van het Edict van Nantes en de Glorious Revolution
leende zich uiteraard bijzonder voor chiliastische speculatie.
Maar het verzet tegen het chiliasme nam ook snel toe. Balthasar Bekker publiceerde
in 1688, drie jaar voor De betoverde Weereld, een ruim zevenhonderd pagina's tellend
commentaar op Daniël, waarin hij de vloer aanveegde met alle millenaristische
duidingen van dit boek, inclusief die van Coccejus zelf.37. Het ligt voor de hand te
veronderstellen dat dit boek van Bekker voor Duijkerius' roman veel belangrijker
was dan De betoverde Weereld, al was het alleen maar omdat Bekker in zijn kritiek
op het chiliasme ook nadrukkelijk afstand nam van Coccejus' lezing van Daniël, wat
hem ongetwijfeld parten heeft gespeeld in de polemiek rond De betoverde Weereld,
toen hij zowel door critici van zijn cartesianisme werd aangevallen als door
coccejanen, die toch in de regel hun cartesiaanse bondgenoten steunden. Bekker
stelde zich op het standpunt dat Daniël een wezenlijk joods boek was en dat het
onzinnig was om voorspellingen van ver vóór onze jaartelling toe te passen op de
actuele Europese geschiedenis:
Neemt nu eens by gelijkenisse: Soder heden ene Profezye geschiedde op
den name van Vrankrijk, of van Engelland, of van de stad Amsterdam,
voorspellende sware oorlogen en vervolgingen, die deselve wedervaren
souden: soudet iemant in sijn hoofd konnen komen, dat sulx niet op die
Landen, of op dese Stad; maar op 't onbekende Zuidland, of op 't
Noordooster deel van tartaryen, of op de Middellanden van Africa, gepast
moest worden? So weinig volckx als God tot noch toe in die afgelegene
en onbekende Landen heeft; so weinig had hy in Europa, en so weinig was
dat doe den Joden bekend; dit ons kleine Land insonderheid, waar op men
heden so veel oude Profezyen past.38.
Philopater wordt dus genezen door Spinoza, maar met dank aan Balthasar Bekker.
Pierre Bayle moest ook niets hebben van de zelfverzekerdheid waarmee allerlei
predikanten zich nu plots opwierpen als profeten. J.C. Laursen heeft laten zien dat
in de Dictionaire enkele tientallen chiliasten te grazen worden genomen, van
Savonarola en Postel tot Comenius en, uiteraard, Jurieu - vooral vanwege hun
rampzalige politieke ambities.39.
De afgelopen decennia is veel geschreven over vroegmodern millenarisme, vooral
dankzij het aanstekelijke enthousiasme van Richard Popkin, die het bestempeld heeft
tot de ‘Third Force’ in het zeventiende-eeuwse denken.40. Aanknopend bij ouder
onderzoek van historici als Charles Webster liet hij zien hoe onjuist het is de eeuw
van de ‘wetenschappelijke revolutie’ op te vatten als een arena waarin de wetenschap
de strijd aanbond met het geloof en alleen vooruitgang boekte ondanks het verzet
van theologen. Juist de meest geestdriftige pleitbezorgers van de baconiaanse Great
Instauration bleken fervente chiliasten.41. Ernestine van der Wall heeft echter
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aangetoond dat dit chiliasme in Nederland nooit zo populair werd als in Engeland,
en bovendien dat Nederlandse millenaristen die wel contacten onderhielden met
Britse geestverwanten toch vooral uitkeken naar de komst van een geestelijk rijk.
(Voor de Nederlandse situatie lijkt de bijbelse inspiratie van het natuuronderzoek
eerder te liggen in het verlangen het boek van de natuur te leren lezen.)42. In de
Republiek was het chiliasme overwegend mystiek georiënteerd. De Britse discussies
over het precieze tijdstip waarop Babel zou vallen en de doorgaans tamelijk
bloeddorstige enscenering van een en ander, werden hier met de nodige argwaan
voor kennisgeving aangenomen.43.
Het uitgesproken verzet van vooraanstaande vertegenwoordigers van de vroege
Ver-
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lichting tegen chiliastische speculaties is nog nauwelijks serieus bestudeerd. Toch
lijkt het me van belang aangezien het een afscheid impliceerde van de voorstelling
dat de menselijke soort een eindig aantal jaren gegeven was om zich moreel en
spiritueel te ontwikkelen binnen het kader van een vastomlijnd, voorzienig plan.
Zeker in het licht van de twijfel die gedurende de tweede helft van de zeventiende
eeuw ook hoorbaar werd over de precieze datum van Genesis - denk aan zonderlingen
als Isaac la Peyrère en geleerden als Isaac Vossius44. -, is het alsof vlak voor het
aanbreken van de achttiende eeuw een groeiend aantal geleerden bereid is te twijfelen
aan de termen die de bijbelse chronologie aan de geschiedenis van de wereld heette
te stellen. (Ook in Engeland begon de obsessie van met name Newton met de bijbelse
chronologie te irriteren. Wanneer in de tweede helft van de achttiende eeuw de Royal
Society de verzamelde werken van Newton uitgeeft, wordt de theologische
nalatenschap eenvoudig overgeslagen.)
Het is natuurlijk nogal potsierlijk om hier zulke verstrekkende conclusies te
verbinden aan de plagerijen van een aan lager wal geraakte stotteraar als Duijkerius,
maar toch dringt zich naar aanleiding van zijn optreden de gedachte op dat rond 1700
in de perceptie van de geschiedenis onder sommige radicale filosofen een wending
voltrok die als de voltooiing kan worden beschouwd van het proces dat in de eerste
helft van de zeventiende eeuw al in de sterrenkunde was voltooid en dat de vermeerde
wetenschapshistoricus Alexandre Kojève als een verschuiving From the Closed
World to the Infinite Universe heeft geduid. Laten we niet vergeten dat toen in de
jaren tachtig van de zeventiende eeuw in Rotterdam het eerste publieke debat over
de filosofie van Spinoza uitbrak, het vooral de spinozistische ontkenning van de
schepping ex nihilo was, die aanstoot bleek te geven. Waarom waren Spinoza en zijn
aanhangers ‘atheïsten’? Omdat de wereld in hun ogen net zo oneindig was als God
Zelf.45. De gedachte dat het universum bestaat uit oneindig veel zelf oneindige
werelden was oud, en gold met name sinds het optreden van Giordano Bruno als
buitengewoon subversief. De speculaties in deze periode van Huygens en Fontenelle
en de populariteit van het idee binnen het genre van de clandestiene manuscripten
laten zien hoe actueel dit idee was gebleven.46.
Of men rond 1700 nu twijfelde over de principiële eindigheid van de geschiedenis
naar aanleiding van metafysische speculatie over het wezen van de substantie en de
verhouding tussen God en Natuur, of onder invloed van vrijmoedige bijbelkritiek,
het resultaat was hetzelfde. Ruim anderhalf eeuw voor Darwin lag de conclusie voor
het grijpen dat de bijbel allerminst het onfeilbaar kalendarium van de menselijke
soort was, waarvoor deze zo lang gehouden was. Wanneer we de radicale Verlichting
als een bron van moderniteit willen beschouwen, moeten we, denk ik, hier één van
haar belangrijkste elementen situeren. Israel wijst terecht op de fundamentele
betekenis van Spinoza's poging een strikt seculiere moraal te formuleren. De
verklaring van die poging - dat wil zeggen: de identificatie van haar functie - moet
als ik me niet vergis in het politiek-theologisch landschap van de Republiek worden
gezocht, en dan meer in het bijzonder in de specifieke omstandigheden van het
stadhouderloze tijdperk. Spinoza's ambitie een wetenschappelijke, zelfs wiskundige
filosofie te formuleren moet in mijn ogen worden begrepen als een poging om een
conceptueel vocabulaire te formuleren dat eendracht zou kunnen brengen tussen de
theologisch en politiek zo scherp tegenover elkaar staande facties in die zelf al zo
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onsamenhangende Republiek. Die eendracht zou moeten resulteren uit de
ondubbelzinnigheid van een filosofie die even onbetwijfelbaar was als de wiskunde.47.
Door de scherpe wijziging in de verhoudingen na 1672 verloor die poging veel van
haar politieke lading, wat verklaart waarom Nederlandse spinozisten rond 1700
slechts bij uitzondering politiek geïnspireerd lijken te zijn. De generatie van
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Duijkerius lijkt zich toch vooral op de filosofie van Spinoza te oriënteren. De politieke
dimensie verdween naar de achtergrond. In het Vervolg domineren metafysische en
kentheoretische bespiegelingen.
Hoe Spinoza's seculiere moraal zich precies verhoudt tot onze eigen, vergaand
geseculariseerde cultuur, is inmiddels nog maar de vraag. Tussen de vroege
Verlichting en de late jaren zestig van de twintigste eeuw was ‘de kerk’ in Noordwest
Europa allesbehalve een ‘spent force’, zodat ik niet goed zie wat de radicale elementen
uit die vroege Verlichting zeggen over de huidige secularisering.48. Jurieu was
natuurlijk ook bepaald niet de laatste chiliast.49.
Maar zoveel staat wel vast dat elke seculiere moraal haar betekenis ontleent aan
de gedachte dat wij, zoals Nabokov het uitdrukte, leven tussen twee oneindige zwarte
gaten. J.C. Bloem repte in ‘Zondag’ van twee ‘stilten’, waartussen het, misschien,
even luid is geweest. Stilten die geen richting geven, geen eisen stellen, waaraan,
met andere woorden, geen enkele norm kan worden ontleend. Duijkerius'
ontgoocheling met heel het - rijke - theologisch spectrum van zijn tijd, dreef hem in
de armen van de filosoof die op dat moment het meest overtuigende antwoord te
bieden had op de vraag hoe te leven wanneer je er niet langer zeker van bent waar
de menselijke geschiedenis begonnen is en waar zij eindigt.
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Spinoza's ‘systema’ afgewezen in de Examinator
Een moralist in het geweer tegen de cartesiaanse erfenis en op de
bres voor de ‘proefkundige demonstreerwys’
J.J.V.M. de Vet
Gedurende de eerst decenniën van de achttiende eeuw ontplooide zich in de Verenigde
Provinciën de Vroege Verlichting. Zij wortelde diep in de vruchtbare bodem van het
‘gouden’ tijdperk dat voorafging. Eigenlijk was er dan ook minder sprake van een
nieuw gewas1. dan van de uitgroei van een vegetatie die zich niet had laten verdelgen
door de pesticiden van - maar al te vaak bekrompen - kritiek. Wel ontwikkelden niet
alle scheuten van de plant zich even voorspoedig en het was alsof de tak die men
wel als Radicale Verlichting heeft aangeduid, in de Republiek begon te kwijnen dan
wel de neiging vertoonde zich ondergronds terug te trekken en beschutting te zoeken
in de veilige aarde. Kenmerkend voor het culturele klimaat van die jaren was een
snel toenemende behoefte aan voorlichting over wat er omging in de
wetenschappelijke wereld, waaraan onder andere beantwoord werd door tijdschriften
in het Frans en Nederlands - men denke aan het werk van journalisten als Pierre
Bayle en Pieter Rabus - en door naslagwerken als de beroemde Dictionaire van opnieuw - Bayle. Voorts diende zich een snel veld winnend besef van de achteruitgang
van de Republiek aan, vaak geweten aan bederf der zeden, dat allengs een cohort
moralisten activeerde die in gemakkelijk toegankelijke publicaties als spectatoriale
geschriften vermaan en goede raad over een breed publiek uitstortten. Ook deed zich
een crisis voor in de wijsgerige vooronderstellingen van het wetenschappelijk
onderzoek en in samenhang daarmee in dat onderzoek zelf, dat de intelligentsia
bezighield maar door een groeiend milieu van geïnteresseerde leken niet onopgemerkt
bleef.
Dit drietal verschijnselen manifesteert zich op een interessante manier in een
weekblad dat onder de titel Examinator in de jaren 1718-1720 in Amsterdam werd
uitgegeven.2. Betreffende Spinoza en diens stelsel, een later rationalisme dan dat van
Descartes en daaraan verwant maar er ook scherp van afwijkend, behelst dit periodiek
interessante passages. Belangwekkend, niet omdat ze als uitingen van wijsgerige
bezinning van zoveel waarde zouden zijn - in dit opzicht hoeven de wijdlopige
beschouwingen in genoemd tijdschrift niet hoog aangeslagen te worden - maar omdat
ze een onbeslagen spiegel vormen waarin de teloorgang van het cartesianisme en de
triomf van het lockeaanse empirisme zich duidelijk aftekenen. Een decor waartegen
ook scherp zichtbaar wordt, hoe de kritiek op Spinoza's denken die door deskundigen
en onbevoegden gedurende een halve eeuw was ingebracht, inmiddels was gemunt
tot de courante penningen waarvan het voetvolk van een gematigde, meest christelijk
geïnspireerde Verlichting, zich in de Republiek tot het einde van de eeuw zou blijven
bedienen.
De prediking van dit antispinozisme, niet uitgegalmd vanaf gewijde kansels maar
met missionaire ijver verspreid via een aantal afleveringen van een tijdschrift, vormt
het onderwerp van de volgende beschouwing. Daarbij dient aandacht te worden
geschonken aan de ideologie waardoor de redacteur van de Examinator tot zijn
stellingname tegen de grote filosoof werd bezield. Zijn rol van vulgarisator van
wetenschappelijke kennis annex die van zedenmeester, op zich een verlichte taak,
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werd er namelijk door bepaald. Ook moet worden stilgestaan bij althans enige van
de frequente passages in het tijdschrift waarin de redacteur zijn kijk op de geschiedenis
van de wijsbegeerte ontvouwt. Hoewel ze over veel afleveringen van het blad
verspreid liggen, voorzien ze samen zijn afwijzing van Spinoza van een
verantwoordende context.
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Een schriftelijke cursus als weekblad
Nu eerst enkele essentialia over het tijdschrift en zijn redacteur-auteur. Aan beide
onderwerpen is geruime tijd geleden door P.J. Buijnsters aandacht geschonken in
een befaamd artikel over enige vroegachttiende-eeuwse Nederlandstalige bladen.3.
De Examinator was een product van de geneesheer Willem van Ranouw, door
Buijnsters een ‘echte polyhistor’ genoemd4. en door H. Beukers in een recenter artikel
een ‘popularisator der wetenschappen’.5. Behoudens de Examinator publiceerde Van
Ranouw nog drie andere periodieken. Een daarvan, het tweemaandelijkse tijdschrift
Kabinet der Natuurlyke Historien, Konsten en Handwerken waarin de redacteur met
aan hem gerichte brieven van Fahrenheit kon pronken, verscheen gedeeltelijk
contemporain met de Examinator en wel bij dezelfde Amsterdamse uitgever Hendrik
Strik.6. Buijnsters deelt de Examinator in bij de categorie der spectatoriale geschriften.
Er is naar Engels voorbeeld in het tijdschrift aanvankelijk immers regelmatig sprake
van een gefingeerd sociaal kader, dienend als discussieforum, dat de fraaie naam
draagt van ‘Societeit Van De Gecombineerde Onenigheid.’ Het is gevestigd te Utrecht
en telt uitsluitend leden met allegorische namen als Vader Ervarentheid, Sapientius,
Prudentius Observator, Fictor Umbraticus, aanduidingen die wijzen op de manieren
waarop zij aan de binnen het gezelschap gevoerde debatten deelnemen. De sociëteit
kent een drieledige grondwet: ieder lid moet behoren tot een binnen zijn wetenschap
bestaande ‘bysondere sekte’; van elke ‘sekte’ wordt slechts één vertegenwoordiger
toegelaten; discussies worden uitsluitend door ‘proefkundig ondersoek en bewys van
waarheid’ beslecht.7. De naam van het fictieve genootschap illustreert op een fraaie
manier hoe Van Ranouw zijn ideeën aan de man brengt. Zodra het immers tot iemand
doordringt dat het aprioristische karakter van sectarische wetenschapsbeoefening
(grondwet punten I en II) onverenigbaar is met open experiment en geldige
argumentatie, zal hij ook inzien dat deze club niets anders dan onenigheid beschoren
kan zijn.
De hoogoplopende discussies die de leden van het gezelschap voeren, betreffen
vaak wijsgerige en wetenschappelijke onderwerpen. Buijnsters acht de Examinator
dan ook ‘nog nauw verwant aan het geleerdentijdschrift’.8. Die verwantschap gaat
echter niet ver. Samenvattingen van recent verschenen wetenschappelijke publicaties
ontbreken immers evenals een rubriek die intellectueel nieuws serveert uit het
epistolaire netwerk van de redacteur en het tijdschrift biedt zich niet aan als een
discussieforum voor binnen- en buitenlandse geleerden. Wel kan men het met
Buijnsters eens zijn dat de wetenschappelijke beschouwingen in de Examinator
aandacht verdienen.9. Afgezien van een notitie van C.W. Schoneveld is die er
overigens tot dusver nauwelijks geweest.10. Men zou kunnen stellen dat het blad zich
enerzijds een opvoedende taak stelt en daardoor behoort tot het moraliserende genre
van de spectatoriale geschriften, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een periodiek dat
veel later onder dezelfde naam zou verschijnen11. en anderzijds zich wijdt aan
voorlichting over intellectuele onderwerpen. Dit laatste op een merkwaardige manier
die wel enigszins doet denken aan een schriftelijke cursus. Afleveringen verwijzen
naar eerder gepubliceerde nummers, niet bij wijze van vergelijking maar omdat er
sprake is van een voortschrijdend proces van kennisoverdracht. Zo somt een voetnoot
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een rits van voorafgaande pasages in het tijdschrift op waarna de lezer als volgt bij
de les gehouden wordt:
Byaldien [...] gy alle deze aangehaalde plaatzen aan uw geest niet bekent
en eigen maakt, zult gy weinig vrucht hebben van de verhandelingen,
dewelke de kwade gewoontens en onze bedorvene hedendaagze zeden op
een leerzame manier zul-len ten toon stel-len, en de welke haast staan te
volgen ((I:3-71).
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Geregeld resumeert de docent behandelde stof alvorens nieuwe te onderwijzen, een
didactische kunstgreep die hij met name vaardig hanteert in paragrafen die aan het
begin of tegen het einde van een aflevering hun plaats vinden. Het begin van zo'n
nummer herinnert de lezer er bijvoorbeeld aan dat ‘voorleden week’ in het
sociëteitsgesprek over de natuur van de menselijke ziel reeds acht punten bewezen
zijn verklaard, waarna nu de behandeling van dit onderwerp kan worden voortgezet
(1:385). Graag combineert de redacteur zijn samenvattingen met een appel tot
zelfstudie dat de lezers ervan moet weerhouden het gebodene voor zoete koek aan
te nemen.
Ik heb voorleden week en nu tegenwoordig eens geexamineerd de vier
verscheide soorten van Kennis, en de twee verscheide Trappen van Kennis:
ik wil hoopen dat myn Lezer dezelve nog eens met meerder nettigheid in
langer tyd, en met sterker doordringendheid een en andermaal zal
examineeren, herdenken, en overweegen (III:399-400).
Van Ranouw was niet alleen een geleerd man maar ook een goede schoolmeester
die zijn klas voorging in het ‘examineeren.’
Die schoolmeester was in bepaalde opzichten uitgesproken conservatief wat
overigens niet uitsloot dat hij openstond voor de modernste ontwikkelingen in de
wijsbegeerte en natuurwetenschap van dat moment. Scherp veroordeelde hij het
gemakkelyk studeren en [...] het gesneden brood [die] in korte tyd door 't
lezen van Systemaschryvertjes, korte begrippen, Concordantien, algemeene
Dictionarien, dewelke (misbruikt zynde) alle de mot in de waare geleertheid
brengen, om kwansuis een geleert Man te schynen [...]12.
Met lede ogen zag hij aan dat de ‘weergalooze Bibliothequen der alom beruchte
Voorvaderen’ uit onkunde verruild werden voor ‘nieuw modesche prullen’.13. Aan
de systematiek van het universitaire onderwijs, samenhangend met de daar bestaande
heerschappij van deze en gene wetenschappelijke scholen, kon Van Ranouw geen
geschikt model voor het onderricht in zijn Examinator ontlenen. Integendeel, hij
beschouwde deze als dodelijk voor intellectuele creativiteit. De geïntendeerde
gebruiker van zijn blad schonk hij daaromtrent klare wijn.
Byaldien gy een man zyt Lezer, dewelke niet boven den horizont van een
Sekte, of School- of Systema-studie zyt opgeklommen, zal myn ordre van
schryven U niet behagen, want dan zal de verdeling van alle materien,
dewelke gy leest in Boeken, Hoofdstukken, Kapittelen enz. (faculteitsgewys
afgescheiden) uw gewoonte van studeren al verdorven, en U tot een oude
schooljongen gemaakt hebben, en uwe kennisse van de dingen in de
grensscheidingen van haare Systemata bepaalt hebben.14.
De redacteur behield zich de vrijheid voor om zijn gedachten op een zelfgekozen
wijze vorm te geven, ook wat de volgorde betreft. De lezer vertrouwde hij voldoende
‘reflexie’ toe om wat over verschillende afleveringen verspreid lag, ‘aan malkander
[...] te knoopen.’ Niet recalcitrantie dreef hem tot deze afwijking van het gangbare,
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de strategie van zijn cultuurkritiek vroeg erom. Waren de gebaande paden naar
waarheid en deugd dwaalwegen gebleken, dan legitimeerde dit de keuze van een
eigen route.

De titel geduid
Wat Van Ranouw met zijn blad voorhad, blijkt al enigszins uit de hoofdtitel van zijn
tijdschrift. Een ‘Examinator’ is immers een keurmeester, iemand die zich bij zijn
onderzoek geen knollen voor citroenen laat verkopen. Deze aanduiding van de rol
die hij wilde spelen, werd door de
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redacteur op het titelblad van zijn Examinator15. nog van een dubbele toelich-ting
voorzien. Uitgebreide ondertitels, voor die tijd echter niet buitennissig lang. In de
eerste treedt de redacteur naar voren als iemand die in heikele kwesties stelling neemt
en dus het debat niet vreest. Hij begeeft zich immers op glad ijs, wanneer hij
pretendeert dat door deze Examinator de
waare grensscheidingen der Wetenschappen en Konsten, mitsgaders de
Vermogens des Menschelyken Geestes onderzocht en afgeperkt worden.
Wie spreekt over ‘waare grensscheidingen’ suggereert dat er ook onjuiste
begrenzingen worden aangehouden, toen een actueel discussiepunt, gezien - onder
veel meer - de immer voortdurende onenigheid over de verhouding van filosofie en
theologie en die over de waarde van de wiskundige denkwijze voor de natuurkunde.
Dat de redacteur het hier niet bij laat maar in één adem ook nog het bereik van de
menselijke ratio aan de orde stelt, grenst aan overmoed. De wijze waarop en de mate
waarin de geschapen rede competent mag worden geacht om kennis te verwerven
betreffende het ongeschapen Opperwezen waren kwesties die de geesten verdeeld
hielden. De tweede ondertitel voegt hieraan een zwaarwegende moralistische
component toe, zonder dat de redacteur echter zijn pretentie van waarheidshoeder
die in de voorgaande ligt opgesloten, loslaat. Nu heet het dat
De Schyndeugd en Waarschynlijkheid, Dwalingen zo wel zommiger
Geleerden als des Volks, als ook de kwade Gewoontens en hedendaagze
bedorvene Zeeden uit haare grondoorzaaken ontdekt, en na 't leven
afgeschildert worden.
Hier etiketteert de redacteur zich als een zedengisper die niet alleen het gewone volk
maar ook een zekere categorie geleerden tot zijn parochie rekent. Hij ziet het als zijn
opdracht de wortels van het kwaad op te sporen, maar ook om te ontmaskeren wat
zich als waarheid aandient zonder dit te zijn. Een moraliserende intentie gaat hier
samen met de zelfverkozen missie wijsbegeerte en wetenschap van ingeslopen bederf
te zuiveren. Volgens de redacteur geen onmogelijke taak. De kracht van de waarheid
is immers ruimschoots opgewassen tegen de doortraptheid en sluwheid van mensen,
zoals het ciceroniaanse motto boven de eerste aflevering van het tijdschrift
verkondigt.16.

Voorwoord
Dat veronderstelde verband tussen intellectuele integriteit en morele zuiverheid wordt
in het ‘Aan Den Lezer’ dat aan deel 1 van de Examinator is toegevoegd, grondig
toegelicht. Het stuk kon op twee manieren worden gelezen: als een recapitulatie,
bestemd voor lezers die reeds een half jaar Examinator achter de rug hadden en als
een introductie voor verhoopte nieuwe belangstellenden die hier konden vernemen
wat deze Examinator hun allemaal belooft - een vaak herhaald ‘ik zal’ kleurt de tekst
- alsmede het waarom daarvan. De betreffende voorrede staat onder een motto van
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de door Van Ranouw hoogvereerde Cicero dat hulp aan de medemens aanprijst17. en
heeft, althans gedeeltelijk, de toen veelgebruikte vorm van de allegorie. Daarvan
vertegenwoordigt het stuk een hightech-variant die de fascinatie door technologische
hoogstandjes weerspiegelt waaraan achttiende-eeuwse geesten zich graag overgaven.18.
In een visioen opgevoerd naar het hemelse paleis Coelestina ontmoette Van Ranouws
geest eens de ‘Mevrouwen’ Waarheid en Deugd, een onscheidbaar koppel. Beiden
waren vergezeld van een hofstoet waarvan gepersonifieerde positieve eigenschappen
zoals geduld en edelmoedigheid deel uitmaakten. Doodsvijandin van deugd was de
personificatie
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Schyndeugd, gezworen tegenstandster van Waarheid het wezen Waarschynlykheid.
Twee bedriegsters die deugdzaam, respectievelijk waarachtig schenen zonder dit te
zijn. Ook zij hadden een talrijk gevolg, ditmaal samengesteld uit ‘geblankette en
ondeugende [bet.: aan ondeugd overgegeven] dienaressen.’ In dit visioen viel de
geest van de toekomstige redacteur een uitgelezen mogelijkheid ten deel om met
eigen ogen waar te nemen, hoe werkelijkheid en schijn zich verhouden. In het park
rond Coelestina stond een tamelijk hoge piramide met op haar top een globe ‘van
een wonderlyk metaal, dat door reflexie [...] alles, wat op de wereld gebeurde,
afkaatste door de luchtvensters van een groote zymuur in een zeer ruime zaal, welkers
wanden van spiegelglas waren: [...] in de spiegels wierd alles levendig vertoont, wat
dagelyks op de wereld gebeurt, dog in zyn eigen hoedanigheid, en van zyn vernis,
koleuren en blanketzels berooft.’ In deze waarheidsbioscoop leerde de geest van Van
Ranouw de listen doorzien waarvan de schijn zich bedient.
Teruggekeerd op aarde en weer verblijvend ‘op zyn gewoonlyke plaats’, te weten
in zijn studeerkamer, neemt de geest van de redacteur het ambt van Examinator op
zich en stelt zich ten doel de schijn te verjagen. Slaagt dit voornemen dan zullen
Deugd en Waarheid in dit ondermaanse kunnen terugkeren waar ze nu zo jammerlijk
ontbreken. Puntsgewijs zet de redacteur in tien artikelen uiteen, hoe hij te werk zal
gaan. Daarbij vergen de maatregelen die hij nodig acht om de waarheid binnen bereik
te brengen weliswaar de meeste uitleg, maar de deugd geraakt tot het einde van de
opsomming toch niet buiten beeld. Uitgangspunt zal een genadeloos onderzoek
moeten zijn van al wat deze keurmeester zelf tot dusver voor ‘waarachtig en
deugdzaam [heeft] gehouden in de wetenschappen, deugd- en plichtoeffeningen [en]
konsten.’ De lezer wordt gevraagd zijn gids daarbij op de vingers te kijken. Met
name ‘onderstellingen’, hypothesen, zullen streng worden getoetst als zijnde ‘de
keurbende [...] daar de Waarschynlykheid de Zuivere Waarheid mede beoorlogt.’
Verzet zal worden geboden tegen de dwingende autoriteit van sectarisch genoemde
wetenschappen en ‘de bedrieglykheid der Redeneerkonst’, waarmee op herkenbare
manier de deductieve methode en het gezag van de cartesiaanse school zijn aangeduid
die in het tijdschrift voortdurend onder vuur zullen liggen. Het zojuist genoemde
initiële onderzoek vertoont dan ook niet de trekken van de cartesiaanse twijfel. Als
voorganger in de aangekondigde zuiveringsactie belooft de redacteur een volmaakte
objectiviteit in acht te nemen. Zijn aanpak van ‘de ziektens van ziel en lichaam’ zal
gedetailleerd moeten zijn. Geen gevaar echter voor oeverloosheid: ‘de vermogens
van onzen geest’ zullen zorgvuldig worden afgepaald om ‘ydele pogingen en eindeloos
zoeken’ te voorkomen. Een principe dat Van Ranouw niet alleen door praktische
overwegingen werd ingegeven maar ook door levensbeschouwelijke zoals aanstonds
zal blijken uit zijn veroordeling van volgens hem oneerbiedig rationalisme.
Verder kondigt hij aan te bepalen, hoe elke wetenschap zich tot andere verhoudt.
Hij belooft nog meer, namelijk ‘het ingewikkelt onkruid der Algemeenheden’ dat
de wetenschappen verstikt, uit te roeien en ‘de bedriegelykheid zommiger zogenaamde
wetenschappen’ aan de kaak te stellen. Daarvoor is het nodig nauwkeurig aan te
geven hoe ‘Proefkunde’ en ‘Onderstelkunde’ zich tot elkaar verhouden. Dit betekent
dat bepaald zal moeten worden bij welke wetenschappen een empirische werkwijze
past en welke vraagstukken zij daarmee tot een oplossing kunnen brengen: anderzijds
zal moeten worden vastgesteld welke rol voor het denken vanuit hypotheses is
weggelegd. Hier neemt Van Ranouw zijn toevlucht tot een functionele herhaling om
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te benadrukken dat de kern van zijn kritiek op bepaalde stromingen in wijsbegeerte
en wetenschappen in het onjuiste gebruik van de deductieve methode is gelegen.
Kapittelde hij eerder de toepassing van ‘onderstellingen’ als zeer bevorderlijk voor
het ontstaan
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van ‘Waarschynlykheid’, schijnwaarheid, nu preciseert hij zijn standpunt met het
pragmatische voornemen te bepalen waar ‘Onderzoekers [...] onderstelkundig moogen
voortgaan’ en waar niet. Een volgend artikel over juist en onjuist denken sluit hierbij
logisch aan. Verreweg het langste van de tien bespreekt wat voor de redacteur ook
kennelijk het belangrijkste onderwerp is dat zijn Examinator aan de orde wil stellen.
Het blad zal
de ellende aantoonen van de geene, dewelke Gods natuur willen ontdekken
door de reden, en zyne volstrekte vrye Heerschappy of onwetende of
looslyk ondermynen: en zal [...] alle de wegen doorlopen, dewelke de
menschen vcrkeerdelyk gebruikt hebben [...] om de kennisse Gods door
een denkbeeld (na elk zyn opinie of verbeelding gericht) te verkrygen,
welke kennisse nooit zekerder en onfeilbaarder, als door noodzakelykheid
van gevolg uit de schepzels en uit Gods werkdaaden, mitsgaders door 't
wel gegrondt Geloof te ontdekken, en dagelyks by die gene, dewelke
oplettend zyn, te vinden is, op dat de menschen in 't onderzoek van
Waarheid en Deugd op een goede grond zouden konnen voortgaan.
Van Ranouw maakt hier onderscheid tussen twee soorten van streven naar godskennis.
De eerste heeft een aan de menselijke ratio ontsproten concept als uitgangspunt.
Dergelijke langs deductieve weg ontwikkelde kennis van Gods natuur verwerpt Van
Ranouw met stelligheid. Zonder dat de denkers die deze weg bewandelen zich daarvan
altijd bewust zijn - maar in het ergste geval is er wel degelijk sprake van slinkse
opzet - is dit gebruik van de rede zijns inziens onverenigbaar met de aan Gods almacht
verschuldigde eerbied. De keuze van een individuele ‘opinie of verbeelding’ als
grondslag van deze denkbeweging vertegenwoordigt immers een moment van
autonomie dat de mens niet toekomt. Het is zijns inziens oneerbiedig en verwerpelijk.
Eerbied voor Gods almacht kenmerkt daarentegen de andere weg die de mens tot
ware godskennis voert door hem de natuur, ‘Gods werkdaden’, te laten onderzoeken.
Hier tekent zich het soort gelovige bescheidenheid af dat bijvoorbeeld ook de
geschriften en medische praktijk van Van Ranouws vak- en tijdgenoot Herman
Boerhaave kenmerkt.19. Dit inductieve onderzoek volstaat echter niet. Het moet
samengaan met ‘het gegrondt Geloof’, dat wil zeggen met de geopenbaarde Waarheid.
Hier verschijnt de befaamde fysicotheologie in beeld die op dat moment Europa
overspoelde.20.
Van Ranouw belooft nog dat hij in zijn tijdschrift ‘alle de wegen [zal] doorloopen’
die de mensheid sinds haar ontstaan is ingeslagen om op een averechtse manier
godskennis te verwerven. Een toezegging waaraan een veel groter aantal passages
in de Examinator beantwoordt dan in dit artikel kan worden geanalyseerd. Dat het
‘onderzoek van Waarheid en Deugd’ een proces vormt waarvan de samenhang niet
kan worden ontbonden, is voor Van Ranouw tot aan het einde van zijn tiendelige
programma een axioma. In de eerste aflevering van zijn tijdschrift houdt hij zijn
lezers dan ook voor: ‘Die de waarheid ontdekt heeft, zal de deugd van zelfs vinden’
(1:5), een zekerheid die hij put uit Spreuken 12, vers 17.21. Een bijbels gefundeerde
stelligheid, tevens een verlichte formule die het weten vooropstelt.
Bij de genoemde voornemens past een zekere ernst die uiteraard medebepalend
moest zijn voor de literaire stijl waarvoor Van Ranouw opteerde. Het slot van zijn
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‘Aan Den Lezer’ gaat hierop in. Met enige ironie wordt erkend dat de Examinator
geen kost is voor
de luidruchtige orateurs der zaletten en andere gezelschappen [: voor] de
geleerde professeurs van loopjes, kwinkslagen, klugjes, reflexitjes en
vlugheitjes; en alle andere lieden, dewelke alles, wat zy weten, zeer kort
en schielyk hebben konnen leren [: de geest van het tijdschrift] is voor
deze vlugge verstanden veel te loom en te duister.
Buijnsters kwalificeerde de stijl waarin de Examinator is geschreven, als ‘vrij droog’.22.
Eer-
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der veroordeelde Weyerman, tijdgenoot van Van Ranouw, het ‘ernsthaftige’ van het
blad als ‘styfheit’.23. Mogen dit in hun soort juiste appreciaties zijn, het is
onwaarschijnlijk dat de brave dokter voor dergeljke aanmerkingen ontvankelijk is
geweest. Integendeel. Hij schamperde op de lichte toets van veel nieuwmodisch
schrijverschap waarvan de esprit naar zijn smaak gelijkstond aan oppervlakkigheid,
inferieur aan de oude, degelijke geleerdheid. Een gevaar zelfs voor het vaderland.
In zijn ‘Opdragt Aan Philaretus’, behorend bij deel 3 van de Examinator, is Van
Ranouw hier uitvoeriger over.

Verweer tegen het vaderlands verval
De genoemde dedicatie richt zich tot een persoon met een ‘hoogaanzienlyke Naam’,
een bekend magistraat en auteur van ‘eige boeken.’ Van Ranouw mag zijn identiteit
niet onthullen en duidt hem aan als ‘Philaretus’, minnaar van de deugd: een
bondgenoot dus die van liefde blaakt voor rechtschapenheid en ook nog ‘doorzulte
Werken’ vol geleerdheid heeft voortgebracht, een ideale patronus voor een tijdschrift
dat deugd en waarheid wil bevorderen. Van Ranouw verheugt zich zeer over de
waardering die Philaretus voor de Examinator koestert. Hij vooziet zijn ‘Opdragt’
van de vereiste vleierij wat hem er overigens niet van weerhoudt te fulmineren tegen
het onheil dat verkeerd uitgeoefend patronaat, niet dat van Philaretus uiteraard, kan
aanrichten.24.
Meer dan de voorrede in deel 1 van het tijdschrift die vooral de
waarheidscomponent van het tweespan waarheid en deugd behandelt, concentreert
deze ‘Opdragt’ zich op de morele helft. Van Ranouw rubriceert drie signalen waarmee
het verval van een natie zich aankondigt. ‘Goede letteren’, kunsten en wetenschappen
en hun beoefenaars valt minachting ten deel. De voorvaderlijke zeden worden
ingeruild tegen buitenlandse grillen. Onderwijs en opvoeding verkeren ernstig in
verval. Deze ontwikkelingen meent Van Ranouw in de Republiek op te merken, al
ontbreekt het daar gelukkig nog steeds niet aan degelijke ‘oude Hollandsche familien.’
Maar door Hollands geografische ligging en de koophandel krioelt het er van
vreemdelingen, hun gewoonten worden overgenomen en de vaderlandse cultuur
degenereert tot een ‘Mengelmoes’, ‘een hutspot.’ Daar komt bij dat er ‘eenige
heillooze Boeken’ zijn uitgekomen waardoor mensen ‘zich met recht inbeelden dat
zy zeer leep, maar verkeerdelyk dat zy wys zyn.’ Het ligt voor de hand hierbij met
name aan de werken van Spinoza te denken die juist in dit deel 3 onder vuur genomen
worden. Een ander tijdsverschijnsel dat volgens Van Ranouw de Republiek
corrumpeert, is de ‘Pragt’, een weelderige levensstijl.25. In geval die ‘Pragt’ echter
vereist wordt door iemands hoge positie, tot het daarbij passende ceremonieel behoort
en zo distinctie schept, is zij volgens de dedicatie excusabel. Als de betreffende
notabele er althans de ‘ydelheid’ van inziet. Zo houdt Van Ranouw zijn patricische
patroon uit de wind. Meestal is ‘Pragt’ echter een teken van decadentie die ook de
cultuur in engere zin bedreigt. ‘De bibliothequen krielen tot voedinge van pragt en
verkeerde oefening van nieuwe Boeken’, constateert Van Ranouw. Hij ziet er werken
over hofsteden en andere luxe. Niet verwerpelijk zolang dit allemaal slechts ‘Bywerk
[...] voor vermaak’ is, maar zulke boeken verdringen helaas de geleerdheid. En bij
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ontbreken daarvan verworden de mensen ‘tot ydele gekken [...] die met poppen
spelen.’ Hoog tijd voor een moreel reveil.
Die oproep moest niet berispend zijn - Van Ranouw vond de satire een krachteloos
geneesmiddel (I:3) - maar didactisch, een onderwijs waarvoor hij eigen, onorthodoxe
kaders wist te bedenken. Thema's namelijk waaronder zich vele onderwerpen lieten
groeperen, zowel zedekundige als wijsgerige of wetenschappelijke. Zij strekken zich
over grote aantallen afleveringen van de Examinator uit. Bijvoorbeeld het begrip
‘gewoonte’ waarvan Van

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

27
Ranouw zich bediende om zowel geestelijke als lichamelijke en
psychisch-lichamelijke aspecten van het menselijk leven in onderlinge samenhang
te bespreken. Dan ook het begrip ‘Charlatanery’ waarmee hij de ontmaskering van
allerlei vormen van humbug in één groot verband samenbracht. Voorts noties als
‘superstitie’ - op zich weer een vertegenwoordigster van gewoontes en wel van de
kwade - en ‘school’ of ‘sekte.’ In deel 4 domineren de begrippen ‘menselijk verstand’
en ‘taal’. Uiteenlopende kaders maar elk daarvan dienstbaar aan Van Ranouws
onderzoek naar en pleidooi voor waarheid en deugd. Dat geldt bij uitstek voor
passages onder die koepels welke over wijsbegeerte handelen. Buiten Van Ranouws
kaders en los van zijn ideologie verliezen die hun betekenis. Op wijsgerige passages
in het tijdschrift en met name op cartesianisme en spinozisme concentreert zich verder
deze studie.

‘Sektens’, ‘Dialectica en Mathesis’, ‘Grensscheidingen’
Van nature uitermate nieuwsgierig en daarbij geneigd tot twijfelen als Sextus
Empiricus, zo stelde Van Ranouw zich in de eerste aflevering van zijn tijdschrift aan
het publiek voor. Niet dat hij aan alles twijfelde. Met de door hem bewonderde antieke
scepticus26. was hij van mening dat een stand-punt niet langer betwijfeld moet worden
dan de argumenten die ervoor en die ertegen pleiten elkaar in evenwicht houden
(I:7). Scepsis achtte hij het antidotum bij uitstek tegen ‘de verkeerde redeneerkunst
[...] en het vermogen van de Hypothesia of onderstelkunde, de moeder en voedster
van alle dwaalinge.’ Misschien een echo van het befaamde ‘Hypotheses non fingo’
dat Newton enkele jaren eerder aan het Scholium generale in zijn Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica III had toegevoegd. Voor Van Ranouw betekende
het dat het verkeerd is ‘dingen uit uw harssenen [te] rapen, dewelke gy uit de zaken
zelfs moest zoeken en vinden’ (I:11). De consequentie hiervan was voor hem de
veroordeling van het syllogistisch voortredeneren vanuit hypothesen, het ‘gebruik
van sluitredens, ontleend aan Mevrouw de Logica, Gravin van Sophistenburg’ (I:13).
Niet die ‘redeneerkonst’ kon uitmaken wat waar was en wat dit slechts scheen te
zijn, maar de zaak in kwestie zelf, waarbij het van essentieel belang moest worden
geacht scherp te onderscheiden tussen respectievelijk het bekende, het in schijn ware
en het onbekende (I:14-15). ‘Maatstok en [...] weegschaal’ voor de kennis van alles
buiten de mens was voor Van Ranouw het menselijk verstand. Een onvoorwaardelijk
en onbeperkt rationalisme impliceerde dit niet. Van Ranouw achtte een vruchtbaar
gebruik van de rede gebonden aan ‘zekere, klaare en disticte kennisse’ van het zelf,
een inzicht dat aan het licht zou brengen of er geen zaken bestaan die ‘boven de
horizont van 't menschelyk vernuft’ uitgaan. Zo hield hij met een cartesiaans klinkende
formule, het clair et distinct, de weg naar openbaringsfeiten open.
Van Ranouw stelde als eis dat ‘Weetlust’ voor de mens nut oplevert, het utilitarisme
van de Verlichting.27. Wetenschap die aan dit desideratum wilde beantwoorden moest
‘nauwkeurig, voorsichtig, lankmoedig de zaaken [...] beschouwen’ (I:30-31), positieve
zedelijke eigenschappen die Van Ranouws geloof in de vervlechting van deugd en
waarheid weerspiegelen. Binnen de filosofische en wetenschappeljke scholen of
‘Sektens’ zegevierde volgens hem helaas een ‘Denkbeeldige Kennis’ die niet aan
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deze eisen voldeed (I:55). Van Ranouw achtte zich bevoegd om dit te zeggen: hij
was zelf ‘aan een sekte’ geweest. Her en der in de Examinator ziet men die sekten
in de beklaagdenbank geplaatst. Om te beginnen de antieke scholen, door Van Ranouw
in hun soort onovertroffen genoemd en nog steeds nageschreven, de platonisten en
aristotelici bijvoorbeeld, maar ook de stoïcijnen die hij verweet de ‘dwaasheid van
't eeuwig noodlot’ aan te nemen en de epicuristen die hij van ‘valschheid’ betichtte
(I:51). Uit latere tijd noemde hij diverse varianten van het zogeheten naturalisme
onder wie
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‘de Chymisten, de Paracelcisten, Helmontianen, de Broeders van den roozenkruis,
en de meeste Fanatique, de Weigelianen, Fluddianen. Böhmisten’ die volgens hem
wonderlijke gevoelens huldigden over het Opperwezen (III:5-6).28. Voorts auteurs
die door Van Ranouw als geleerde charlatans gedoodverfd werden zoals Raymundus
Lullus en de jezuïet Athanasius Kircher en last but not least een bont cohort
esoterische denkers (II:55-56; passim).29. Sekten uit allerlei landen en tijden die zich
naar Van Ranouws smaak te weinig aan de ‘Proefkunde’ gelegen hadden laten liggen
of zelfs valse proeven te baat hadden genomen. In zijn Examinator voerde hij een
voortdurend pleidooi voor het zuivere experiment, zijns inziens de enige bron van
de ‘kennisse, dewelke wy van de Zelfstandigheden hebben’ (IV:463). Hierbij zij
uitdrukkelijk opgemerkt dat de redacteur evenals de door hem bewonderde Robert
Boyle de realiteit van occulte verschijnselen niet principieel uitsloot;30. tevens dat hij
het bestaan van voor de menselijke ratio ontoegankelijke gebieden erkende.31.
Het accent dat Van Ranouw op proefondervindelijkheid legde, blijkt bij nadere
beschouwing vatbaar voor enige nuancering. Het is de vraag of die nadruk wiskundige
bewijsvoering en het gebruik van hypotheses principieel uitsloot. Frequent critiseerde
de redacteur de toepassing van ‘de Dialectica en de mathesis’ op terreinen die zich
daartoe maar voor een deel leenden, omdat een ander deel zijns inziens voor ‘ons
menschelyk vernuft’ nu eenmaal ‘metaphysicè of mathematicè’ ontoegankelijk was.
Zag men daaraan voorbij, dan werd manke, onvolledige kennis geoogst, opgedist in
een door ‘Redeneerkonst of [...] Meetkonst’ bepaalde vorm. Als hilarisch voorbeeld
portretteerde hij een theoloog die ‘alles Mathematique’ wist te demonstreren. Van
Ranouw achtte het een onvergeeflijke misdaad als de ‘demonstreerwys’ van de ene
wetenschap binnendrong op het terrein van een andere, zodat essentiële
grensscheidingen verbroken werden (I:338-339; II:511). Een zelfde standpunt als
Locke innam.32. Werd door ‘Mathesis, Dialectica, Stofscheiding [de toenmalige
chemie]’ succes geboekt op één daartoe geschikt gebied, dan stonden maar al te vaak
‘tranttrappers’ klaar om zo'n benadering averechts op andere terreinen in te voeren
als ‘nieuwmodesche wetenschap’ (I:341). Wiskundige aanpak achtte Van Ranouw
voor de natuurlijke historie, geneeskunde en scheikunde in de regel ongeschikt
(I:296), al wilde hij mathematische vakken als ‘de werktuig- en
bewegingskrachtkunde’ ook niet radicaal verbannen: voor bepaalde onderdelen der
geneeskunde konden ze hun nut hebben (I:337 noot). Ook hypothesen verklaarde hij
niet totaal taboe: soms konden ze ‘gebruikshalven (voor eenige tyd)’ functioneel zijn
(I:304). Wat hij laakte was de mentaliteit van wiskundig ingestelde geleerden die
het proefondervindelijk onderzoek van individuele gevallen zoiets vonden als een
‘fastidieuse nederdaling’, beneden hun stand (I:304). Zijn mening was dat kennis
van ‘elke byzondere Zelfstandigheid’ moest worden gewonnen door inductief
onderzoek - ‘van achteren’ - en dat ze niet door deductie - ‘van voren’ - kon worden
afgeleid uit ‘algemeene kennisse’, begrepen in noties als ruimtelijkheid, beweging,
soliditeit die alle zelfstandigheden met elkaar gemeen hebben (IV:461-463).

De cartesiaanse droom
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In Van Ranouws depreciatie van ‘kennisse van voren’ ligt reeds opgesloten dat hij
de filosofie van Descartes niet goedgezind kon zijn, laat staan het stelsel van Spinoza.
Wat het Cogito betreft, maakte hij weliswaar onderscheid tussen geest en gedachte
op een wijze die Descartes' zienswijze nabijkomt,33. maar zoals eerder Gassendi had
gedaan, ontkende hij dat de geest altijd, dus ook in de slaap, een denkende instantie
is (I:382-383).34. De cartesiaanse leer van de ‘ingeborene Denkbeelden’, dat
‘Schoollesje met al zyn aanlokkelyke waarschy-
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nelykheden’, wordt in de sociëteit voorgedragen door de aartsdomme Fictor
Umbraticus die beweert dat uit zulke enkelvoudige ideeën waarmee iedere mens
geboren wordt, ‘vaste stelreegels’ kunnen worden afgeleid waarmee ‘de Aart en
Natuur der zaamgestelde dingen’ valt te ontraadselen. Deductie vanaf het
enkelvoudige naar het meervoudige. De verstandige Prudentius Observator houdt
het gezelschap daarna voor dat God de menselijke zielen geen ingeboren ideeën
meegeeft en noemt de gewraakte opvatting een veronderstelling van antiekheidense
oorsprong.35. Dat men zich van ingeboren kennis pas door het gebruik bewust zou
worden, kwalificeert hij als onzin (I:60-64). Elders verwerpt Van Ranouw Descartes'
‘ingeboren Denkbeeld Gods’ als een slecht antwoord op het atheïsme en als een
miskenning van de levende God (III:94-95).
Descartes' wereldbeeld wordt in de Examinator consequent voorgesteld als een
verzameling fantasieën, afgeleid uit ‘valsche stellingen’, kortom als een soort
‘gedroomde Roman’ (II-I:56, 58). Een natuurkunde niet minder ongeloofwaardig
dan de haar funderende cartesiaanse ‘Bovennatuurkunde’ (metafysica). Van Ranouw
bestempelde de drie ‘Hoofdstoffen of Elementen’ waarop de cartesiaanse fysica van
materie en beweging berust, als pure ‘Harssen-schilderyen’ (verzinsels) (IV:461).
Niet helemaal origineel bovendien. Was het niet Gassendi geweest die weer
belangstelling had gevraagd voor de kleine deeltjes van Epicurus en Lucretius?
Descartes' onderverdeling van de ruimtelijke wereld in ‘fyne materie’, ‘ronde klootjes
of onsigtbare lugtballetjes’ en ‘groove zigtbare stof’ vormde daarvan een nadere
uitwerking. Zijn opvatting dat er geen ‘ydel’ (vacuüm) kon bestaan alsook zijn these
van de oneindige deelbaarheid der stof spraken Gassendi echter juist weer tegen.
Niet echt oorspronkelijk, dit gedroomde wereldbeeld. Desondanks had het volgens
Van Ranouw nog steeds niet de geest gegeven: het stelsel van de Leidse professor
Jacobus Le Mort zag hij als ‘Na-aping’ van de cartesiaanse driedeling (I:269).36. De
redacteur grapte graag met de leer van de Fransman en liet bijvoorbeeld Fictor
Umbraticus op zijn cartesiaans uitleggen, waarom hij misselijk werd van kaas. De
subtiele materie van de kaas stroomt uit fijne pijp-jes in dit voedsel weg, vloeit het
netwerk van zeer dunne buisjes in het lichaam van de kaashater binnen en accordeert
vervolgens niet met de soort van beweging waarin de daar aanwezige subtiele materie
verkeert. Gevolg: misselijkheid en kaasfobie bij Fictor Umbraticus. Een verklaring
die het sociëteitslid Prudentius daarna als ‘een groote nietmetal’ van tafel veegt
(I:193-196). Uit de cartesiaanse fysica achtte Van Ranouw verder de definitie van
beweging, toch een kernbegrip, onbruikbaar (IV:669).37. Traditionele scholastieke
begrippen als essentie en substantie, door Descartes op eigenzinnige wijze in zijn
metafysica en fysica gehanteerd, vond hij getuigen ‘van zeer weinig gewigt en
waarheid’ (IV:696-697).
Van Ranouw ‘examineerde’ verschillende wetenschapsgebieden op cartesiaanse
smetten en zag daarbij scherp. Zijn oordeel kon uiteenlopende vormen aannemen.
Cartesianiserende theologen bespotte hij met de karikatuur van een ‘Cartesiaansch
School-Philosoofje’ en ‘klein Schreeuwertje’, luisterend naar de telling name Heer
Petit, wiens ‘geheele Godge-leertheid [uit] algemeene en afgetrokke denkbeelden’
bestond die hij verkondigde als ‘een ketting van aaneengeschakelde eeuwige
waarheden.’ Een door hem uitgesproken oratie over de ligging van de Hof van Eden
werd in de sociëteit ontmaskerd als een samenraapsel van geleerde gissingen dat de
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‘Goddelyke en andere waarheden’ allerminst verduidelijkte en ook nog puur plagiaat
bleek te zijn (II:450-458).38. Natuurlijk hield Van Ranouw, immers zelf arts, de
levenswetenschappen scherp in de gaten. Oordelend over het gemengde gezelschap
van cartesianen, iatromechanici en iatrochemici dat de medische stand bevolkte,
vond hij veel van hun ‘data’ waar, maar een nog groter kwantum ‘vals, of algemeen
of onvoldoende’ door het ontbreken van
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goede proeven (I:295-296). Voor onderzoekingen die door Descartes en geestelijk
aan hem verwante geleerden als Nicole Malebranche en Jean-Pierre Crousaz op het
gebied van de zintuiglijke functies waren verricht, kon hij waardering opbrengen, al
was hij niet te vinden voor fraaie verzinsels over het vraagstuk hoe de mentale
bewustwording precies tot stand komt (IV:541,544,547,553,559).39. De ‘intieme
vereeniginge van ons Lichaam met onzen geest’ was voor hem een mysterie (IV:549)
en kwesties als het wezen van onze geest en zijn huisvesting - ‘in de Glandula Pinealis
of elders anders’ - waren voor hem ‘al te geleert’, zoals hij ironisch liet weten
(IV:504). De opvatting van Descartes dat de dieren automaten zijn, vond hij een
dwaasheid, één der zeldzame momenten waarop hij over iets hetzelfde dacht als
Spinoza,40. en zelfs meende hij Descartes in zijn bekende brief over dit onderwerp
aan Henry More op tegenspraak te kunnen betrappen: kon een dier vrezen zoals hier
gesteld, dan had het ook bewustzijn want ‘vrees verklikt de denkinge’ (I:23 voetnoot:
IV:636-638).41. Zo bestreed Van Ranouw met zijn Examinator het cartesianisme in
verschillende van zijn uitingen.

Spinoza: van ‘groot cartesiaan’ tot atheïst
Het duurt tot in het derde deel van de Examinator voor de redacteur Spinoza enige
tijd zijn exclusieve aandacht waardig keurt. Een aandacht die opzichtig onwelwillend
moet worden genoemd en resulteert in een vernietigende beoordeling van zowel
Spinoza's filosofisch stelsel als van zijn persoon. Eerder had Van Ranouw het denken
van Spinoza reeds zijn plaats toegewezen tussen de wijsgerige scholen door het te
typeren als navolging van de oude Stoa
die een algemeene denking stelde, en vervolgens alle de Geesten of Zielen
van een land (of van 't Geheelal) in een zekere betrekking onder een eenige
denkende daad (op verscheide manieren verscheidentlyk gewyzigt) wilde
verstaan hebben (II:449 noot).
Zonder Spinoza's naam te vermelden had Van Ranouw de opvatting dat ‘[de] denking
een eigenschap is kwanzuis van een onbekende zelfstandigheid, daar de uitgestrektheid
insgelyks mede een eigenschap van zoude zyn’ al in een nog vroeger stadium bedrog
genoemd. Leengoed van Epicurus en dus niet origineel, zoals de ‘fatalis necessitas’,
het determinisme, bij de stoïcijnen zou zijn aangekocht (I:414). Van Ranouw deelt
Spinoza verder in bij een gezelschap moderne atheïsten - Hobbes, Vanini en
Pomponatius (III:7) - zoals later ook Weyerman zou doen.42. Opvallend is de
onvolledigheid van Van Ranouws relaas dat bijvoorbeeld aan het Tractatus
Theologico-Politicus, toch een hoofdwerk van de filosoof, vrijwel voorbijgaat. Ook
bevreemdt het dat de redacteur onbekend lijkt te zijn met de beschuldiging van
spinozisme die sommige door hem gewaardeerde auteurs had getroffen (I:125,369).43.
Ter verklaring van Spinoza's ‘Godverzaakery’ hanteert Van Ranouw een
ontwikkelingsmodel, verwant aan dat van Jean Maximilien Lucas, wiens veel eerder
geschreven biografie van de filosoof rond dezelfde tijd (1719) voor het eerst werd
gepubliceerd. Spinoza, bovenmatig intelligent, kon de ‘Superstitie der Jooden’ die
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hij in Misjna en Talmud meende aan te treffen, niet verdragen. Zijn reactie was, aldus
Van Ranouw, excessief: afkeer van het bijgeloof maakte hem onontvankelijk voor
welke vorm van religie dan ook en dreef hem tot atheïsme. Zulks onder invloed van
een leermeester ‘dewelke ik om reden niet zal melden’ (III:54-55). Hierbij passen
twee kanttekeningen: Van Ranouws achttiende-eeuws rationalisme confirmeerde
zich blijkbaar moeiteloos aan de vermelde minachting voor de joodse religieuze
traditie: er was geen enkele reden voor geheimzinnigheid over de identiteit van de
betreffende leermeester, de ex-jezuïet Franciscus van den Enden,44. welke door de
biografen al lang was onthuld.
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Merkwaardig is voorts dat Van Ranouw zijn hoge inschatting van Spinoza's
intelligentie verderop mitigeert, ja in haar tegendeel doet verkeren. Daar heet de
denker successievelijk eerder schrander dan wijs, eerder los dan voorzichtig, eerder
eigenwijs dan nederig en tenslotte iemand met een ‘zwak verstand’ (III:55,59).
Scherp kritiseert Van Ranouw Spinoza's wijze van denken, zijn ‘Methode.’ Zijn
aanhangers bluffen dat de filosoof ‘alles op de Mathematische wyze bewezen heeft’
en daarin heeft kunnen slagen omdat die benaderingswijze volmaakt op de behandelde
onderwerpen kon worden toegepast. ‘Kwanzuis’ een groot succes, vinnigt Van
Ranouw en kondigt daarbij zonder nadere bijzonderheden het spoedig verschijnen
van een boek aan dat Spinoza's gebrekkige beheersing van de mathematische methode
zal aantonen (III:55-56). Ongetwijfeld Bernard Nieuwentyts Gronden van Zekerheid.45.
Maar de weerstand die Van Ranouw tegen Spinoza voelt, is niet primair rationeel
maar emotioneel en komt neer op een diep wantrouwen. Hij uit dit in retorische
vragen,
wat kan toch Spinosa met zyn methode uitrechten, als zyn gevoelen
onwaarachgtig is? En als zyn gevoelen goed en waarachtig is, waarom
dan niet de gewoonlyke methode gebruikt, door dewelke van allen tyde
af de Metaphysique zaaken gedemonstreert zyn? (III:56).
Om dit wantrouwen toe te lichten grijpt Van Ranouw om te beginnen naar Spinoza's
omwerking van de delen 1 en 2 van Descartes' Principia,46. een ‘More Geometrico’
verbeterde editie. Descartes had ‘per methodum analyticum’ geredeneerd. Zijn
stellingen waren door de kritiek merendeels ‘vals bevonden, ja ook in zekere opzichten
by Spinosa naderhand zelfs ontkent’, meldt Van Ranouw (III:56-57). Een tendentieuze
voorstelling van zaken die hij zich beter niet had kunnen veroorloven.47. Spottend
vraagt de redacteur zich af of onjuiste stellingen mathematisch tot juiste kunnen
worden gepromoveerd. De lof die Lodewijk Meyer, ‘ordinaris Voorredemaaker van
de Boekjes van Spinosa’,48. in het voorwoord bij de betreffende editie had gezongen
over de mathematische methode verleidt Van Ranouw vervolgens tot een tirade die
zijn standpunt haarscherp in beeld brengt.
Ik wil aan dien heet gebakerden voorvechter van Spinosa wel toestaan,
dat de besluiten waarachtig zyn, dewelke op een echte wyze gemaakt
worden uit de Definitien, Data en Axiomata, dewelke echt en waarachtig
zyn, mits deze besluiten op een echte wyze bewerkt worden, maar als de
Definitien duister zyn, en de Axiomata valsch of onderstelt, de Data niet
toegestaan, zullen dan Besluiten uit dezelve konnen gemaakt worden,
dewelke waarachtig zyn? Wat helpt toch al dit schermen in het wild? Wat
raakt ons de methode? (III:57).
Vervolgens brengt Van Ranouw de wijdverbreide aantijging ter sprake ‘dat Spinosa
deze Methode maar gebruikt heeft, om niet al te klaar te zyn, en om niet by een
iegelyk bekent te staan voor een Godheids-loochenaar.’ Voor zover spinozisten dit
over hun eigen meester verkondigen, is het ‘een zeer schandelyke defensie’, oordeelt
de redacteur terecht (III:58). Zijn eigen standpunt is vervolgens dat Spinoza inzake
die kwaadaardige beschuldiging niet vrijuit gaat, met andere woorden bedrog heeft
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gepleegd. Een standpunt waarmee Van Ranouw zich zonder veel reserve schaart
naast auteurs als Christian Kortholt.49. Spinoza was niet oprecht
want in zyne Brieven aan den Engelschen Secretaris de Heer Oldenburg,
tracht hy [Spinoza] zelfs dien Heer aan te draajen, dat hy geen
Godverzaaker, maar een Man was, die Godsdienst stelde, en dat zelfs op
de volmaaktste wyze; en Dr. Meyer was zelfs, ô jemeny! zo godvruchtig,
dat hy in een zekere welbekende voorreden de meeste Stellingen van
Spinosa met Schriftuurplaatzen bevestigde na zyn eigen zeggen (III:59).50.
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Korte tijd later komt Van Ranouw op Spinoza's editie van Descartes' Principia terug
en kleineert dit werk andermaal door het te taxeren als niet meer dan een
mathematische bewerking van het origineel. Hij ziet eraan voorbij dat Spinoza de
bewijsvoering van Descartes op een aantal punten verbeterd had51. en ontwaart slechts
de introductie van mathematische termen als ‘DEFINITIO, AXIOMA, PROPOSITIO,
DEMONSTRATIO...’ Dit wekt zijn hilariteit op:
Te duizend stuivers, Lezer, wat dunkt u. is dat niet kostelyk! Als deze
franjen, vlaggen en wimpels onder 't redeneeren en bewyzen opgesteeken
worden, zoude dan nog imant aan de waarheid van 't Bewys durven
twyfelen, dat zoude immers slecht zyn? (III:96).
Nu gaat Van Ranouw ook in op het door Spinoza aan zijn Principia-editie
toegevoegde tweeledige ‘Aanhangzel’.52. Hij noemt de titels op van de elf
hoofdstukken in het tweede deel die over God gaan en slaat dan de plank grotendeels
mis. Spinoza doceert hier de scholastieke godsleer, op enkele stellingen na die Van
Ranouw echter niet traceert. Integendeel, de redacteur roept uit dat iedereen ‘die zyn
reuk niet verloren heeft, [...] zonder eenige inspanning datelyk [zal] konnen zien,
wat Spinosa eigentlyk op 't oog hadde’ - weer die verdachtmaking van onoprechtheid
- namelijk een uit Descartes' ingeboren denkbeeld van het opperwezen afgeleid
filosofeem. Niet de levende God. Hij verklaart
dat geen zaak minder Godt kan zyn, als die door dit specieuse Denkbeeld
gezegt word, vertoont of gerepraesenteert te worden.
Stond Spinoza toen hij de Principia bewerkte nog bekend als ‘een groot Cartesiaan’,
Van Ranouw herkende achteraf met gemak de godloochenaar in hem en zag die
eerste publicatie als een listige ‘Voorbereiding’ om atheïstische denkbeelden ingang
te doen vinden bij het publiek (III:95-96). Vaststaat dat Spinoza het boek inderdaad
als een proefballon beschouwde: dat heeft Van Ranouw in Brief 13 kunnen lezen.
Maar dat zogeheten atheïsme viel in dit werk nauwelijks te ontdekken. Slechts wat
daar gezegd wordt over vrijheid en noodwendigheid kondigt Spinoza's eigen filosofie
aan.53. Veel duidelijker is Van Ranouws wantrouwen.
Op dezelfde wijze verhoudt Van Ranouw zich tot Spinoza's deugdenleer. Een
important gegeven want deugd, onafscheidelijk van waarheid, vormt de helft van
het gewijde koppel waarvoor zijn Examinator zich inzet. Van Ranouw vindt het een
grondfout van Spinoza dat deze
uit zyne gronden de deugden wilde afleiden en demonstreren, daar niemand
in de wereld zo dom kan zyn, die niet datelyk ziet, dat zyn geheele Leer
alle Deugd in de grond verwoest en vernietigt. Wie of hier mede al van
Deugden en deugdelyke Plichten spreeken wil! (III:59).
Verwacht men hierbij uitleg over die ‘gronden’ of de vermelding van ook maar één
enkele stelling uit Ethica III, IV, V, laat staan een analyse of weerlegging van die
stelling, dan komt men bedrogen uit. Spinoza's zedenkunde mocht, haar pretenties
ten spijt, wat Van Ranouw betreft onweersproken blijven. Haar schepper behoorde
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dan ook niet tot ‘de grootste Verstanden’, bezat getuige zijn deugdenleer slechts een
‘zwak verstand.’ Of beter, hij vertoonde het intellectuele manco van alle atheïsten.
Dat zijn immers mensen, wist Van Ranouw, ‘dewelke [...] het in verscheide enkelden,
dewelke het verstand uitmaken, wat leutert, [...lieden] daar aan de eene of de andere
kant vry wat aan hapert’ (II-I:55,57,59). Aan de grootste filosoof die Nederland heeft
voortgebracht, was dus een steekje los. Een onmogelijke opvat-
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ting! Maar Van Ranouw, toch een ontwikkeld man, dacht er zo over. De kloof tussen
zijn christelijke denkwereld en die van Spinoza was onoverbrugbaar. Uit ethisch
oogpunt zeker niet fraai is voorts dat de zedenapostel ook meende te moeten afdingen
op Spinoza's reputatie van een eerbaar en sober levend man. Atheïsten waren nu
eenmaal - zo dacht van Ranouw die zich daarin veel minder verlicht toonde dan zijn
tijdgenoot Pierre Bayle - ‘wellustige en losse menschen’ met een verkeerd ‘Naturel’
die God verloochenden omdat ze hun hartstochten niet wisten in te tomen. Spinoza
ook? Je wist het maar nooit. Joden hadden in hun diaspora geleerd zich voor te doen,
al naargelang de omstandigheden vereisten. Een plat antisemitisme. Van Ranouw
vond overigens dat hypocrisie gedijt in alle religies (III:60-61).

De fakkel van de Heer Locke
Van Ranouws onvoorwaardelijke afwijzing van het zeventiende-eeuwse rationalisme
zoals dit zich had gemanifesteerd in de filosofie van Descartes en daarna op een zeer
bepaalde manier in het spinozisme, bracht hem niet in een wijsgerige impasse.
Integendeel. In de proefondervindelijkheid meende hij een zinvolle uitweg gevonden
te hebben, ja zelfs een lokkend perspectief dat hij de lezers van zijn Examinator
vanaf het begin voor ogen hield. Niet in het streven naar wolkeloze helderheid zoals
de rationalistische droom beloofde, achtte hij het heil van het mensdom gelegen maar
in de geduldige overgave aan het empirische proces
[dat] ons Begrip, onze Kennis onze Wetenschap op [zal] vullen met
Wonderen, door naarstig onderzoek verkregen, en zodanig begrepen, dat
zy een zekere duisterheid met zich voeren en omdraagen, die ons altyd in
verwonderinge houdt, en gedurig (als wy niet laatdunkend zyn) opleidt
naar den Schepper van alle deze onnaspeurlyke en wonder-lyke
Hoedanigheden, dewelke wy door naarstig onderzoek in de Schepzels
gedurig op nieuws ontdekken [IV:491-495].
Voorlopig achtte Van Ranouw het spinozistische gevaar echter nog niet bezworen.
Wie Spinoza niet zelf gelezen had, zou bijvoorbeeld zijn leer in de geschriften van
Pontiaan van Hattem niet gemakkelijk herkennen (III:245).54. Maar aan medestrijders
voor de goede zaak van de proefondervindelijkheid ontbrak het gelukkig niet. Uit
de vorige eeuw bijvoorbeeld Robert Boyle. Diens tractaat over de Causae Finales
beval de redacteur bij zijn lezers warm aan.55. En uit het recente verleden Bernard
Nieuwentyt, auteur van Het regt gebruik der Werelt Beschouwing (IV:459), die bijbel
van de fysicotheologie.56. En vóór allen John Locke ‘aan wiens fakkel wy hier onze
nachtkaars en schemerlicht wel moogen ontsteeken’ (IV:476). Van Ranouw beschikte
over zowel de Franse als de Latijnse vertaling van An Essay concerning Human
Understanding57. en zette zijn lezers hele brokken vertaling van dit werk voor die
zeker een nader onderzoek zouden verdienen.58. Zijn tijdschrift was nauwelijks
geboren, of hij adviseerde zijn lezers van het magnum opus van de Engelsman kennis
te nemen (I:63). Lockes afwijzing van ingeboren ideeën impliceerde voor Van Ranouw
de verwerping van het spinozistische godsbeeld, ‘het welk ik van herten wensche,
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dat alle de Lezers van dezen Examinator ter herte moogen neemen’ (III:96). Die
wens zou door veel achttiende-eeuwse Nederlanders vervuld worden. Spinoza's
erfenis werd snel contrabande, gekoesterd door weinigen.
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de opvatting van de Zwitserse anatoom Johann Conrad Peyer, ‘een wakker man, maar een
styfhoofdig Navolger van Descartes’, die beweerde’ dat de Dieren niet anders zyn als de door
konst gemaakte beweegende Werktuigen’ (IV:637). Over Peyer (1653-1712) zie men Charles
Coulston Gillispie (ed.), Dictionary Of Scientific Biography, dl. 10 New York 1974, p. 567-568.
Betreffende de theorie der dierenautomaten zijn de lemmata ‘Pereira’ en ‘Rorarius’ in de
Dictionaire Historique et Critique van Pierre Bayle uiterst informatief.
42. Thomas Hobbes (1588-1679), auteur van onder meer het beroemde tractaat over politieke
filosofie Leviathan (1655) dat de kerk ondergeschikt maakt aan de staat, Lucilio Vanini
(1585-1619) verdedigde de eeuwigheid van de materie. Petrus Pomponatius (1462-1525)
verwierp de persoonlijke onsterfelijkheid. Spinoza's reputatie van atheïst werd vooral gevoed
door twee publicaties: het artikel ‘Spinoza’ in Pierre Bayles Dictionaire (1702) en de Korte,
dog waarachtige levensbeschryving [...] (1705) door Johannes Colerus. Van beide publicaties
verschenen onmiddellijk weergaven in diverse talen. Reeds in 1676 beweerde een Engelse
geestelijke dat Spinoza. Vanini en misschien ook Hobbes oneerbiedige naturalisten waren
geweest die God en de materie gelijkstelden. Cfr. Jan de Vet, Spinoza en spinozisme in enkele
‘journaux de Hollande’, Delft 2002 (Mededelingen Spinozahuis 83), p. 8. Weyerman noemde
in De Naakte Waarheyt 4 (Leiden 1737) Pietro Aretino, Gcronimo Cardano, Spinoza en de
libertijn John Wilmot, earl of Rochester ‘alderberuchtste Atheïsten.’
43. De Leidse hoogleraren Arnold Geulincx (1624-1669) en Burchardus de Volder (1643-1709)
werden door Van Ranouw hooggeschat. Hij verwees instemmend naar Geulincx' Ethica en
ontleende een motto aan De mente, een gedeelte van een geschrift van De Volder tegen
Pierre-Daniel Huet w aarin De Volder het carte-sianisme verdedigt maar soms ook critiseert.
Zie betreffende de weinig gegronde beschuldigingen van spinozisme die tegen Geulincx werden
ingebracht, C.L. Thijssen-Schoute, Nederlands cartesianisme, Amsterdam 1954, p. 178-179
en Jonathan I. Israel, Radical Enlightenment, Philosophy and the Making of Modernity
1650-1750. Oxford 2001, p. 481. 483-4-84; zie betreffende het spinozisme van de critische
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.
53.
54.

55.

cartesiaan De Volder W.N.A. Klever, ‘Burchard de Volder (1643-1709), a crypto-spinozist on
a Leiden cathedra’, in: LIAS 25 (1988), p. 191-241 en Mannen rond Spinoza [...]. Hilversum
1997, hoofdstuk 11.
Zie over Franciscus van den Enden (1602-1674) J.V. Meiniger en G. van Suchtelen. Liever met
Wereken, als met woorden [...], Weesp 1980; W. Klever (ed.), Franciscus van den Enden, Vrije
Politijke Stellingen, Amsterdam 1992: idem. Mannen rond Spinoza, hoofdstuk 2.
Gronden Van Zekerheid, of de Regte Betoogwyse der Wiskundigen [...] Ter Wederlegging van
Spinosaas Denkbeeldig Samenstel [...], Amsterdam 1720. Aankondiging van dit werk in de
Examinator van 11 sept. 1719.
Renati Des Cartes Principiorum Philosophiae Pars I. & II. More Geometrico demonstratae
Per Benedictum de Spinoza Amstelodamemsem. Accesserunt Ejusdem Cogitata Metaphysica
[...], Amstelodami, apud Johannem Riewerts 1663. Dit is het enige werk van Spinoza dat bij
zijn leven niet anoniem verscheen. Het bevat ook Spinoza's omwerking van het begin van
Descartes' Principia III.
Kort daarna blijkt namelijk uit Examinator III:95-96 dat Van Ranouw het betreffende boek
onder handbereik had en dus uit de door Lodewijk Meyer daarin geplaatste ‘Praefatio’ had
kunnen weten dat Spinoza voornamelijk Descartes' opvattingen had uitgelegd aan een leerling
zonder deze ook zelf goed te keuren. Vele verwierp hij persoonlijk als onwaar: ‘multa tamen
occurrunt, quae tamquam falsa rejicit. & à quibus longè diversam fovet sententiam’ (Carl
Gebhardt (ed.), Spinoza Opera I. tweede druk. Heidelberg 1972, p. 131-132). Iets heel anders
dan een ontkenning achteraf, zoals Van Ranouw suggereert. Hetzelfde schrijft Spinoza in Brief
13 aan Henry Oldenburg, niet lang na de publicatie van de Principia-editie verzonden.
Lodewijk Meyer stelde niet alleen de ‘Praefatio’ in Spinoza's Principia-editie samen maar
vertaalde ook de ‘Voorreden’ in het Latijn die de doopsgezinde Amsterdammer Jarig Jelles
vervaardigd had voor De Nagelate Schriften van B.d.S. (Amsterdam 1677). Deze vertaling
verscheen onder de titel ‘Praefatio’ in B.d.S. Opera Posthuma (Amsterdam 1677). Tussen beide
teksten bestaan enkele grote en vele kleine verschillen. Cfr. F. Akkerman en H.G. Hubbeling.
‘The preface to Spinoza's Posthumous Works 1677 and its author Jarig Jelles (c. 1619/20-1683)’,
in: LIAS 6 (1979), p. 103-173. Zie betreffende Lodewijk Meyer W. Klever, Mannen rond
Spinoza, hoofdstuk 4.
Christian Kortholt. De tribus impostoribus magnis liber, eerste druk Kiel 1680: een tweede
druk bezorgd door Christians zoon Sebastian verscheen te Hamburg in 1700. De drie bedriegers
zijn Lord Herbert of Cherbury, Thomas Hobbes en Spinoza.
Spinoza schreef Henry Oldenburg, secretaris van de Royal Society te Londen, een aantal brieven
waarvan er elf bewaard zijn. De Brieven 2 en 4 gaan onder meer over Spinoza's godsopvatting.
De ‘welbekende voorreden’ is Meyers ‘Praefatio’ in de Opera Posthuma (zie noot 48). Daarin
zijn inderdaad talrijke bijbelcitaten verwerkt.
Cfr. F. Akkerman en H.G. Hubbeling in de ‘Inleiding’ bij hun vertaling van dit werk, Spinoza
Korte Geschriften, Amsterdam 1982, p. 15-16.
‘Appendix, Continens Cogitata Metaphysica’.
Akkerman en Hubbeling, Spinoza Korte Geschriften, p. 18.
Pontiaan van Hattem (1645-1706) werd wegens ketters genoemde ideeën als predikant ontslagen.
Zie over het spinozistisch gehalte daarvan dat zeker niet overwegend is. Michiel Wielema.
‘Spinoza in Zeeland: the growth and suppression of “popular spinozism” (c. 1700-1720)’, in:
Wiep van Bunge en Wim Klever, Disguised and overt spinozism around 1700, Leiden-New
York-Köln 1996, p. 104-109.
A Disquisition about the Final Causes of Natural Things Wherein it is inquir'd, Whether, And
(if at all) With what Cautions, a Naturalist should admit Them [...], London 1688; in: Michael
Hunter & Edward B. Davis (eds.), The Works of Robert Boyle H. London 2000, p. 79-151. Een
Nederlandse vertaling van dit werk van de hand van W. Séwel verscheen in 1688 te Amsterdam
onder de titel Onderzoek Wegens de Eynd-Oorzaaken Der Natuurlyke Dingen [...]. Anders dan
Descartes (Principia I.28) was Boyle van mening ‘Dat alle aanmerkinge van Eynd-oorzaaken
van de natuurlyke Philosophie niet moet verbannen worden; maar dat het eerder geoorlófd, en
in sommige gevallen pryslyk is, om uyt de openbaare nuttelykheden der dingen aan te merken
en te bewyzen, dat de Stichter der Natuure die Eynden en Nuttigheden voorbeschikt heeft’
(vertaling W. Séwel p. 175). Zie over dit werk Bots, Tussen Descartes en Darwin, p. 29.
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Examinator, titelprent (UB KUN).
Examinator, titelpagina (UB KUN).
56. Een werk dat veel lezers trok: eerste en tweede druk in respectievelijk 1715 en 1717: in 1720
toen Van Ranouw zijn Examinator staakte, verscheen een derde editie.
57. Essai Philosophique Concernant L'Entendement Humain [...]. Amsterdam 1700, vertaler Pierre
Coste: De Intellectu Humano [...]. Londen 1701, vertaler Ezechiel Burridge (anoniem). Van
Ranouw vermeldt de Latijnse vertaling onder meer I.63; II-I:391,394, 603,672: IV:466,570.
De Franse vertaling III:383; IV:617, Zonder verwijzing naar een vertaling komt de naam ‘Locke’
herhaaldelijk in het tijdschrift voor.
58. Cfr. C.W. Schoneveld, artikel genoemd in noot 10, Schoneveld laat de verwijzingen naar Costes
vertaling onvermeld, Hij registreert dat Van Ranouws weergave van Lockes gedachtengang
verantwoord is. Zij bestrijkt globaal Book III, hoofdstukken 2-6 en Book IV, hoofdstukken 1-5.
Voor de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde zou een nader onderzoek van de passages
in de Examinator over Book III interessant kunnen zijn.
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‘Luijk wollte sein Annige auf den thron haben’
Jan Luyken in de ogen van Johann Georg Gichtel
Voor Carlos Gilly
Frank van Lamoen
In 2000 promoveerde Hendrik van 't Veld (1932) aan de Vrije Universiteit op een
gedegen studie onder de titel Beminde broeder die ik vand op 's werelts pelgrims
wegen. Jan Luyken (1649-1712) als illustrator en medereiziger van John Bunyan
(1628-1688).1. Medereiziger Bunyan laat ik voor deze gelegenheid achterwege. De
geïnteresseerde lezer verwijs ik naar de bespreking van E. Hofman in Wapenveld.2.
Hoofdstuk twee (25-227) is gewijd aan het leven en werken van Jan Luyken. In
een buitengewoon kritische bespreking van de bekende studies van Hylkema,
Meeuwesse, Vekeman, Van Eeghen, en anderen laat Van 't Veld zien dat de
vermeende invloed van de theosoof Jacob Boehme (1575-1624) veelal berust op
speculatie en vrome wensen.3. Van 't Velds observaties lijken mij in beginsel juist:
het werk van Luyken is niet door en door boehmistisch; het lijkt me vergeefse moeite
om het latere didactische werk als boehmistisch op te vatten, of de gedrukte brieven
als gecensureerd te interpreteren, maar in Van 't Velds alternatieve interpretatie kan
ik mij niet vinden. Hij schrijft in de slotbeschouwing:
Luyken is in mijn studie gekarakteriseerd als iemand die veel rechtzinniger
was dan waarvoor velen hem gehouden hebben. Enige affiniteit tot Böhme
maakte hem nog niet tot een nieuwlichter, te meer niet daar deze een
geestelijke ontwikkeling naar een mystieke en rechtzinniger
geloofsbeleving heeft meegemaakt. Evenals Böhme heeft Luyken geput
uit de mystieke werken van Eckhart en Tauler, die ook bij voormannen
van de Nadere Reformatie hier te lande als Voetius en Van Lodenstcyn in
hoog aanzien stonden. Als etser werkte hij voor ruim een derde van zijn
343 opdrachten voor gereformeerde uitgevers.4.
Deze alinea is typerend voor Van 't Velds studie. Het oordeel over de implicaties
van de laatste zin laat ik graag aan boekwetenschappers over, maar ik vermoed dat
commerciële belangen meer telden dan de religieuze achtergrond van de participanten.
Van 't Veld verzuimt te omschrijven wat ‘rechtzinnigheid’ in de tijd van Luyken
inhoudt.5. De voormannen van de Nadere Reformatie lazen Eckhart en Tauler met
het oog op intensivering van de geloofsbeleving, maar binnen de grenzen die bepaald
werden door het ‘sola gratia’ en ‘sola fide’. Ook Luther waardeerde Tauler en
Bernardus van Clairveaux. Hij gaf bovendien een mystieke tekst uit, de Theologia
Deutsch, maar maakte een scherp onderscheid tussen religieuze ervaring en doctrine.
Tauler gold voor hem als een exponent van de ‘sapientia experimentalis et non
doctrinalis.’ Gevoel was voor Luther inherent aan het geloof, maar spiritualisme, de
theologische radicalisering van de mystiek, wees hij af.
Jacob Boehme (1575-1624) wordt door Van 't Veld in eerste instantie als een
schriftgetrouwe lutheraan voorgesteld, door de invloed van Martin Moller
(1547-1606), de plaatselijke pastor primarius, een zwaar accent te geven. Moller was
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de auteur van twee delen Meditationes sanctorum patrum, een verzameling vertaalde
‘erbauliche’ fragmenten uit het werk van Augustinus, Bernardus van Clairveaux,
Tauler en anderen, waarmee hij een brug sloeg tussen de Reformatie en de spiritualiteit
van de Middeleeuwen.
Het werk van Boehme dient tegen de achtergrond van doctrinair verstard
lutheranisme, middeleeuwse mystiek en radicaal spiritualisme te worden begrepen.
Boehme streefde zijn
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gehele leven naar een ‘Erneuerung des Christentums vom Zentrum, der Christwerdung
des Menschen, her.’ Daarin ervaart de wedergeboren mens in een ‘Prozess Christi’
het herstel van de band met God, in de ‘Wiederbringung alles dessen, was Adam
verlor’: hij wordt opnieuw Gods evenbeeld. Dit herstel is het begin van vernieuwing
in kerk en wereld. Het speculatieve element in Boehmes christosofie is de vrucht
van deze innerlijke ervaring. Boehme grijpt daarbij terug op begrippen die hij ontleent
aan paracelsistische, kabbalistische en pansofische teksten. Deze dienen als
gietvormen voor zijn mystiek-spiritualistische ideeën.6.
Het is zeer de vraag of Boehme zich ontwikkelde in de richting van een
‘rechtzinniger geloofsbeleving’ zoals Van 't Veld wil. Ook de teksten met een voor
de hedendaagse lezer onschadelijke mystieke inslag werden tijdens het leven van
Boehme door de orthodoxie veroordeeld. In ‘Excurs Jacob Böhme’ doet Van 't Veld
een moedige poging om de biografie en de ideeën van Boehme in twintig pagina's
te comprimeren, maar hij blijkt niet in staat te zijn de secundaire bronnen naar waarde
te schatten: rijp en groen staan broederlijk naast elkaar in de voetnoten, met als gevolg
nogal wat onkruid in de tekst. Het is bovendien een haast onmogelijke opgave om
de ideeën van Boehme uiteen te zetten zonder aanhalingen. Recente studies van
minder algemene aard werden niet geraadpleegd.7. Als introductie voor de onbevangen
lezer is ‘Excurs Böhme’ bruikbaar, zij het met gebreken. Als kritisch instrument
voldoet de paragraaf niet.
Tenslotte wil ik een paar kanttekeningen plaatsen bij de voorwaarde die Van 't
Veld stelt om Jan Luyken een volgeling van Jacob Boehme te mogen noemen. Hij
acht Luyken geen boehmist omdat hij de ideeën van Boehme niet systematisch
verwerkt heeft. Dit is naar mijn idee een wat al te moderne eis, die een eclectische
lezing van Boehmes ideeën uitsluit. Bovendien, wat bij analyse en vergelijking naar
voren komt is in de eerste plaats de ‘speculatief theosofische’ dimensie van het werk
van Boehme die zich onderscheidt door een pregnante terminologie. Het
‘ascetisch-theologische’, of ‘erbauliche’ aspect van Boehmes teksten is veel minder
herkenbaar omdat het grote gelijkenis vertoont met fraseringen uit de mystieke
traditie.8.
Om Luykens vermeende boehmisme naar waarde te schatten had Van 't Veld ook
het werk van contemporaine boehmisten moeten analyseren om te zien hoe Boehme
werd gerecipieerd door zijn aanhangers als Johann Georg Gichtel (1638-1710) in
Amsterdam en Johann Wilhelm Ueberfeld (1659-1731) in Leiden. Dan had hij gezien
dat de theogonie en kosmogonie van Boehme niet werden gethematiseerd.9. In het
licht van systematische verwerking of consistente receptie zijn de belangrijkste
volgelingen van Jacob Boehme geen volbloed boehmist.
Door zich te beperken tot strenge close reading heeft Van 't Veld het belang van
buitentekstuele gegevens veronachtzaamd of gemarginaliseerd: het chiliasme dat
van betekenis zou kunnen zijn voor Luykens bekering is geen thema, over Luykens
correspondenten vernemen we niets, een deel van de biografie van Houbraken wordt
naar het rijk der fabelen verwezen, en in het algemeen wordt niets gedaan met het
contemporaine gerucht dat Jan Luyken wel degelijk een Boehme-liefhebber was: zo
nam J.H. Reitz de biografie van Luyken op in zijn Historie der Wiedergebohrnen
IV (1716) met als enige toevoeging dat Luyken illustraties bij het werk van Boehme
had gemaakt. Luyken had de naam boehmist te zijn. Wanneer Kinker de
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‘Theosophische gevoelsphilosophie’ van Bilderdijk als irrationeel van de hand wijst,
noemt hij in dat verband in één adem Boehme en Luyken.10. Waar rook is, is vuur.

Een spoor
Jacob Boehme stierf in 1624. Bij zijn leven werd slechts een kleine tekst van hem
gepubliceerd, Der Weg zu Christo, Een Amsterdamse koopman. Abraham Willemsz
van Beyerland
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wist een grote verzameling handschriften bijeen te brengen en vertaalde in de periode
1634-1643 het overgrote deel van Boehmes oeuvre. Na Beyerlands dood werden de
handschriften gekocht door de Arnhemse burgemeester Willem Gozewijn Huyghens
(1645-1699) en vormden de basis voor het verzameld werk dat door Gichtel in 1682
werd uitgegeven. Gichtel kreeg daarbij hulp van de coccejaanse theologen Alhard
de Raadt (1640-1716) en Johannes Goethals (1650-1728) met wie hij in 1684
gebrouilleerd raakte, doordat de geleerde De Raadt het niet kon verdragen dat Gichtel
de voorkeur gaf aan een pas overgekomen jonge boehmist uit Frankfurt, Johann
Wilhelm Ueberfeld (1659-1731), die een leefgemeenschap van broeders zou stichten
in de omgeving van Leiden.11. Na de dood van Goethals in 1728 wist Ueberfeld met
de hulp van uitgever Enschedé uit Haarlem de manuscripten te verwerven die destijds
aan Beyerland hadden toebehoord. Medio achttiende eeuw werd de
handschriftenverzameling van de broeders naar Duitsland gebracht, waar ze intact
bleef tot het einde van de tweede wereldoorlog. Een belangrijk deel bevindt zich nu
in Wroclaw, waaronder de niet gepubliceerde brieven van Gichtel aan Ueberfeld die
een belangrijke aanvulling vormen op Gichtels omvangrijke brievenverzameling
Theosophia Practica (1722). Deze bevat geen brieven aan Ueberfeld, afgezien van
een aantal extracten uit de periode 1706-1710, als toevoeging aan Gichtels
Lebens-Lauf. Daarin komt de volgende passage voor, gedateerd 18 oktober 1709:
Und ist Arrit Gerrits, der grüssen lässet, durch Lesung der Briefe in Sophia
so verliebet, dass er nicht ausdrucken kan, wie weiland Reynert, Luyk
etc.12.
Luyk?! In een brief van Jan Luyken uit 1712 komt een zekere Aart Gerritse voor, in
een brief uit 1685 Reyndert Adriaansz.13. In Wroclaw zijn 190 brieven van Gichtel
aan Ueberfeld bewaard gebleven, uit de periode 1683-1696, waarin Luyken met
enige regelmaat ter sprake komt. Hiermee is de reconstructie mogelijk van een
onbekende periode uit het leven van Jan Luyken.

Levensbeschrijvingen
Arnold Houbraken (1660-1719), die Luyken nog gekend kan hebben, schreef in zijn
verzameling kunstenaarsbiografieën:
J. Luiken oeffende zig in zynen buitentyd in de boeken van Jakob Bohme
[sic] en Antonette Bourignon, en hielt byna met niemant, als zulke, die
aan der zelver dweeperyen vast waren, zamenspraak, en ommegang.
Hij was stil en in zichzelf gekeerd, ‘altijd met opgespannen gedagten’:
[...] hy kwam door 't leezen der gemelde boeken zoo ver dat hy zig ontsloeg
van alle werk, en de Boekverkopers Mortier, van der Sys, en andere, daar
hy veel voor te doen had, 't zelve op zeide, zyn goederen verkocht, een
klein deel behield, en de rest aan den armen gaf, en van Amsterdam, vertrok
om stil door 't geloof met zyn oude meid, die hem overleefde en naderhand
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nog part in zyne nalatenschap gehad heeft, te gaan leven: maar bevond in
korten tyd dat zyn geloof niet sterk of kragtig genoeg, en zijne verbeelding
op een zandgrond gebouwt was. Overzulks werd hy door nood gedrongen
weder te keeren, en de Etsnaald weder op te vatten om zig door dat middel
zyn nootdruft te bezorgen. [...] Hij stierf in het zelve gevoelen als van
Bohme voorheen gemeld.14.
Houbraken maakte gebruik van het Kort verhaal van het godvruchtig leven en zalig
afsterven van Joannes Luiken uit 1712, waarin overigens Boehme en Bourignon niet
worden genoemd.
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Luyken werd opgevoed in een remonstrants en dopers-collegiants gezin. Zoals bekend
vestigde hij zijn reputatie als lyrisch dichter met de bundel Duytse lier (1671), een
verzameling liefdespoëzie, opgedragen ‘Aan de juffrouws’. Met een van hen. Maria
de Oudens, trouwde hij op 20 maart 1672. Een jaar later liet hij zich dopen bij de
collegianten te Beverwijk en schreef zich op 8 juni 1673 in bij het Lam en de Toren,
de gemeente van Galenus Abrahamsz de Haan (1622-1706) te Amsterdam. Dan volgt
zijn bekering:
In 't 26. Jaar zyns Ouderdoms, is hem de HEERE op een krachtdaadige
wys aan zyn herte verscheenen: hem met veel overtuiginge en bestraffinge
nagaande, en toonende dat het burgerlyke leven niet genoeg was om een
Erfgenaam te worden, van een onverderfelyke en onverwelkelyke erfenis,
die weg geleid is voor de geene die God liefhebben, maar dat 'er moet
gestreeden worden om in te gaan dewyl de poort eng en de weg smal is,
die ten leven leid.
Aldus het Kort verhaal. Luyken besloot een andere manier van leven te gaan leiden,
en ‘voegde zich by de vroome van dien tyd, als Abraham Galenus, Petrus Serarius
en andere meer.’15. Luykens wereldlijke eros maakte plaats voor een spirituele liefde:
Hij beminde de eenzaame wandelingen buiten, om te meer het zoet genieten
Gods gewaar te worden, dewyl hy zeide: ‘Dat hy de geschape dingen der
natuur aanzag, als een brief geschreven door de hand van zyn beminde,
het geen hem op de oorsprong aller dingen deed verlieven.’
Vanuit deze contemplatieve houding stelde Luyken een bundel emblemata samen
met mystieke liefdeslyriek, Jezus en de ziel. Een geestelyke spiegel voor 't gemoed,
bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke zinnebeelden (1678). De bundel
verscheen bij Pieter Arentsz, de uitgever voor de aanhang van Galenus, die ook het
werk van Bourignon en de chiliastische pamfletten van Rothé op de markt bracht.
Zijn fonds kan van belang geweest zijn voor Luykens ontwikkeling.16.
Voor de toelichtingen bij de emblemen uit Jezus en de ziel putte Luyken vrijelijk
uit de mystieke traditie, met citaten uit het werk van Thomas a Kempis, Eckhart,
Tauler en Jacob Boehme. Theosofische speculaties komen in de bundel niet voor.
De bijbehorende terminologie is getemperd, hetgeen blijkt uit de passages ontleend
aan Der Weg zu Christo: een dialoog tussen de ziel en de hemelse Sophia wordt door
Luyken overgenomen onder het opschrift ‘Een t'Zaamenspraak tussen de Verlosser,
en de verloste Ziele.’17. Wat Luyken aan Boehme ontleent lijkt in de eerste plaats
theosophia practica, maar de interpretatie van zijn bewerking wordt aanzienlijk
ingewikkelder wanneer men zich realiseert dat Christus als de tweede Adam de
oorspronkelijke band tussen de menselijke natuur en de hemelse Sophia herstelt; de
androgyne Christus is Sophia, bruidegom en bruid.18.

De brieven van Gichtel19.
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Wanneer Luyken en Gichtel elkaar voor het eerst hebben ontmoet weten we niet,
Gichtel maakt een aantekening in zijn almanak wanneer Maria de Oudens op 25
januari 1682 wordt begraven op het Karthuizer kerkhof bij hem in de buurt.20. Na die
tijd zoekt de dichter regelmatig het gezelschap van de asceet en geeft hem geld.
Vanaf eind november 1683 eindigt Gichtel zijn brieven met de groeten van anderen
waaronder ‘Luijk’ en een zekere De Maijer (die ook als Meijer of Meijre wordt
gespeld). Ueberfeld vroeg kennelijk naar Luykens antecedenten, want op 7 januari
1684 noemt Gichtel zijn vriend Luijk ‘ein Kupferstecher oder Etser.’ Daarna breekt
voor Luyken de tijd aan die
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door Arnold Houbraken waarheidsgetrouw is beschreven.
Op 15 januari 1685 schrijft Luyken vanuit Amsterdam aan Elisabeth en Maria Legiers
een boehmistisch getinte brief met verwijzingen naar andere broeders in het land:
Laten wy Stil in ons hoekje blyven; en laat het Heilig Herte Gods, Welke
is zyn Liefde en Barmhertigheid onse kerk en Tempel zyn, daar wy
daaglyks met onze Immaginatie ingaan: Laate alle vroomen onze Broeders
en Zusters zyn: O! een Schoone gemeente! [...] Dit Schryve ik niet als
Leerende maar tot een Harmonie en overeenstemming. O Zusters om dat
ik U ook in deeze grond bevond te staan. En dit is het doen van onze Lieve
Broeders tot Maarsen en Meer anderen, die ik weet: en al is 't dat ik in dit
werk der Liefde nog zeer wynig en een van de minste ben, zo verheug ik
my nogtans zeer, en Danke God dat ik zulke waardige Br[oeders] heb die
van het gebed haar ambagt maake, en het gantse menselyke geslagt, in de
armen der Liefde vatte, en het zelve geduurig in gods Barmhertigheid
opdraage als geestelykc Priesters die Voor de Wereld ve[r]borgen zyn:
Stormende tegen de Magt des Duivels, die woed om alles in de afgrond
te verslinden. En gelyk als ik my over zulke lieve Broeders verheuge, zo
zegge ik zulks tot Uwer bleidschap, op dat er nog geloof en Liefde op
aarde gevonden word, en wij hebben er nevens andere, hier nog een tot
Amsterdam die UL: onbekend is. Och! Een gants overgegeevene Ziele in
God, en in de Liefde des menselyke geslagts een Man (hoewel niet getroud
als met de Bruid Jezus) van groote en wonderlyke ervaarentheid. [mijn
cursivering. FvL]21.
De persoon in Amsterdam waar Luyken op doelt is Gichtel, de ‘Kriegsmann Christi’22.
die in gebed strijdt tegen het kwaad. Medestrijders die Gichtel - al dan niet in het
gezelschap van Luyken - opzocht, woonden in de omgeving van Leiden, Warmond,
Rotterdam, Maarsen en Utrecht.23. Aan het slot van zijn brief aan de gezusters Legiers
brengt Luyken de groeten over van Johannes Rooswik, Reyndert Adriaansz24. en
Saartje Rosiers. Deze personen behoren blijkens Gichtels correspondentie met
Ueberfeld ook tot het netwerk van de broeders.25. In de laatste regel vraagt Luyken
de gezusters zijn groeten over te brengen aan J. de Boodt. Waarschijnlijk is dit
Johannes Boot die in 1677 een vertaling van Boehmes Mysterium magnum
vervaardigde die in handschrift bewaard is gebleven.26.
Op 9 april 1685 weet Gichtel vanuit Amsterdam te berichten dat ‘Gott seiner
Vätterliche Hand gnädig geöffnet, und auch Luijk beweget, hier aus zu scheiden,
und aufs Land zu gehen, Gott im Geiste zu dienen.’
Gichtel was een radicale spiritualist die vond dat men geen twee heren kon dienen.
Meer gematigde vromen vonden dat hij met de eis van vrijwillige armoede de
samenleving ontwrichtte. Op 13 april schrijft hij aan Ueberfeld:
[...] und erzehlet mir Luijk, dass unser Meijer sein buchhalten auch auf
gegeben, welches eine gewaltige Revolution ist, bevorab Er mit 7, Kinder,
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begabet, und bin sehr erfreuet, dass sich unser glaubens bäumlein in äste
und zweige gewaltig ausbreitet.
Op 4 mei verkoopt Luyken de ouderlijke woning. Broeder Luijk, zoals hij vanaf die
tijd heet, kan niet onmiddellijk een nederige stulp op het platteland vinden. In de
zomer reist hij samen met zijn zoon, en Gichtel, of Johannes Rosewijck, regelmatig
heen en weer tussen Amsterdam en Leiden om Ueberfeld te bezoeken. Ook zijn
huishoudster, Annetje van Vliet, is regelmatig bij de broeders te vinden; ze reist soms
samen met Rosewijcks vrouw of komt alleen na met de nachtschuit.
In oktober 1685 blijkt het ‘Brüderhaus’ in Warmond leeg te staan, maar ‘Br. Luijk
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meijnet sich nicht darinnen zu bewegen, bis Gott selbst einigen trieb geben wird.’
Het goddellijk duwtje in de rug blijft uit, en broeder Luyken wil rust: ‘nach
Rheinsburg hat er keine genegenheit weil er vielen anläuffen von den Collegianten,
alda ist unterworffen,’ schrijft Gichtel op 28 december. Uiteindelijk huurt Ueberfeld
een huis voor de kieskeurige dichter in Overdoes bij Leiden, in de nabijheid van de
broeders.
Wanneer Luyken uit Amsterdam is verdwenen beginnen de problemen pas goed.
De doopsgezinde gemeente toont zich bezorgd; op 19 april 1686 schrijft Gichtel:
Ich habe vor wenig tagen von Galenus besuch gehabt, und bin besprochen
worden wegen br. Luijks veränderung von Leben und werken, habe aber
gefunden, dass seine Vernunfft mit unserem glauben weit discrepiren, Er
meijnet, man könne zweijen herrn wohl dienen, nehmlich ein Christ seijn,
und doch seinen aüsserlichen beruff warnehmen.
Het grote voorbeeld in deze is natuurlijk Paulus, die zijn werk deed met Christus in
gedachten. Tussen de doopsgezinden en Gichtel komt het niet meer goed: een zekere
broeder Elias zoekt in 1689 het conflict met Galenus, dat kennelijk jaren voortduurt.
Op 23 mei 1692 schrijft Gichtel aan Ueberfeld: ‘Galenus hat unseren guten br. Elias
endlich aus seinem Collegio gebannen. In oktober 1697 gooien de vreedzame
doopsgezinden bij Gichtel de ruiten in en verhuist hij noodgedwongen naar de
Leidsegracht.

La donna è mobile
Een bijkomend probleem voor de celibatair levende broeders in Leiden is het in- en
uitlopen van vrouwen, in het bijzonder dat van broeder Luykens vrome huishoudster.
Annetje van Vliet, een meisje van nog geen dertig lentes. Op 12 mei 1686 schrijft
Gichtel dat Luyken protesteerde tegen de aantijgingen van de broeders met de woorden
dat Annetje niet ‘Mannfühlig’ was. De broeders zien dat Luyken door haar
gefascineerd is. Gichtel noteert op diezelfde datum een beetje zuur: ‘an Anniken
finde ich solche abgestorben geist nicht, wie br, Luijk meinet.’ Een week later meldt
Gichtel dat Annetje bij hem is geweest en dat hij haar vermanend heeft toegesproken:
Ich habe ihr gesagt, was aller brüder Meinung seij, dass sie fein zu Haus
bleiben, und alles laufen einstellen müste, und ob sie schon immer
protestirte, nicht ausgewest zu seijn, so antwortete, dass sie dann ins zu
kommende so viel mehr das das auslauffen meiden müste, denn wir beijsam
kommende, frauleuth beij uns nicht verlangen so wir sie aber begehrten,
wolten wir sie ruffen lassen, dieweil wir ungetraute Kriegsleuthe, von
streit zu reden hätten, welchen sie nicht verstünde, biss sie und Luijk in
einen streit würden gerathen, als dan wäre mit ihr auch zu sprechen, sie
antwortete keinen streit mit Luijk zu verlangen, hätte auch keinen gehabt.
Een mooi tafereel: het meisje mag dan vroom geweest zijn, het Gichteliaanse
innerlijkestrijdjargon zei het kind niets, en ze wilde geen ruzie met haar baas.
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Twee afvalligen
In de loop van 1686 verliest Gichtel het vertrouwen in Jan Luyken. Het contact met
de broeders wordt minder. Luyken wordt in 1687 lid van het Amsterdamse Lucasgilde
en gaat gewoon weer aan het werk. In datzelfde jaar verschijnt bij Pieter Arentsz zijn
tweede boehmistisch getinte emblematabundel: Voncken der liefde Jesu.
Voor Gichtel is Luyken een afvallige die zich overgeeft aan de ‘spiritus mundi’.
In de jaren die volgen noemt hij hem telkens in één adem met die andere verloren
zoon, Alhard
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de Raad. Op 20 december 1686 bezweert hij Ueberfeld ‘dass mein Geist durch Raadts
und Luijks umkehren 1000 mehr zugenohmen als geschwächet werde.’ De Raadt en
Luyken zijn betoverd door de ‘Vernunftschlange’ noteert Gichtel op 11 januari 1689.
De mentale strijd gaat verder, en Gichtel zegeviert uiteraard. Op 16 augustus van dat
jaar schrijft hij: ‘Raads Geist und Luyks Geist liegen, gottlob, unter, und sieget die
liebe in grossen triumpf.’ Een jaar later, op 13 november 1690, vertelt hij broeder
Ueberfeld dat ‘Luijk gemeinet hat, Raads platz zu ersetzen.’
Dat Luyken en De Raadt elkaar kenden, is meer dan waarschijnlijk. Ze konden
elkaar amper ontlopen: De Raadt, Goethals en Huyghens woonden tot 1685 in
Warmond en bezochten Gichtel regelmatig. Luyken wilde maar al te graag in de
omgeving van de broeders wonen. Bovendien vertaalde hij Boehmes Aurora, waarbij
hij de hulp van filologen en ervaren vertalers als De Raadt en Goethals goed zou
kunnen gebruiken.
In 1685 verschijnt de tweede druk van Jezus en de ziel, vermeerderd met talrijke
citaten uit Aurora; het commentaar bij embleem 39, ‘Van 't eeuwige vaderland’ is
van zes pagina's uitgebreid naar twintig, en gesteld in een herkenbaar boehmistische
terminologie.27. Een jaar later verschijnt Aurora, of de dageraad in 't opgaan, in de
vertaling van Jan Luyken, als deel een van Alle de Theosoophsche of Godwijze werken
van Jacob Boehme. Het werk werd gedrukt voor Frederik Vorster die aan de
Lauriergracht woonde, evenals Gichtel. Het titelblad vermeld verder: ‘Ten deele
volgens des schrijvers eigen handschriften, en ten deele volgens de eerste en
bestnageziene drukken op 't naerstigste verbeterd.’
Jan Luyken brengt in een brief aan Barend Joosten Stol, gedateerd mei 1689 zijn
Auroravertaling ter sprake.28. Stol had het handschrift van hem geleend en passages
aangehaald in zijn Verhandeling van den christelyke leidsman (1689), waarin hij
zich nogal kritisch uitliet over het werk van Boehme.29. Reitsma vergeleek die aan
Luykens handschrift ontleende passages met de gedrukte vertaling en signaleerde
kleine varianten die het werk zouden kunnen zijn geweest van een puristische
corrector.30. Dit zou Alhart de Raadt of een van zijn vrienden geweest kunnen zijn:
Huyghens bezat de eerder genoemde ‘schrijvers eigen handschriften’, met als
pronkstuk de autograaf van Aurora. In de marge van de gedrukte tekst vermeldde
de vertaler of de corrector de niet vertaalde Duitse woorden, of uitdrukkingen
waarvoor een oplossing gevonden moest worden. Dergelijke marginalia zijn eveneens
te vinden in de vertaling van Boehmes Mysterium magnum die in de kring van De
Raadt werd vervaardigd.31. De Aurora-fragmenten die De Raadt opnam in zijn
bloemlezing uit het werk van Boehme, onder de titel Welruikende krans van lelyen
en rosen (1704), werden niet overgenomen uit Luykens vertaling. Aan het handschrift
van deze bloemlezing gaat de titelprent van Luykens Aurora-vertaling vooraf, zij
het in een eerdere staat, zonder het gegraveerde impressum en de ondertitel, hetgeen
suggereert dat De Raadt toch iets met de productie van het werk van doen had.32.
Gichtel spreekt met geen woord over Luykens vertaalwerk, maar zijn eerder
aangehaalde opmerking dat ‘Luijk gemeinet hat, Raads platz zu ersetzen’ krijgt in
het licht van deze activiteiten wel enig reliëf.
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Niet Sophia, maar Annetje
In de jaren die volgen blijft Gichtel de verderfelijke invloed van de vrome Annetje
van Vliet memoreren: ‘Luijk wollte sein Annige auf den thron haben’ laat hij op 15
augustus 1690 aan Ueberfeld weten. Ook andere kennissen van Luyken en
aanvankelijke volgelingen van Gichtel keren mettertijd terug naar hun huis en nering,
waaronder ook Reyndert Adriaansz. Gichtel schrijft op 13 november van datzelfde
jaar: ‘Luijk [...] ist durch Reijnert verleith,
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und durch seiner Annikens grosse heiligkeit betrogen worden. Ich habe ihm genug
gesagt, dass kein feuriger ernst in ihm seij.’
De mennonieten probeerden hun afgedwaalde broeders ertoe te bewegen terug te
keren naar de gemeente. Eén van hen legt een bezoekje af bij Gichtel met Exodus
20 paraat - het hoofdstuk met de tien geboden - en memoreert vers 9: ‘Zes dagen
zult gij arbeiden en al uw werk doen.’
Op 5 januari 1691 liet Jan Luyken, ‘sieckelyck van lichaeme te bedde liggende’ een
notaris naar zijn huis in Amsterdam komen om zijn testament op te stellen. Op 22
januari geeft Gichtel zijn versie van het verhaal:
Luijk hat sein Anniken zum weib begehret, welches sie abgeschlagen und
von ihm gescheiden ist, er aber hat schuld bekennet, und sie wieder beij
sich gehohlet, darauf er betlägerig worden, und in Meinung dass er sterben
würde, von jedem abschied genohmen, aber es gehet nach seiner fantasie
nicht, er soll seiner Aniken absterben, und ich mag ihn nicht besuchen
weil mein Wort verachtet wird.
De invloed van Annetje op Jan Luyken was funest in de ogen van Gichtel, en ook
de invloed van Anna van Zuylen op haar man Alhard de Raadt was fataal: ‘der hurrige
Geist siegete.’
Jaren later, lang na de dood van Gichtel, Luyken en De Raadt, spreekt een zekere
Johann Heinrich Pothoff met de inmiddels bejaarde Johann Wilhelm Ueberfeld, en
noteert op 5 augustus 1730 in zijn dagboek:
Von Jan von Luijken, erzählte er, wie derselbe mit aller Gewalt auch auf
dem Lande wohnen wolte, so dass Ven[erandus] [=Ueberfeld] ein Haus
für ihn in Overdoes [=Leiden] auf ein Jahr miethen musste, dasselbe auch
gantz meubliret, gleich er sonst ihm vielmahls auf die 50, fl. geschenket,
Er sei das Pflaster aber für ihn zu heiss gewesen, und habe nur über 4,
Wochen daselbst nicht ausgehalten, wie wohl die Jahres-Miethe vollaus
müssen bezahlt werden. Er habe sich etwa eingebildet, dass man bei
Ven[erandus] nur so auf der Kammer sitze und Andacht pflege, bis man
zu Tische gerufen werde, und dann einmals ins Grüne spatzieren gehe,
verse mache und ein Liedchen singe: welches Luijkens Werk gewesen,
nach dem er sich von seiner ruchlosen Lebens-Art bekehrte, in welcher er
Huren-Lieder gemacht, hässliche bilder dazu gestochen, von Profession
ein Kupfer-stecher seiende: auch ein Weib aus dem hurhause geheirathet:
da er dann nun wieder gut machen wollte, was er vorher für ärgernisse
angerichtet, und eine ungläubliche Menge allerhand Bücher mit Sinnbildern
und dergleichen heraus gegeben, wozu er die Materie aus Tauler. Kempis
und Böhmen genommen, weil er eine besondere Gabe gehabt zu reimen,
und die Kupfer selber dazu stechen können, wie wohl sein Stich der
säuberste nicht sei, doch Sinnreich und voll Handlung. Geist habe er aber
für sich gar nicht gehabt: das buch Jezus en de Ziel, habe er noch in der
besten Zeit geschrieben, darin auch viel aus J. Böhmen genommen, es sei
aber doch unrein, und ein Ekel fürs Gemüth, nachdem der Mann

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

abgewichen, Seine frau wäre ein paar Jahre vorher gestorben, ehr er nach
Overdoes gekommen: die Magd hätte er aber behalten, und als ein heilige
gleichsam angebetet: sie habe nichts arbeiten dürfen, damit sie dem Gebet
desto besser obliegen könne: sie habe nicht so viel thun dürfen dass sie
selber Kohlen ins feuer-Stübgen geholet, sondern er habe ihr solche
gebracht, auch gekocht, gewaschen, und alle weibliche Arbeit für sie
verrichtet: und das nicht heimlich, sondern öffentlich, wenn er auch gleich
zuspruch von andern bekommen, vor denen er sich nicht schämte, Seinem
Sohn hätte er allen Mutwillen gestattet, welcher dadurch gantz verwildert,
und ein rechter Taugenichts geworden wäre. Der Mann hat sich sondern
Zweifel an Ven[erandus] geärgert, weil er keinen in die Sinnen fallenden
Schein und Form der frömmigkeit bei demselben gefunden, sondern einen
gar ernsten Streit wieder den eigenen Willen, welcher Streit ihm nicht
angestanden.33.
De dichter van De Duytse lier wilde maar al te graag bij de broeders wonen maar
kwam uiteindelijk niet door de ballotage; hij werd te licht bevonden vanwege zijn
fascinatie voor zijn ‘ancilla poeticae’. De biografie van Arnold Houbraken blijkt zeer
nauwkeurig te zijn, dus
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waarom zouden we nog twijfelen aan de mededeling dat Jan Luyken ‘stierf in het
zelve gevoelen als van Bo[e]hme voorheen gemeld.’?
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ging een genezende werking uit. Deze arbeid was zo intensief dat er geen ruimte was voor
ordinair werk in de wereld. Het gezelschap van vrouwen was niet gewenst: zij belichaamden
Eva. de verleiding door het kwaad, en vormden een enorme barrière voor de invloed van Sophia,
de wijsheid waarin de godheid zichzelf spiegelt.
23. Theosophia practica, dl. 7: Gichtels Lebenslauf, p. 179.
24. Van 't Veld. o.c. p. 482 nr 14 ontdekte een gedicht getiteld ‘Brief aan Ryndert’, gedateerd
Amsterdam 3 october 1685.
25. Ook Tryntje Baarens en Aart Gerritse komen voor in Luykens brieven (ed. Vekeman, p. 7 en
34) en in de briefwisseling tussen Gichtel en Ueberfeld.
26. UBA XII C 10: de Rotterdamse collegiant Barend Joosten Stol schrijft in zijn Verhandeling
van den Christelyke leidsman (1689), p. 431 dat hij het Mysterium magnum van de heer ‘de
Bood’ uit Zeeland ter inzage heeft gekregen.
27. F. Reitsma, ‘De oorsprong van Luykens “Jezus en de ziel”’, in: Tijdschrift voor Nederlandse
taal en letterkunde 35 (1916), p. 210.
28. Brieven zonder censuur, ed. H. Vekeman, p. 22.
29. In deze brief uit 1689 blijkt Luyken de tegenstanders van Boehme goed te kennen: hij noemt
Esaias Stiefel, Balthasar Fielken [=Tilke], en Gregorius Rigter die Boehme tijdens zijn leven
in woord en geschrifte aanvielen: David Gysbartes [Guilbertus] uit Utrecht die in 1643 een
Christelijke waerschouwing publiceerde, gericht tegen het werk van Boehme en het vertaalwerk
van Beyerland; hij maakt een toespeling op de Anti-Böhmius (1684) van Abraham Calovius,
en vermeldt het recente geschrift van Eva Vroliks uit 1687. Zie voor de laatste: B. Andersson,
‘Jacob Bemens Duyvels Boeken, Eva Margaretha Fröhlichs Auseinandersetzung mit Jacob
Böhme’, in: Gott, Natur und Mensch in der Sicht Jacob Böhmes und seiner Rezeption, Hrsg.
Von J. Garewicz und A.M. Haas. Wiesbaden 1994, p. 223-243.
30. F. Reitsma, ‘De oorsprong van Luykens “Jezus en de ziel”’, p. 207: cf. J.C. van der Does, ‘Het
conflict tusschen Barend Joosten Stol en Jan Luyken,’ in: De nieuwe taalgids 23 (1929), p.
197-206: Van 't Veld, o.c., p. 157, Enkele voorbeelden: waar Luyken aangehaald door Stol de
Duitse tekst volgt met ‘physici’, ‘creaturen’ en ‘elementen’, geeft de gecorrigeerde vertaling:
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‘natuurkenners’, ‘schepselen’ en ‘hoofdstoffen’; ‘runden Cirk’ wordt ‘sirkel’ bij Stol, en
‘omkring’ in de gedrukte vertaling.
31. Jacob Boehme, Mysterium magnum, Amsterdam, Jacob Claus 1700. De vertaling was al gereed
in 1693: de UBA bezit een afschrift vervaardigd voor de druk [XIII C 17].
32. Het handschrift draagt de titel: Lelyen-en-rosen-crans uit het paradys: de voorrede is gedateerd
17 dec. 1702 [UBA XV F 20]. De gegraveerde ondertitel in de banderol en het impressum
binnen de voorstelling maken het onwaarschijnlijk dat de gravure bij Luykens vertaling als
zelfstandige prent werd verkocht.
33. Amsterdam, BPH ms 135, Extract, aus des theuren Bruders, Herrn Pothoffs Diario beziehlende
die gesalbten und centralen Reden des hochseligen Herrn Johann Wilhelm Überfelds, im Jahr.
p. 85, Laat 18e-eeuws afschrift, dat tussen p. 64 en 65 een notitie bevat van Boehmist Phillip
Wilhelm Immendorff uit Weimar (overl. 1791); cf. A. Faivre, Kirchberger et l'illuminisme du
dix-huitiême siêcle, La Haye 1966, p. 190 ff. Diverse extracten en afschriften van Pothoffs
dagboeken uit de jaren 1722-24 en 1730 bevinden zich in Wroclaw. Het bovenstaande citaat
werd gecorrigeerd naar de tekst in het Memorial der vornehmsten Begegnissen auf unserer des
Herrn A.E.v.S. und J.H.P. im Jahre 1730 vollbrachten Reise nach Leyden, p. 222-227 [UB
Wroclaw].
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Weyerman en de Vrijmetselarij. Een bouwsteen*
André Hanou
Om redelijk verantwoorde uitspraken te kunnen doen over de combinatie literatuur
en vrijmetselarij ten tijde van de Verlichting, is het wat vroeg. Niet slechts omdat er
nog steeds gedebatteerd wordt over de betekenis en waarde van de literatuur van dit
tijdvak. Belangrijker is dat niemand echt goed op de hoogte is van de in die literatuur
voorkomende thema's en debatten.1. In dit specifieke geval beschikken wij niet eens
over zoiets als Knoop en Jones, Early Masonic pamphlets, waarin voor althans het
Engels taalgebied allerlei heel en half literaire teksten verzameld zijn die betrekking
hebben op de tijd tot 1736. Wij hebben geen enkele systematische studie over
schrijvers in de loge, uitgevers in de loge, culturele figuren in de loge. Ik ga maar
niet opnoemen wat we verder ook nog niet hebben.2. Gelukkig is daar het in 2003
verschenen proefschrift van Malcolm Davies over liedteksten, muziek en musici
verbonden aan de loge 1730-1806. Hier krijgen we op tenminste op één deelterrein
houvast.3. Wat hebben we nog meer, naast enkele algemene overzichten en algemene
cultureel-thematische studies van de zijde van historici? Een editie van waarschijnlijk
de eerste oorspronkelijk-Nederlandse tekst die betrekking heeft op de vrijmetselarij,
uit december 1735: het vermoedelijk slechts in beperkte kring gelezen en nooit
opgevoerde toneelstuk De Uitvaert van het vryje metselaarsgilde;4. eigenlijk een
pamflet over homoseksuele tendenties van metselaars. Die tekst nam bepaalde
suggesties van de Staten van Holland over. Er zijn verder een vijftiental kleine
artikelen in Thoth waar bepaalde reacties in de literatuur behandeld worden;5. een
artikel over het imago van de vrijmetselarij in de literatuur vóór 1830;6. een studie
over Kinker en de groep schrijvers en filosofen om hem heen ongeveer tussen 1806
en 1820. Deze kring heeft een enorme invloed gehad op het denken binnen de loge.7.
Dat schiet natuurlijk niet op. We hebben natuurlijk veel meer nodig over de Van
Harens, over culturele figuren als Feith en Laurens van Santen en zoveel anderen;
veel méér over de antimaçonnieke geschriften van Bilderdijk; over de discussie ‘kan
vrijmetselarij wel?’ in het medium van de Verlichting: de tijdschriften.
Vandaag wil ik u wijzen op één auteur die in maçonnieke kringen en bij
maçonnologen geen of nauwelijks bekendheid geniet. Een belangrijke auteur die een
enorme dosis vrijmetselarij in zijn teksten heeft gestopt. Deze schrijver heeft nog
nooit aandacht gekregen in geschriften over de geschiedenis van de Nederlandse
vrijmetselarij, al zijn de opmerkingen over het thema vrijmetselarij, in kringen van
hedendaagse neerlandici niet geheel over het hoofd gezien. Toch betreft het producten
van een in zijn tijd veelgelezen auteur. Hij maakt de inhoud van de maçonnieke
mythologie, de oude plichten van de metselaar, en zo nog het een en ander, op een
zeer vroeg tijdstip aan een breed publiek bekend.8. Ik stel u voor: Jacob Campo
Weyerman (1677-1747).
Ik maak eerst een enkele opmerking over twee teksten uit een later tijdvak. Van
deze twee is de eerste afkomstig uit een biografie uit 1756, van Weyerman, door
Franciscus Lievens Kersteman. De laatste tekst is een zogenaamd verradersgeschrift,
een maçonnieke catechismus die gedrukt is met op de titelpagina de naam van
Weyerman als auteur. Taal en stijl hebben echter in het geheel niets weg van
Weyerman.
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Eerst Kersteman.9. Kersteman (1728-?) is het soort auteur dat biografieën produceert
voor de markt. Hij is een broodschrijver bij uitstek, een beroepsauteur: een nieuw
fenomeen van de
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Verlichting. Dit type schrijver haakt in op de behoeften van de lezer. Kerstemans
specialisme is het maken van biografieën die slechts een klein beetje op waarheid
berusten. Dat doet hij welbewust. Zijn techniek is deze. Hij neemt een hoofdfiguur
van wie hij weet dat die de belangstelling heeft van potentiële leeslustigen en kopers.
De hoofdlijnen van zo'n biografie kloppen min of meer. Hij last vervolgens spannende
verhalen in die passen bij het karakter van zijn figuur. Die verhalen zijn soms fictief,
soms afkomstig uit de biografie van een totaal andere persoon. In het geval van
Weyerman heeft Kersteman als kern: een onbevreesde schrijver-avonturier naar het
model ruwe bolster, blanke pit. Bijkomende smaakmakers zijn: verhalen over een
ontmoeting van Weyerman met de beruchtste crimineel van zijn tijd, de Franse rover
Cartouche: een ontmoeting met de paus waarbij beiden samen smakelijk lachen over
de idioterieën die gewone gelovigen accepteren. In deze biografie past Kerstemans
verhaal dat de moeder van Weyerman als soldaat diende, en pas ontslag kreeg toen
zij gewond raakte en haar sexe wel duidelijk moest worden. Dat laatste paste bij de
interesse van tijdgenoten in travestieverhalen. Dit verhaal wordt tot op de dag van
vandaag grif geloofd (het werd in 2003 nog in een Brabants blad aan de lezers als
waar opgediend).
U begrijpt: wanneer bij Weyerman zelf dat nieuwsgierigheid wekkende geheime
genootschap genoemd wordt, dan zal Kersteman daar graag gebruik van maken. Dus
laat Kersteman de vrienden van Weyerman nieuwsgierig zijn naar geheimen,
oorsprong en ceremonies van de metselaars. Hij laat Weyerman lid worden.
Weyerman - conform diens elementaire eerlijkheid - verraadt bij thuiskomst niets;
maar vindt nadien wel twee Broeders met geladen pistolen onder zijn ledikant. Zij
wensen hem geluk met zijn zwijgzaamheid en vertrekken, De achttiende-eeuwse
lezer griezelt vol genoegen: het is heerlijk te lezen over zo'n mysterieus contemporain
Al-Quaida-gezelschap!
Zo'n verhaal zegt ons veel: men wilde dat de vrijmetselarij een bepaald imago had.
U begrijpt ook dat die buitenissige Weyerman heel bruikbaar was om na zijn dood
als auteur van een maçonnieke catechismus op een titelpagina gezet te worden:
O P E N H A R T I G E C ATA G I S M U S , Of Belydenis der VRY
METSELAAREN, Voorgesteld in Vraagen en Antwoorden. Waar in
aangetoond werden de Manieren, dienende ter aanneeming van een Vry
Metzelaar, en om de Leezer een volkome ontleeding van die Sosityten te
geeven, hebbe ik dit voorgestelt by Vraagen en Antwoorde, by de welke
een Metzelaar aanstonds kenbaar zyn moet. Gevende onder de Schriften
van den Wel Bekende C A M P O W Y E R M A N . Afgevalle Mede Lit
der Vry Metzelaaren.
Dat verkoopt!
Ik keer terug naar Weyerman zelf. De vrijmetselarij verschijnt de eerste maal in zijn
geschriften, misschien indirect, in zijn blad de Ontleeder der Gehreeken, in het
nummer van 11 december 1724. In die aflevering bespreekt hij eerst het doen en
laten van enige kwalijke figuren, Daarna begint zijn rubriek ‘De Courant des
Ontleeders’ met commentaar op buitenlandse nieuwtjes. Het eerste commentaar
betreft een bericht uit Engeland. Het begint bladzijde 69 en luidt als volgt:
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Londen, Alhier is een nieuw Soort van Metzelaars opgestaan, welk Soort
zig den Eertytel heeft aangemaatigt van Gormogons. De andere Metzelaars
leyden hun Afkomst af van het Stichten van Babel:
We treffen hier en in het vervolg van de tekst tenminste twee, misschien drie soorten
metselaars, Weyerman spreekt eerst over de Gormogons, een ‘nieuw Soort van
Metzelaars’. Ver-
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volgens over de oude metselaars: zij die zeggen dat ze al bestonden ten tijde van
Babel. Tenslotte geeft hij een aantal anekdotes ten beste over verleden en heden van
‘die Pasteybakkers in Kalk en Steen’. Die laatste groep lijken metselaars of bouwers
in het algemeen te zijn. Zij worden voorzien van een soort geschiedenis: hun
stamvader is Amphion, de bouwer van Thebe.
De eerste groep, die Londense Gormogons, kennen we uit de vroege Engelse
teksten rond de vrijmetselarij.10. Zij waren een met de vrijmetselaars rivaliserende
groepering en hadden een eigen mythe die vooral Chinese trekjes heeft. Zij zijn
aanwijsbaar ongeveer tussen 1724 en 1731. Telkens is een soort antagonie tussen
Gormogons en Vrijmetselaars. De vroegste Engelse Gormogon-vermelding is van
september 1724 in het blad The Plain Dealer; de volgende komt voor in Mist's Weekly
Journal van 17 oktober 1724 - een blad dat door Weyerman wel eens genoemd wordt
als bron voor nieuws. Mogelijk heeft hij het daaruit. Weyerman is er hoe dan ook,
december 1724, vroeg bij wanneer hij Gormogons ter sprake brengt. Misschien is
hij daarmee wel de eerste op het continent, Belangrijker is dat hij wegens die
Gormogons schrijft over die ‘andere Metzelaars’ die hun ‘Afkomst [af]leyden van
het stichten van Babel’. Nu ligt het voor de hand het metselaarsberoep in verband te
brengen met de bouw van Babel (en de toren daarvan). Maar de bouw van Babel
komt ook voor in de mythe over het verleden van de vrijmetselaars bij Anderson, in
zijn Constitutions;11. daar wordt Tubalkain eveneens genoemd. Bij Weyerman komt
deze Tubalkain iets verderop voor als (naast Ninus) tekenaar van stukken in het bezit
van de Gormogons, Ninus noch Tubalkain komen voor of na 1724 ergens in de
bronnen voor als gerelateerd aan de geschiedenis van de Gormogons. Ik acht het dus
waarschijnlijk dat Weyerman hier spreekt over de ‘echte’ vrijmetselarij en enige
kennis toont van de maçonnieke geschiedenismythe. Gezien zijn langdurig verblijf
in Engeland, mede in hoge kringen, is het niet uitgesloten dat hij daar zijn kennis
opdeed. Wie weet is hij daar zelfs lid geweest van een loge.
De conclusie: de passage biedt weinig informatie over de Orde. Het blijft bij de
signalering dat er metselaars zijn die menen een soort band met de Oudheid, en
Mesopotamië te hebben. Weyerman blijkt de eerste Nederlander die in proza over
de vrijmetselarij spreekt.
Een kleine dertien jaar later wordt Weyerman heel wat explicieter. Hij besteedt het
gehele nummer van zijn blad De naakte Waarheyt, van 22 april 1737, aan metselaars
en metselarij.12. De beginpassage:
Een zwarm van misterieuse Broederschappen, is geen minder bewys van
een gevaarlyke ziekte in s'menschen gesteltenis, als een vlugt van
laagvlicgende zwaluwen, de voorbode is van een aanstaande regenvlaag.
De noch zo onlangs geleden opgeborrelde broederschap der Vrye
Metselaars, verstrekt een proef op de som aan de Naakte Waarheyt, zegt
den Schryver deezer bladen.
Die geheymbeduydende Broederschap der zo genaamde Vrye Metse-laars,
zal die schryver thans ontleeden op een vrolyke wyze; en zulks lust hem
zo veels te meer, dewyl die Broederschap der Vrye Metselaars in veele
deelen overeenkomt met het Hermetisch broederschap des Roozenkruys.
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Mogelijk is de reden van zijn aandacht dat de Broederschap in opspraak geraakt was,
toen de Staten van Holland in 1735 de Orde verboden hadden. Vrijmetselarij was
daarna voorlopig iets verdachts en had de aandacht van het publiek. Speelt hij op
deze interesse in?13. Daarop lijkt te wijzen zijn korte inleiding, waar hij spreekt van
‘misterieuse Broederschappen’ die zijn als een ziekte in het lichaam der mensheid.
De ‘pas opgeborrelde vrijmetselaars’ lijken veel weg te hebben van de ‘hermetische
broederschap des Roozenkruys’, meent Weyerman
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met een verwijzing naar de bekende door Andreae verzonnen
vroeg-zeventiende-eeuwse esoterische broederschap.14.
Hij zal het gezelschap eens op een vrolijke manier ontleden, zegt hij, waarna hij
overgaat tot een ‘Ongeblankette beschryving der vrye metselaars’. Deze vervolgt hij
met een verhaal over ‘De moord gepleegt aan Hiram’. Het eerstgenoemde stuk begint
met enkele positieve opmerkingen. De metselarij is bedoeld om de kunsten en
wetenschappen te bevorderen, zegt Weyerman, waarna hij enkele hoofdelementen
uit de historische mythe aanstipt. Adam, Babel, Hiram als bouwmeester van Salomon,
de overtocht naar Engeland, Athelstone passeren de revue. Hij is ietwat spottend
over het samenraapsel van personen en beroepen in de loge te vinden, en doet ironisch
over een mij verder onbekende Franse zusterschap van vrijmetselarinnen. Hij plaatst
vraagtekens bij de morele waarde van de eed die de pas aangenomene moet afleggen.
Die eed citeert hij woordelijk. Tenslotte vraagt hij zich af in hoever het bestaan van
het geheime genootschap verenigbaar is met de souvereiniteit van een landsregering:
een probleem dat later wel door meer auteurs opgeworpen wordt, en dat gedurende
de achttiende eeuw altijd een bezwaar is geweest ingebracht tegen de metselarij. Dit
alles verneemt men hier voor het eerst, in een voor breed publiek bedoeld blad. In
de hierop volgende Hiram-geschiedenis is de duidelijkheid waarmee de voor de ritus
zo cruciale moord verhaald wordt, fraai. Men vindt vrijwel alle elementen: de
drievoudige aanslag door werkers die het geheime woord (de leus) willen, Hirams
dood en begrafenis, de ontdekking van het graf en de entourage daarvan. Weyerman
memoreert ook de plicht het gehele gebeuren steeds opnieuw te achtervolgen, dus:
uit te voeren.
Weyerman brengt zowel de geschiedenis van de Orde als de moord op Hiram als
een vrolijk verhaal. Hij gelooft er niet erg in, Het valt mij op dat hij maar liefst
vijfmaal het begrip ‘verwarring’ gebruikt in zijn tekst. Alles wat die metselaars en
hun ideeën betreft is verward. ‘Vervolgens wort 'er Hiram bygesleurt als met de
haairen’ zegt hij zelfs wat spottend. Maar: veroordelen doet hij niet.
Een belangrijke vraag is natuurlijk: heeft Weyerman dit alles van horen zeggen,
of hanteerde en bewerkte hij een voor de hand liggende bron? Had hij Anderson voor
zich liggen? Of misschien de vertaling van Kuenen die in 1736 al op de markt was,15.
dus een jaar eerder? Ik stel dit probleem even uit tot we naar zijn in 1738 verschenen
roman Leevens-byzonderheeden van Arminius hebben kunnen kijken waar we nog
veel meer maçonnica vinden.
Ik ga voorbij aan het laatste metselaarsverhaal in de Naakte Waarheyt, handelend
over metselaars die een paleis wilden bouwen op de Etna. Het heeft een wat
middeleeuwse atmosfeer. De beschreven metselaars lijken wel duivels. Weyerman
zelf vraagt de vrijmetselaars of dit verhaal inderdaad op hen betrekking heeft.
Tenslotte: de belangrijkste tekst. In 1738 verschijnt een groot boek van Weyerman
(ruim 260 bladzijden) met de lange en vrolijke titel De zeldzaame
leevens-byzonderheeden van Laurens Arminius, Jakob Campo Weyerman, Robert
Hennebo, Jakob Veenhuyzen, en veele andere beruchte personagien. Vervattende
derzelver byzondere ongemeene beurtverwisselingen, verwonderlyke avontuuren,
en geestryke schertsen, by wyze van vrolyke 't samenspraken.
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Hier vindt het grote publiek zeer uitvoerige informatie over de vrijmetselarij, in
de Nederlandse taal. Ik herhaal: tot dan toe kon dat publiek, behoudens een enkele
losse regel hier en daar, alleen iets over de vrijmetselarij in druk vernemen, via de
reeds genoemde Uitvaert (waarin niets wezenlijks over geschiedenis en basisidee te
vinden is), de Weyermantekst in de Naakte Waarheyt, en de vertaling door Kuenen16.
van Andersons Constitutions,
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blijkbaar in 1736 al op de markt17. onder de titel De instellingen, historien, wetten,
ampten, orders, reglementen en gewoontens, van de zeer voortreffelyke broederschap
der aengenomene vrye metselaars. In de eerste editie was, anders dan in de latere,
de met Adam beginnende geschiedenis van de vrijmetselarij naar Anderson nog
aanwezig. Kuenen zal echter specifiek voor maçons bedoeld zijn en niet vele lezers
buiten de broederschap in handen gekomen zijn. Tenslotte was er nog, sinds 1735,
het verradersgeschrift van Prichard.
Weyermans boek18. is een rapsodisch geheel van amusante vertellingen, gebracht
door de leden van een bijeengekomen gezelschap.19. De deelnemers hebben namen
als dokter Smul, Susje Paradijs, Pastoor Lekkerbeetje, Mevrouw Loverhut, de heer
Vrolijkaart. Aan het ziekbed van één van de deelnemende dames vertellen zij elkaar
verhalen over geruchtmakende Amsterdamse tijdgenoten. Eén van die behandelde
figuren kent u misschien nog wel: Robert Hennebo. Hij geniet nog steeds een zekere
vermaardheid wegens zijn Lof der jenever (1723). Er komen ook spraakmakende
buitenlanders aan de orde, zoals Cardano, Böhme, Voltaire. Toland. Het is geen erg
orthodox boek, zogezegd. De urbane, libertaire conversaties passen bij een galant
gezelschap uit de vroege Verlichting.
Vanaf pagina 189 wordt tientallen bladzijden lang aandacht besteed aan de
vrijmetselarij. De discussie begint met mevrouw Loverhut. Zij vraagt het gezelschap:
‘wie toch onder de Heeren [kan ons] een denkbeelt geeven van die Onbekende
Maatschappy, wier Troffels noch onlangs zo onstuymiglyk klonken in ons
Gemeenebest?’ Die voorlichtende taak neemt de heer Vrolijkaart op zich. In hem
mogen we Weyerman zelf vermoeden. Vrolijkaart begint met een gigantisch verhaal
dat slechts enkele malen door leden van het gezelschap wordt onderbroken. Het
eerste deel gaat over ‘De geheyme historie der vrye metselaars’. Dit stuk heeft, zoals
dat ook in de Naakte Waarheyt gebeurt, een nogal positieve opening:
De Landmeetkunde is den Grondslag van het Metselwerk, gelyk als die
verstrekt tot een grondvest aan andere konsten en wetenschappen. Langs
die Landmeetkunde volgen de Vrye Metselaars op 't spoor de Wysheyt,
de Kracht, en de Schoonheyt, opengelegt in alle de verwonderlyke Werken
van den grooten Stichter van de Natuur, om vervolgens te herdenken aan
deszelfs alwyzen, almachtigen, en albeminnelykcn Oorsprong aller
Geschapcnheden. De Vrye Metselaars bewecren, dat zy uyt die
Beschouwing worden geleyd natuurlyker wyze om Navolgers te worden
van die Volmaaktheyt, en wie het alder-meest dat glorieryk Voorbeelt
nadert, is ontwyfelbaarlyk den uytmuntendste in den Stoet van het
menschelyk Agentschap.20.
Vervolgens beschrijft Vrolijkaart in campeske stijl en in hoog tempo uitgebreid de
geschiedenis van de broederschap. Hij racet langs Adam, Kain, Enoch, Tubalkain,
Babel, Nimrod, de tempel van Salomon, de vroege Engelse geschiedenis. Hij eindigt
met de bloei van de architectuur in het Britse Rijk onder Willem III en latere vorsten
en met bepaalde in Dublin opgerichte gebouwen. Men leest hier allerlei niet bij
Anderson terugvindbare details, zoals een passage over de twee zuilen (pilaren)
waarvan er één nog tijdens Vespasianus in Syrië te vinden was. Vrolijkaart geeft ook
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een vertaling of bewerking van de onder de Engelse Eduard IV opgestelde maçonnieke
geschriften (wél bij Anderson).
De tekst blijft vrij zakelijk. Er is geen afwijzing van bepaalde denkbeelden of
praktijken. Het stuk eindigt zelfs goedkeurend:
Met eene Zegewensch zal ik deeze Verhandeling besluyten, zegt den
Schryver van deeze Schets der Vrye Metselaars, bestaande hier in, dat het
gantsch Broederschap mag volharden in 't vercieren der Aarde; dat de
Geleerdheyt en de Vrye Konsten moogen aangroeien; en dat de Broederlyke
Liefde der Vrye Metselaars de tyden en de eeuwen mag verduuren.21.
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Wanneer Vrolijkaart zijn verhaal beëindigd heeft krijgt hij weinig rust. Een
gespreksgenoot vraagt hem uit te leggen wat nu eigenlijk een ‘loots’ is. Hij stort zich
in een nieuwe uitleg, beginnend:
Een Loots der zogenaamde Vrye Metselaars, is een Kamer in een Wynhuys,
Koffihuys, ofte elders, uylgekipt tot een Vergaderplaats van het
Broederschap. Om aan het Gezelschap een denkbeelt te geeven van een
Loots, zal ik de wyze verhaalen van een nieuwe Loots vast te stellen, gelyk
als zulks hedensdaagsch wort in 't werk gestelt by den Hoogh Achtbaarcn
Graaf van Crawfurd, den tegenwoordigen Groot Meester, volgens het
aloud gebruyk der Britsche Vrye Metselaars.22.
In wat volgt krijgen wij geen informatie over inrichting en gebruiken van een loge,
alleen over de procedure die gevolgd dient te worden wanneer een nieuwe loge wordt
opgericht. Een nieuwe vraag uit het gezelschap leidt er toe dat Vrolijkaart de tekst
geeft van de instructie door de Grootmeester of diens gemachtigde wanneer deze
een nieuwe loge geopend heeft; onder het hoofdje ‘Een kort bevel aan de Broeders
vrye metselaars’. In dit stukje vindt men de hoofdregels die de vrijmetselaar in acht
dient te nemen: het erkennen van de Grote Bouwmeester, het vermijden van discussies
over religie, het belang van godsdienstzin en dergelijke. Vrolijkaart luidt deze passage
in met de opmerking dat hij daarna
de Vrye Metselaars [zal] laten berusten in hun aloude vryheyt, want door
den pot met paling te veel te ontdekken, zou somtyds de Troffel veranderen
in een kris.23.
Na deze uiteenzetting houdt Vrolijkaart echter allesbehalve zijn mond. Want het
gezelschap vuurt vragen op hem af: hoeveel loges zijn er nu wel in Groot Brittannië?
En: wordt er gezongen in de loges, en wat voor soort liederen zijn dat dan? Op de
eerste vraag geeft hij geen antwoord (helaas!). Op de vraag naar het lied in de loges
volgt echter een bijzonder uitgebreid antwoord. Dat wordt ingeleid met de opmerking
de Lootsgezangen dier Troffelmuziekanten zyn meer gelyk aan de
Osjessluysdeuntjes, als aan Kamphuyzens stichtelyke gezangen. De
Lootsgezangen der Vrye metselaars munten op het Weerglas, en reyzen
en daalen, na maate dat de Wynflessen ebben ofte vloeien. Ik zal een drietal
dier Lieders aanhaalen, by my verduytscht uyt het Engelsch, tot een proef
op de som, dat het gezang eens Vryen Metselaars de kruk is die den
verminkten zin van de Troffelmuzick onderschraagt. Waarlyk, zeg ik, een
Metselaars lied is een versteent nagerecht, waar by de Kortbondige
spreuken der Neder-landsche Marktzangers zo min te passe komen, als
Locatellis Harlequyns Sonnaten by het Muziek van den deftigen Corelli
zyn te vergelyken.24.
Dit is typisch Weyerman-proza. Wie zich afvraagt wat Osjessluis-deuntjes zijn,
kennelijk karakteristiek voor de sfeer in de loge, moet weten dat dit een benaming
is voor populaire liedjes en wijsjes, in Amsterdam verkocht op de Osjessluis (het
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Spui) vanaf een kruiwagen, vaak als losse blaadjes, door toen bekende volksmensen
als Klein-Jan. Weyerman kenschetst het maçonnieke lied dus als allesbehalve
plechtstatig. In zijn vertaling, eigenlijk een zeer vrije bewerking van de nu volgende
drie ‘Loots gezangen’ klinkt dat ook wel door. Twee daarvan hebben een redelijk
serieuze inhoud: het eerste en derde gezang hebben tot onderwerp de triomf van de
bouwkunst vanaf Adam, over Salomon, tot Wren toe.25. Maar in het tweede gezang,
overduidelijk een drinklied zonder veel inhoudelijke betekenis, vindt men de
Osjessluis-toon duidelijk terug in een couplet dat in deze bewerking luidt:
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Sa laat ons dan vaamen
Oxhoofden en Aamen,
Met Melis en Krelis, met Pieter en Klaas,
't Muziek van den Troffel
Is 's Metselaars Roffel,
Den Minste is den Meeste, den Kleynsten is Baas.26.

Na dit alles worden bij het onderwerp vrijmetselarij nog slechts wat slotopmerkingen
geplaatst vanuit het gezelschap. Zo vraagt een dame zich af waarom juist de
vrijmetselarij ‘scheutvry’ zou zijn tegen de verergering der zeden. Immers, ‘zelfs is
den Godsdienst een Uurwerk het welk afloopt, en ook wel by wylen geheelyk stilstaat,
indien het niet behoorlyk wordt opgewonden met bedaarde zinnen’.27. Deze opmerking
getuigt van enig wantrouwen tegen de idee dat dit genootschap vanaf de Ouden
zuivere kennis en moraal behouden zou kunnen hebben. Maar het is zeker geen
veroordeling.
Geheel aan het einde, maar nog voordat het gezelschap zich met andere zaken gaat
bezighouden, wordt het gerucht ontkend dat Weyerman ooit een blijspel geschreven
zou hebben, getiteld ‘den Vryen Metselaar’. Dat nemen we dan maar aan op gezag
van de schrijver zelf. Het is te betreuren dat zo'n blijspel niet bestaat.28.
Blijft de vraag: waar haalt Weyerman dit alles vandaan? Vertaalt hij de tekst van
Anderson? Gebruikt hij Kuenen?
Ik gaf eerder al aan dat bepaalde zaken niet bij Anderson en dus ook niet bij Kuenen
te vinden zijn. Weyerman zelf geeft een bron bij het begin van zijn verhaal. Hij zegt:
Alle deeze Byzonderheden zyn getrokken uyt het Instelling Boek,
Bevelbrieven, Schikkingen, Gezangen, en de Loots Verhaalen der Vrye
Metselaars.29.
Deze titel heeft wel wat weg van de titels van Anderson en Kuenen. Maar: de tekst
blijft afwijkingen vertonen. Ik kan u geruststellen: in het kader van een universitaire
werkgroep die onderzoek deed naar de Zeldzaame leevens-byzonderheeden, wist
Meike Broecheler vast te stellen wat wel Weyermans bron was.30. Het is de Free
Mason's Pocket Companion, samengesteld door W. Smith, in 1734 en 1735 voor het
eerst gedrukt.31. Broecheler raadpleegde de tweede druk, een Londense editie van
1736.32. Ik citeer haar bevindingen: ‘Dit Engelstalige handboekje op zakformaat bevat
o.a. “The History of Mason's and Masonry” (een bewerking van Andersons
Constitutions), “The Manner of constituting a new lodge”, “Charges given to a new
brother” en “A collection of Free Mason's Songs”. Alle drie de verhandelingen van
Weyerman zijn hier woordelijk terug te vinden. Weyerman heeft Smith zeer
nauwkeurig vertaald. Elementen die wél bij Weyerman en niet bij Kuenen voorkomen,
komen ook bij Smith voor.’
Ik voeg hieraan toe, dat deze Pocket Companion nog meer onderdelen bevat dan
de door Broecheler genoemde; bijvoorbeeld de segmenten ‘Prologues and Epilogues
spoken at the Theatres to entertain Free Masons’, en ‘An exact List of regular
Lodges’.33. Misschien vinden we daarvan een echo terug bij Weyerman: vroeg zijn
gezelschap niet hoeveel loges er waren in Brittanje? En kwam, gezien dat segment
over de combinatie vrijmetselarij en theater, Weyerman zelf daarom op het idee dat
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er een blijspel over de Broederschap geschreven of vertaald zou kunnen worden?
Of... vertaalde hij misschien toch die theatralia, en die lijst, en voegde hij ze wegens
ruimtegebrek niet toe aan zijn rhapsodische roman?34.
Hoe dat zij, wanneer Weyerman zijn Nederlandse publiek informeert over de
vrijmetse-
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larij, gebruikt hij een gezaghebbende bron. Gezaghebbend, want blijkens de titelpagina
van de Pocket Companion is Smith zelf een vrijmetselaar. In zijn voorwoord verdedigt
Smith zijn publieke bekendmaking van al dit maçonniek erfgoed met te zeggen dat
de jonge Broeders echt snakken naar zo'n boek. Dat zou waar kunnen zijn. Zoals
bekend zijn vele zogeheten verradersgeschriften ontstaan als broodnodige
geheugensteun, en zijn dit soort publicaties vaak vanuit de loge zelf bevorderd, als
middel om te ontsnappen aan het verbod ‘geheimen’ te publiceren. Anderson zelf
echter beschouwde deze publicatie als iets dat minder gewenst was. Hij meende dat
de tekst voor een groot deel ‘pyrated’ was uit zijn eigen Constitutions.35. De Britse
Grote Loge verbood dan ook dit boek te kopen.
Helaas heb ik hier niet de mogelijkheid allerlei passages uit Smith en Weyerman
naast elkaar te leggen, om op die wijze uitvoeriger te bestuderen hoe en waar
Weyerman weglaat, toevoegt, verfraait.
Weyermans tekst moet echter - zo kan de conclusie alvast luiden - dus beschouwd
worden als een buitengewoon belangrijke maçonnieke bron. Daar zou Anderson het
blijkbaar mee eens zijn. Dit is vooralsnog de uitvoerigste en meest informerende
tekst uit de eerste helft van de achttiende eeuw in het Nederlandse taalgebied, bedoeld
voor niet-vrijmetselaars, waardoor het brede publiek op de hoogte raakte met de in
maçonnieke kring beleden ideeën. Misschien moet deze tekst daarom ook een nieuwe
en belangrijke plaats toegewezen worden in het geheel van continentale teksten die
bekendheid gaven aan het maçonnieke fenomeen.

Naschrift: nieuwe problemen
Ik moet nog enkele andere problemen vermelden, spelend in het verlengde van deze
tekst in de Leevens-byzonderheeden die men ook wel zou kunnen betitelen als
Weyermans Pocket Companion.
In 1740 verscheen te Haarlem 't Vrye metzelaars zakboekje, of Omstandig bericht
van de vrye metzelaars, opgesteld door W. Smith [...] en G.T. Desaguliers.36. Ik heb
deze tekst niet kunnen raadplegen. Mogelijk hebben we hier te maken met een andere
vertaling van Smith. Ik heb geen zekerheid. Het zou de tekst van Weyerman kunnen
bevatten.
We moeten ook rekening houden met de mogelijkheid dat van dit 1740-zakboekje
al drukken verschenen, nog vóór de Leevens-byzonderheeden, al zijn die op dit
moment niet bekend.37. Wat is precies de ‘legger’ van deze tekst? Hoe komt het dat
op de titelpagina naast Smith ook Desaguliers genoemd wordt als mede-auteur? Het
is bekend dat Jean Théophile Desaguliers (1683-1744), vanaf 1719 twintig jaar lang
Grootmeester of Gedeputeerd Grootmeester van de Engelse Grote Loge, tussen 1729
en 1732 in de Republiek lessen gaf in de natuurwetenschappen en er maçonnieke
contacten had.38. Bevorderde hij hier vrijmetselaarsuitgaven?
We hebben nóg een klein raadsel. Het in de Leevens-bvzonderheeden voorkomende
‘Eerste gezang der vrye metzelaars’39. is niet in de Pocket Companion van Smith te
vinden, Gebruikte Weyerman dus nog een ons tot nog toe onbekende Britse bron?
Misschien. Het kan ook zijn dat dit lied voorkomt in een andere editie van de Pocket
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Companion dan de hier genoemde en gebruikte. Wellicht kan een kenner van het
maçonnieke lied oplossen wat het origineel van dit stukje tekst is.40.
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Iets over de Schiedamse Saturnus (1713-1714) van Cornelis van der
Gon (1660-1731)*
Anna de Haas
Wanneer Jacob Campo Weyerman in 1720 zijn allereerste satirische weekblad, De
Rotterdamsche Hermes, publiceert, zet hij zich daarin meteen af tegen enige
publicitaire ‘voorzaten’, die - beweert hij - weinig succes hadden gehad. Dat zal hem,
Weyerman, er niet van weerhouden met zijn Hermes óók een poging te wagen.
Integendeel. In 1721, dertig nummers later, komt hij terug op die ‘voorzaten’ en weer
vol ironisch dédain: die auteurs zullen langer ‘op de wieken van de Faam [...] zweven’
dan ‘een gekwetste Arent van Pallas op zyne door kruit en loot gebroken uilspennen’.1.
Dat kan dus nooit lang duren. Zijn Rotterdamsche Hermes zal langdurige(r) faam
beschoren zijn, zo luidt impliciet de boodschap. Op bescheidenheid heeft niemand
Weyerman nog betrapt.
Als een van die voorzaten noemt Weyerman de ‘Rotterdamsche Saturnus’ of
‘Saturnus’. Blaadjes onder precies die titels zijn echter nog altijd niet gevonden. Wel
zijn er exemplaren bekend van Den Schiedamse Saturnus,2. in 1713 geschreven door
Cornelis van der Gon, toen woonachtig in Schiedam. Het is mogelijk dat Weyerman
op deze Saturnus doelde, temeer daar er vermoedelijk een connectie tussen Weyerman
en Van der Gon heeft bestaan: Adriana de Visser, een tante van Van der Gons vrouw,
is hoogst waarschijnlijk rond 1720 enige jaren Weyermans minnares geweest.3. Van
der Gon zelf vertoefde echter al sinds september 1716 buitenslands. Wat daar ook
van zij, of Weyerman écht naar de Schiedamse Saturnus verwees, zullen we nooit
zeker weten. Wel is de faam van de Saturnus waarschijnlijk van korte duur geweest:
slechts 21 nummers zijn ons bekend. Het is ook nooit herdrukt, zoals dat wel gebeurde
met Hendrik Doedijns' Haegse Mercurius en enkele van Weyermans eigen blaadjes.
Van der Gons ‘weekly’ kon de mercuur van zijn illustere voorganger Doedijns
kennelijk niet evenaren en is later met gemak overvleugeld door de stilistisch
boeiender en inhoudelijk gevarieerder periodieken van Weyerman. Wat dat betreft
is diens onbescheiden voorspelling uitgekomen.
Net als later Weyerman, begint Cornelis van der Gon zijn weekblaadje met het oog
op financieel gewin. Ironisch constateert hij dat de wereld veel te danken heeft aan
de ‘goeje Penia, of Armoede, lieve moeder van de nege Zanggodinnen’, bijvoorbeeld:
‘wysgeerte, poëzy [en] astrologie’. Dus nu zijn eigen beurs lijkt op een ‘afgestroopte
aalshuyd’ voelt hij dubbel zoveel ‘lust tot wysheid’ als toen die ‘zoo glad rond van
't goud stond, als een Oliphants balzak’. Of dat laatste zich ooit heeft voorgedaan,
betwijfel ik overigens ten zeerste.
‘Elke Schryver van oud maake nieuws, heeft zig in een vreemde gedaante vertoond:
den eene stak zig in de kleederen van Mercurius; een ander in Yris, als de Lugt
Bodin’, constateert Van der Gon geheel naar waarheid, hoewel een blad onder de
titel Yris ons onbekend is.4. Maar de eerste vindt hij ‘wat te leugenagtig’ en de tweede
‘te krom’ en hij kiest voor Saturnus, ‘als een heydense God van de tyd; die de waarheit
der dingen door de tyd ontdekt’. Dat hij wel eens een loopje zal nemen met die
waarheid spreekt niet in zijn nadeel, immers: ‘Men moet vaak wat van de waarheit
afwyken om de menschen te voldoen: dit is niet altoos quaad: Eneas was ook zoo
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pluis [...] niet als hem Virgilius wel beschryft’.5. Maar ook is Saturnus' optreden als
nieuwsbode bedoeld ‘tot divertissement van [z]yn melancholique humeuren’: ‘ik
meen myn Saturnusse humeuren wat te vermaaken, en zien, of ik se met
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schryven kan uit de kop krygen’.6. Daarmee lijkt hij aan te sluiten bij Doedijns, die
meent dat ‘Een Mercuur moet zijn 'T Graf der Melancholien’.7.
Het eerste nummer van Den Schiedamse Saturnus verschijnt op 24 juni 1713 bij
Pieter de Vries. Na nummer 13, van 16 september, valt er een stilte en pas twee
maanden later, op 13 november, verschijnt een nieuwe aflevering. Deze keer gedrukt
‘voor den Autheur’ door Pieter van der Veer, bij wie vervolgens nog zeven
afleveringen verschijnen.
Inhoudelijk is Den Schiedamse Saturnus kortweg te kenschetsen als anti-Frans,
anti-katholiek en anti-Tories. Anders dan zijn voorganger de Haegse Mercurius, is
de Schiedamse Saturnus nagenoeg gespeend van Latijnse citaten. Dat moet enigszins
in zijn voordeel zijn geweest, want niet iedereen stelde dat soort eruditie op prijs.
Doedijns weigerde indertijd ‘sijn Latyn, Frans, &c. in 't Duyts te vertalen’ omdat
volgens hem een tekst daarbij altijd verliest aan ‘geur’ en geest, maar vooral omdat
‘men gemeenlijk meer reverentie en achting [heeft] voor 't geen men niet en begrijpt’.8.
Sprak hier de advocaat in Doedijns? Van der Gon daarentegen kende waarschijnlijk
geen Latijn en de paar frasen die de Saturnus rijk is, kan hij her en der opgepikt
hebben. Afgezien van de antieke godenwereld - die hij evengoed kan hebben leren
kennen uit Nederlandstalige handboeken of uit de literatuur - figureert er weinig
mythologie of klassieke oudheid in de Saturnus.
Als we Van der Gon mogen geloven, verliep de uitgave van zijn Saturnus allerminst
vlekkeloos. Bij de herverschijning van het blad bij Van der Veer verklaart hij zijn
lezers zijn tijdelijke afwezigheid: ‘om dat ik boos geweest ben, in myn pruilhoekje
gezecten, en myn tanden en nagels, met een aardig vyltje, scherp gemaakt heb, om
'er dat canalje, 't geen my zoo goddeloos, in de handen van gauwdieven, huisbrekers,
beurzesnyders, en luizige hoeren, langs de straaten, voor een oortje te koop geveilt
hebben, helder me[e] te krabben en byten’.9. Met dat ‘canalje’ doelt hij op enkele
boekverkopers die roofdrukken van zijn blad langs de straten zouden hebben laten
uitventen, zodat Cornelis zijn inkomsten aan zijn neus voorbij zag gaan. ‘Kapiteins
van de luyspooken’ noemt hij ze. De een is een niet nader geïdentificeerde ‘Haarlemse
konkel’, de ander is met naam en toenaam vermeld: Jacobus van Egmont. Deze
inderdaad beruchte Amsterdamse roofdrukker maakte overigens geen geheim van
zijn praktijken. Eens verklaarde hij openlijk ‘dat hij moest nadrucken, oft anders zijn
broot niet kon vinden’.10. Zulk ‘ruigt van Drukkers’, foetert Van der Gon, zou men
‘ten vaderlanden uit’ moeten verbannen en ‘met al'er rappaillie, tot een kanker van
de Drukkunst, uit de hel gebraakt, met Drukperssen op de rug, naar Suriname te
zenden; om daar voor altoos in de Suiker velden, onder de zwarten, de laatste woorden
van galgbrokken, te koop te veilen’.11. Zijn eerste drukker. De Vries, had hem naar
zijn idee onvoldoende beschermd tegen ‘die schurfte na-drukkers’, dus had hij een
andere gezocht. ‘'t Is niet regt als me de een, den andere, zen arbeid ontsteelt: 't
maaktje verdrietig, 't blust de geest uit, en werpt alle regels, en ordres, over hoop’.12.
Maar er speelde meer. Behalve de zeer anti-Franse Saturnus drukte De Vries ook
nog, in licentie, de uitgesproken pro-Franse Antwerpse courant van Henricus
Aertsen.13. Wanneer eind 1713 Van der Gon zijn woede uitstort over zijn vroegere
uitgever, beschrijft hij hem als een ‘Goudiefs-drukker [...], die met een versilverd
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kruyn-hoorntje voor zijn kop. [...] met de Antwerpze Kourant op zen borst, den
geheelen heydensen Hemel, in roeren bragt’ door met zijn onterechte klachten een
vergadering der Goden te verstoren.14. Ook beschuldigt hij De Vries van het publiceren
van ‘leugens’ in de Antwerpse Courant.15. Waar dit precies over
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gaat, is onduidelijk.
Verder kan er trammelant zijn geweest tussen de twee Saturnus-drukkers, al waren
zij elkaars buren: beiden waren in 1713 gevestigd in de Rotterdamse Korte
Hoofdsteeg.16. Ook staan beiden in 1713 te boek als stadsdrukker van Schiedam.17.
Mogelijk was Van der Veer in die functie de opvolger van De Vries. En wellicht
meende De Vries dat Van der Veer hem zijn stadsdrukkerschap èn zijn Saturnus
afgekaapt had. In ieder geval dreigde hij eind 1713 met een proces, zoals valt op te
maken uit de op één na laatste Saturnus-aflevering. Daar is sprake van ‘den dronken
Genever-drukker’18. en ‘Lieties-drukker van turelure’ Pieter de Vries, die Saturnus
‘agter zijn rug uytdaagt, en met Advocaaten drijgt’.19.
Hoe dat ook zij. Van der Veer zorgde wel voor een vast verkoopadres in Amsterdam
(de boekhandel van Andries van Damme).20. maar was kennelijk niet bereid de
Saturnus op eigen risico uit te geven: de auteur moest de uitgave zelf betalen. Het is
goed mogelijk dat dàt het blad tenslotte de das omgedaan heeft. Van der Gon had nu
eenmaal niet een historie van geldelijke voorspoed en ook in die tijd zat hij, naar
eigen bekentenis, krap: het enige dat de Schotten en Saturnus gemeen hebben is
‘datse niet veel goud handelen, en meest altemaal geldeloos wandelen’.21.
Den Schiedamse Saturnus heeft ongetwijfeld minder minder stof doen opwaaien
dan Doedijns' Haegse Mercurius, die bovendien - als eerste Nederlandstalig satirisch
weekblad - de aantrekkingskracht van een nieuwigheid had. Toch moet Van der Gons
Saturnus enigszins aangeslagen zijn, anders hadden de ‘Haarlemse konkel’ en Jacobus
van Egmont vast niet de moeite genomen het na te drukken en tot eigen profijt te
verspreiden.
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Titelvignet Schiedamse Saturnus.

Eindnoten:
* Deze observatie zal deel uitmaken van een hoofdstuk in de biografie van Cornelis van der Gon,
die auteur dezes dit jaar, 2003, hoopt af te ronden.
1. J.C. Weyerman, Rotterdamsche Hermes (fotogr. herdr. met inl. van A. Nieuweboer), Amsterdam
1980, resp. no. 2 (17.9.1720), ongepagineerd; no. 32 (27.2.1721), p. 197.
2. Er zijn twee exemplaren van het tijdschrift bekend. Het exemplaar van de UBL, sign. 1207 A
6:2 bestaat uit: ‘Saturnus aan den lezer’ (*[1]r-*2v), gevolgd door de 13 bij Pieter de Vries
uitgegeven afleveringen (genummerd 1-13; A[1]r-N[2]v), waarna volgen: een titelpagina: ‘Den
Schiedamse Saturnus aan den lezer’ ([A1]r, verso blanco), dan onder dezelfde titel de tekst van
het ‘aan den lezer’ (A2r-A4r) en tenslotte de 8 bij Pieter van der Veer uitgegeven afleveringen
(genummerd 1 t/m 8). In het exemplaar van de KB (sign. 471 F 23) is de volgorde: ‘Den
Schiedamse Saturnus aan den lezer’ (titelpagina [A1]r, verso blanco; tekst: A2r-A4r). ‘Saturnus
aan den lezer’ (*[1]r-*2v), de 13 bij Pieter de Vries uitgegeven afleveringen (genummerd 1-13;
A[1]r-N[2]v) en de eerste 6 van de bij Pieter van der Veer uitgegeven afleveringen (genummerd
1-6, A[1]r-F2v). De voorrede ‘Den Schiedamse Saturnus aan den lezer’ hoort echter duidelijk
bij de tweede reeks (van Pieter van der Veer), want daarin verklaart Van der Gon waarom het
blad een tijd niet verschenen is en waarom hij een andere drukker heeft. Het tijdschrift is nr.
54 in de ‘Bibliografie 18e-eeuwse satirische tijdschriften in Nederland’ van P.J. Buijnsters en
C.M. Geerars, in: Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw nr. 5 (1969); vgl. ald. ook nr. 51.
Dat het daar vermeld staat als De Schiedamse Saturnus aan den Lezer wijst erop dat de
bibliografen het blad niet in handen hebben gehad, want de afleveringen zelf verschenen onder
de titel Den Schiedamse Saturnus (nos. 1-11 en van de tweede reeks nos. 1-2) of Schiedamse
Saturnus (nos. 12-13 en van de tweede reeks nos. 3-8). Een afbeelding van Saturnus staat alleen
bij laatstgenoemde titel. Het laatstbekende nummer verscheen op 8 januari 1714. - Tenzij anders
vermeld zijn citaten afkomstig uit het KB-exemplaar.
3. Zie A. Hanou, ‘Onterfd van f 8000 of Een minnares (?) van JCW: Adriana Simons-de Visser’,
in: MedJCW nr. 1 (1978), p. 88-97, m.n. p. 93.
4. Zie bijv. ‘Inleiding’ bij H. Doedijns, De Haegse Mercurius. 9 aug, 1697-1 febr. 1698 (ed. R.
van Vliet). Leiden 1996, p. 9-11.
5. ‘Saturnus aan den lezer’, *2v.
6. ‘Saturnus aan den lezer’, resp. *[1]r, *2v.
7. Haegse Mercurius, no. 104, geciteerd ‘Inleiding’ in ed. R. van Vliet, p. 9.
8. Haegse Mercurius, no. 25 (30.10.1697), ed. R. van Vliet (1996), p. 184.
9. Dit citaat en de twee volgende uit ‘Den Schiedamse Saturnus aan den lezer’, A2r.
10. I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, deel 4, Amsterdam 1967, p. 133:
zie ook onder, n. 20.
11. ‘Den Schiedamse Saturnus aan den lezer’, A2r-v.
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12. ‘Den Schiedamse Saturnus aan den lezer’, A3v-[A4r].
13. Zie J. Bruggeman, ‘Het debuut van Jacob Campo Weyerman’, in: MedJCW 23 (2000), p. 1-18,
i.h.b. 1-3; E. Groenenboom-Draai, De Rotterdamse woelreus. De Rotterdamsche Hermes
(1720-'21) van Jacob Campo Weyerman: cultuurhistorische verkenningen in een
achttiende-eeuws periodiek, Amsterdam/Atlanta 1994, p. 152. Aertsen was in 1705 al voor
schut gezet in Weyermans blijspel Besweering van den disperaten Antwerpsen courantier.
Overigens maakte Van Egmont nadrukken van de Antwerpse Courant, die hij tegelijk gebruikte
voor advertenties voor de door hem (na)gedrukte boeken: zie M.M. Kleerkoper. De boekhandel
te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en geschiedkundige aanteekeningen
(aangevuld en uitgegeven door W.P. van Stockum jr.), 's-Gravenhage 1914-1916, deel 2, p.
849 (betr. een rekwest aan de Amsterdamse burgemeesters uit 1715).
14. Schiedamse Saturnus [ex. UBL]. no. 7 (25.12.1713), p. 25.
15. ‘Den Schiedamse Saturnus aan den leezer’, [A4r].
16. Voor De Vries, zie stok Schiedamse Saturnus: voor Van der Veer, zie M. Evers, ‘Lijst van
Rotterdamse boekverkopers tot 1800’, in: H. Bots e.a. (red.), Rotterdam Bibliopolis. Een
rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw, Rotterdam 1997, p. 514.
17. Voor De Vries, zie stok Schiedamse Saturnus; voor Van der Veer, zie Evers. ‘Lijst van
Rotterdamse boekverkopers’, p. 514.
18. Schiedamse Saturnus [ex. UBL], no. 7 (25.12.1713), p. 25.
19. Schiedamse Saturnus [ex. UBL], no. 7 (25.12.1713), p. 27. Bij Doedijns komt in een geheel
andere context een ‘lietjes-zanger van tire-lire’ voor (Haegse Mercurius, no. 27, 6.11.1697,
ed. R. van Vliet, p. 196). Tureluur (tirelier): (o.a.) flierefluiter, leegloper: penis; refrein;
(Antwerps) dronkelap.
20. Van Damme was evenmin afkerig van het maken van nadrukken: zie Van Eeghen. De
Amsterdamse boekhandel, deel 5-1, Amsterdam 1978, p. 32 (n.a.v. rekwesten van het gilde
betr. nadrukken): ‘Net als in 1678 legden nu [1715] schepenen, na het horen van overlieden
aan de ene kant, de twee grote partijen van nadrukkers, met Van Egmond en Van Damme aan
het hoofd, aan de andere kant, de zaak terzijde’.
21. Schiedamse Saturnus, no. 6 (18.12.1713), p. 22.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

63

Signaleringen en boekbesprekingen
Correctie van de auteur
In mijn artikel ‘Vrijheid, geloof en liefde. Nederlandse treurspeldichters en Voltaire’
(MedJCW 25 (2002), nr. 3, p. 155) noem ik het Journal historique, politique, critique
& galant het ‘vroegste tijdschrift’ van Justus van Effen.
Dat is natuurlijk onzin. Van Effens eerste tijdschrift was Le Misantrope
(1711-1712).
ANNA DE HAAS

Het Haagse etablissement van Hendrik Doedijns
In: Frans van Geldrop, De doopceel van de Spaarnestad (typoscript, Rijswijk, 1986)
[aanwezig in studiezaal Archiefdienst voor Kennemerland, Jansstraat 40, Haarlem],
vond ik de volgende passages (de genoemde bronnen zijn die van de Archiefdienst,
afd. gemeente Haarlem):
DOEDEYNS, HENDRICK, bezat een etablissement in Den Haar [sic] ‘daer de
gecommitteerden dezer stad [Haarlem] ordinair logeren’. Het was CLAAS
ABRAHAMSZ., die voor dit logement enige glazen maakte. (p. 175)
CLAAS ABRAHAMSZ., Haarlem glasschilder, voor het eerst genoemd in 1599.
In de thesauriersrekeningen van dat jaar komt een post voor ‘een schoon parck [sic?]
gebakken glas met de wapenen van Haerlem aan Claes Abrahamsz. glasschrijver in
't nieuw gebouwde huys van Hendrick Doedeyns in den Haege daer de
gecommitteerden dezer stad ordinair logeren betaelt X £’. [...] (p. 128).
ANNA DE HAAS

P.J.H.M. Theeuwen, Pieter 't Hoen en de Post van den Neder-Rhijn
(1781-1787). Een bijdrage tot kennis van de Nederlandse geschiedenis in
het laatste kwart van de achttiende eeuw. Hilversum, Verloren 2002. ISBN
90-6550-677-2. Prijs 69 euro.
Het proefschrift van Peet Theeuwen mag er zijn. Een kloek, zeg maar rustig lijvig
werk (842 pagina's inclusief bijlagen) over De Post van den Neder-Rhijn van Pieter
't Hoen. Een boek waar halsreikend naar uit was gekeken, in ieder geval door mij.
Eindelijk een uitgebreide studie over een van de meest belangwekkende en
invloedrijke tijdschriften van de achttiende eeuw. Maar elk voordeel heeft zijn nadeel,
ook hier: het is erg veel en erg gedetailleerde informatie. Dat komt de kracht van het
betoog niet altijd ten goede.
De geschiedenis van de pers in de patriottentijd verdient wat mij betreft zeker alle
aandacht. De kranten, weekbladen, spectators, politieke pamfletten en satirische
blaadjes waren de nieuwe media van de 18e eeuw. Zij fungeerden als spreekbuis van
de zich emanciperende middenklasse en vormden een belangrijke factor in de
groeiende politieke participatie. De periodieken fungeerden als platform voor debat
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over allerlei onderwerpen maar vooral over de manier waarop de samenleving eruit
zou moeten zien. Misschien wel voor het eerst wordt iets als een publieke opinie
zichtbaar.
De Post van den Neder-Rhijn is in dat kader een van de meest interessante
periodieken. Hoewel het blad zich aanvankelijk probeerde op te stellen als ‘neutrale’
observator, werd het al snel dé spreekbuis voor de patriotten en het voertuig van hun
politieke programma. Dat programma werd samengevat in de term ‘Grondwettige
Herstelling’. Op basis van elementen uit het moderne natuurrecht en tegelijkertijd
met een verwijzing naar (vermeende) historische rechten en organisatievormen werd
gepleit voor volkssoevereiniteit, met als belangrijkste concrete uitkomst daarvan
democratie bij representatie. Theeuwen bestrijdt daarbij met klem dat de patriotten
slechts zouden hebben terugverlangd naar een geïdealiseerd politiek verleden, zoals
vaak beweerd is. Historisch en filosofisch was hun theorie misschien inconstistent,
maar in de politieke praktijk functioneerde deze combinatie van oud en nieuw
uitstekend, zegt hij - in navolging overigens van Stephan Klein, die iets vergelijkbaars
in 1995 (Patriots Republikanisme) concludeerde.
Ook de vorm die redacteur Pieter 't Hoen voor zijn blad koos is bijzonder, hoewel
hij ook stilistische aspecten ontleende aan spectators, kranten en politieke pamfletten.
Als ‘hoofdredacteur’ vulde hij een aanzienlijk deel van zijn blad zelf maar werkte
daarnaast met talloze correspondenten. Uitzonderlijk aan De Post was dat de
ingezonden brieven echt waren, waar de meeste spectators met gefingeerde brieven
werkten. Door dit ‘interactieve’ aspect, door antwoord te geven op echte en reële
vragen van lezers bouwde 't Hoen een nauwe band op met zijn publiek, dat dan ook
zeer trouw bleek. Het blad haalde ongekend hoge oplages en hield bijna zeven
jaargangen stand, waarmee het een van de langstlopende tijdschriften uit zijn tijd
was.
Theeuwen begint zijn proefschrift met een uitgebreide politieke, economische en
culturele verkenning van de Republiek in de achttiende eeuw en een beknopte
levensbeschrijving van Pieter 't Hoen. Vervolgens, en dat vormt de kern van zijn
boek, volgt de geschiedenis van De Post, waarbij steeds drie elementen een rol spelen
- overigens zonder dat die in de structuur van de tekst gescheiden worden: de
gebeurtenissen in de Patriottentijd, een analyse van de inhoud van het blad en de
lotgevallen van 't Hoen. Tot slot wordt De Post in pershistorisch en ideeënhistorisch
perspectief geplaatst.
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De keuze voor deze aanpak is alleszins te verdedigen. Redacteur, tijdschrift en
historische context zijn nu eenmaal zo verweven dat ze nauwelijks los van elkaar
bestudeerd kunnen worden. Toch lijken deze onderdelen elkaar soms in de weg te
zitten. De werkwijze en redactie van De Post komt zowel in het eerste als het derde
deel aan de orde. De historische achtergrond die aan het begin wordt gegeven is zeer
uitgebreid, maar tegelijkertijd niet meer dan een overzicht zoals dat ook in andere
boeken wel te vinden is. In het tweede deel, met de analyse van De Post, komt die
historische context opnieuw voortdurend aan de orde, nu afgezet tegen de inhoud
van het tijdschrift. Door deze werkwijze kun je de periode 1781-1787 bijna van dag
tot dag volgen en dat levert hier en daar prachtige en spannende verhalen op.
Theeuwen laat goed zien dat De Post niet alleen berichtte over en reageerde op
politieke ontwikkelingen, maar daar zelf ook direct invloed op uitoefende. De
campagne die het blad bijvoorbeeld voerde tegen de hertog van Brunswijk, de
belangrijkste adviseur van Willem V, zorgde uiteindelijk voor diens aftreden. Ook
wordt duidelijk in hoeverre 't Hoen en zijn correspondenten gelijk kregen met hun
ideeën en analyse van gebeutenissen, en wanneer zij zich aan de onwaarschijnlijkste
complottheorieën te buiten gingen.
Nadeel van deze werkwijze is dat de informatie soms onder zijn eigen gewicht
bezwijkt; nogmaals: het is veel, en heel gedetailleerd. De revolutie in Utrecht, waar
de patriottische partij het sterkst en meest extreem was en de invloed van De Post
het grootst, is hier en daar zelfs van uur tot uur te volgen en dat is echt teveel van
het goede. Daarbij is de indeling in hoofdstukken ‘min of meer’ chronologisch (er
zit veel overlap in), maar toch ook weer deels thematisch, waardoor het betoog steeds
op meerdere gedachten hinkt: De Post, 't Hoen en de historische ‘werkelijkheid’.
Het valt te prijzen dat Theeuwen pas helemaal aan het eind aandacht besteedt aan
de historiografische discussies van pakweg de laatste honderd jaar over de
patriottentijd. Niets is zo ontmoedigend - zeker voor niet-vakgenoten - als boeken
die beginnen met ellenlange uiteenzettingen over de stand van zaken in een bepaald
vakgebied, waarin alle onderlinge meningsverschillen worden uitgediept. Wel is het
jammer dat Theeuwen maar zo weinig ruimte gebruikt om zijn eigen visie toe te
lichten, en dat is een ander bezwaar tegen het boek. Het is meer beschrijvend dan
analyserend. Er wordt veel nieuws verteld, maar weinig nieuwe inzichten getoond.
Nu hoeft dat ook niet altijd, maar iets scherper formuleren en nog iets kritischer
schrappen dan nu gebeurd is, zou het betoog mijns inziens versterkt kunnen hebben.
Het materiaal aan de andere kant roept om meer. Over Pieter 't Hoen zelf
bijvoorbeeld valt nog veel meer te vertellen dan in dit proefschrift is gedaan.
Theeuwen schrijft (met spijt in zijn toon) dat hij in dit bestek helaas nauwelijks of
geen aandacht heeft kunnen besteden aan de rest van de literaire productie van ‘onze
postiljon’ zoals hij 't Hoen bijna liefkozend noemt, of aan zijn leven in ballingschap.
Een biografie zou een lastige onderneming zijn omdat er nauwelijks persoonlijke
documenten als brieven van hem bestaan. Ik hoop dat die er toch nog komt, ooit.
Theeuwen slaagt er over het algemeen in een kritische afstand tot zijn onderwerp te
houden en dat is niet elke biograaf gegeven. Maar dan liefst wat beknopter. Want ik
heb veel bewondering en respect voor dit gedegen onderzoek en dit omvangrijke
proefschrift, maar toch ook wel voor degenen die erin slagen het daadwerkelijk van
kaft tot kaft te lezen zonder de draad te verliezen.
SOFIE CERUTTI
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H.A. van Spaendonck (samenst.), Catalogus van de Arnhemse drukken tot
1800 aanwezig in de Bibliotheek Arnhem. Hilversum, Verloren 2002. ISBN
90-6550-724-8. 412 blz., ill. Prijs 30 euro.
De Arnhemse bibliotheek bezit een interessante verzameling van 882 werken uit de
periode 1582-1800 die in Arnhem zijn gedrukt, waarvan 675 merendeels niet eerder
beschreven overheidspublicaties. De werken worden per drukker chronologisch
gepresenteerd. Alle titels worden uitvoerig beschreven. In het catalogusdeel short
title met vingerafdruk en exemplaarbeschrijving. inclusief eventuele bijgebonden
drempeldichten; de volledige titel volgt in een noot. Boeken worden toegelicht of in
hun context geplaatst, met verwijzing naar relevante secundaire literatuur
(bijvoorbeeld al dan niet voorkomend in pamflettencatalogi) en naar eventuele
contemporaine drukken elders. Waar aanwezig worden in noten ook voorraadlijsten
van Arnhemse drukkers en uitgevers opgenomen. De catalogus is een mooie
aanvulling op de eerdere pamfletten- (1995) en handschriftcatalogi (1999).
Het boek bevat vijf registers: op auteur en/of titel: op de in annotatie vermelde
personen c.q. uitgaven: op drukkers, uitgevers, boekhandelaren: op motto's en teksten
van drukkersmerken: op arrestaticdatum van overheidspublicaties. De baaierd aan
materiaal is hierin vrijwel compleet in terug te vinden en slechts een enkel geval
roept vraagtekens op. Zo bevat de catalogus vijf titels van J.Chr. Ludeman: De
hekke-sluiter. De nagelaten brieventas. Triumphzaal en de Sleutel hierop. De
Goudmyn en Kroonwerk (resp. nrs 483, 485, 516, 517 en 518). In het eerstgenoemde
register zijn deze via de auteursnaam Ludeman alsmede de titel terug te vinden,
evenals waar ‘Meester Franciscus’ zich in de titel meldt (nrs 483, 516, 517; 518 in
het als tweede genoemde register). Terwijl in de lopende tekst het
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auteurschap van Ludeman als twijfelachtig wordt genoemd en naar F.L. Kersteman
wordt verwezen, komt men via deze naam in het eerste register alleen nr. 517 en 518
op het spoor en via het tweede nr. 516 (elders geldt voor ‘vermoedelijke auteurs’
wel dubbele vermelding) en ontbreekt in het annotatieregister de titel Koning
Chosmadroes. Ook komt de twee maal vermelde P. van de (Vande) Perre in het
tweede register één maal voor onder de P (nr 101) en één onder de V (nr 82), terwijl
het om dezelfde gaat. Personen als Anna Margarieta barones Bentin[c]k en Arent
baron van Wassenaar (nr 571) staan niet onder hun familienaam; P. de la Court en
J. Uytenhage de Mist (nr 538) komen ten onrechte niet in het tweede register voor
doch in het eerste terwijl Adriaan van Heerd (nr 165) geheel ontbreekt, net als de
Deductie [...] Anholtse tol (nr 149). De weduwe Maag uit Alkmaar komt niet in het
annotatieregister en wel bij de drukkers voor. Jacobus Huisman uit Goes niet bij de
drukkers en wel in het annotatieregister (nr 559). Maar dit slechts ter aanvulling,
want nogmaals: de referenties lijken na een steekproef bewonderenswaardig zeer
compleet.
Naast Ludeman-Kersteman komen nog enkele bekenden van historisch
letterkundigen voor zoals E. Kist, J.C. Boot, Ahasuereus van den Berg en Fransina
Jakoba van Westrum (met een aardige aanvulling op haar receptie: een derde druk
van De goede strydt en gelukkige zegenpraal, nr 227). Veel overheidspublicaties zijn
alleen via deze catalogus op het spoor te komen en alleen al daarom is het boek van
belang. Als duiding van de sociaal-economische situatie en informatie over het
(repressief) sociaal-politieke klimaat.
[W.R.D. VAN OOSTRUM]

Rudolf Dekker (red. en inl.), Egodocuments and History. Autobiographical
Writing in its Social Context since the Middle Ages, Hilversum, Verloren
2002 (Publicaties van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen
Maatschappijgeschiedenis 38), 192 pp. ISBN 90-6550-439-7 [Neerslag van
twee internationale congressen over egodocumenten; Dublin, 1999 en
Rotterdam, 2000].
De tijd dat egodocumenten simpelweg werden gelezen als boeiende ontboezemingen
van min of meer gekwelde zielen uit het verleden is voorbij. De pas verschenen
bundel Egodocuments and History maakt duidelijk dat het interpreteren van
egodocumenten een uiterst complexe zaak is. De vindplaats van het geschrift, de
bredere context, het genre en de modellen die de auteur voor ogen had, dat alles
maakt dat egodocumenten niet alleen maar uitingen van iemands gevoelens en
gedachten zijn. Bovendien is de constructie van een identiteit belangrijk, zoals de
bijdrage van Gadi Algazi aantoont. De levens van geleerden in de 15e tot 17e eeuw
werden als autobiografieën geschreven naar bestaande modellen. De self-identity
werd hiermee gevestigd alsmede de kans om in de canon en traditie van geleerden
te worden opgenomen. Het gaat daarbij ook om de sociale identiteit en de cultuur
van een groep, zoals Avriel Bar-Levav laat zien aan de hand van ethical wills:
wilsbeschikkingen als morele instructies voor het nageslacht. van een joodse
gemeenschap.
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De ontwikkelingen in de verschillende genres egodocumenten moeten in het licht
worden gezien van hun bredere politieke en maatschappelijke context. Wat betreft
de 18e eeuw is dit een boeiend terrein. Carolyn Chappell Lougee vergelijkt de
egodocumenten van twee groepen vluchtelingen of bannelingen, de Hugenoten en
de émigrés ten gevolge van de Franse Revolutie. De na de herroeping van het Edict
van Nantes (1685) uitgeweken Hugenoten grepen het schrijven van memoires aan
om een nieuwe identiteit op te bouwen. Hun familiearchief was veelal verloren
gegaan. Verlies van huis en familiedocumenten telde zwaar, ook voor de émigrés.
Bannelingen ondergingen een civil death. Lougee stelt dat omstreeks 1700 de familie
belangrijk was en dat daarom de familiearchieven de documentatie leverden voor
iemands identiteit. Omstreeks 1800 wordt familie-identiteit vervangen door burgerlijke
identiteit. In de egodocumenten gaan introspectie en subjectiviteit meer de plaats
van documentatie innemen. Hugenoten, als vluchtelingen gescheiden van hun familie,
schreven hun sociale identiteit, émigrés ten gevolge van de Franse Revolutie schreven
hun persoonlijke identiteit.
Soortgelijke ontwikkeling naar meer persoonlijk getinte autobiografische
geschriften zijn ook te constateren bij Karoline von Hessen-Darmstadt (1721-1774),
beschreven door Helga Meise. In tegenstelling tot de aantekeningen in de almanakken
van haar mannelijke voorgangers, de landgraven van het geslacht van Von
Hessen-Darmstadt, waren haar dagboeken een manier om het prestige dat zij genoot
te bevestigen.
Artikelen over twee in hun tijd bekende en gedrukte egodocumenten volgen. Het
ene gaat over de plaats van de autobiografie van Benjamin Franklin. History of my
Life, tussen andere Amerikaanse levensbeschrijvingen in de periode 1750 tot 1800,
van de hand van Stephen Carl Arch. Het
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zou Franklin meer te doen zijn geweest om de navolging van grote voorbeelden dan
om het neerzetten van een eigen, atypische persoonlijkheid. Het andere artikel, van
de hand van Michael Masuch, behandelt het Journal van de beroemde John Wesley,
de belichaming van het opkomend Methodisme in Engeland. Journal (1740-1791)
kwam uit in een reeks (goedkope) afleveringen, die veel gelezen werden. De vorm
van het Journal berustte op eerder verschenen nieuwsbrieven van Wesleys
voorgangers. De inhoud bestond uit een documentaire van Wesleys leven, die de
lezer van plaats tot plaats, van preek tot preek kon volgen alsof hij er zelf aan deelnam.
Hoe egodocumenten binnen de context van familiearchieven te interpreteren zijn,
laat Arianne Baggerman ons zien. Ook hier is het doorgeven van de familiecultuur
en -identiteit steeds belangrijk: een familiearchief werkt als menselijk geheugen. Uit
de bijdrage van Jeroen Blaak over het dagboek van schoolmeester en dichter David
Beck uit 1624 blijkt hoeveel nuttige informatie egodocumenten kunnen opleveren,
in dit geval over boeken en lezersgedrag van een periode.
Door egodocumenten te plaatsen binnen hun bredere context komen we tot een
beter begrip van hun bedoeling, functie en waarde. Onzuivere eigentijdse ruis bij de
beoordeling ervan wordt op deze manier geminimaliseerd. Het bredere
interpretatiekader, dat ook deze bundel voorstaat, laat zien dat egodocumenten niet
alleen maar hun charme hebben, maar ook kunnen bijdragen aan vakgebieden als
geschiedenis en wat daaraan raakt.
TONY LINDIJER

Th. de Nijs en E. Beukers (red.), Geschiedenis van Holland. Deel 2: 1572
tot 1795. Hilversum, Verloren 2002. ISBN 90-6550-683-7. 528 blz. met 225
ill. en registers op personen en plaatsnamen. Prijs 29,- euro.
In veertien thematische hoofdstukken schetsen verschillende deskundigen in grote
lijnen wat per onderwerp als de meest kenmerkende situatie of ontwikkeling binnen
de genoemde 223 jaar kan gelden. Achtereenvolgens: politieke cultuur (L. Kooijmans.
C.J. Misset), landbouw (J. Bieleman), waterbeheer (T. Stol), economie (M. van
Tielhof), demografische ontwikkeling (J. Lucassen), samenleven (P. Knevel),
zorgvoorzieningen (J.W. Spaans), godsdienst (P.H.A.M. Abels), onderwijs en
wetenschap (W. Otterspeer), literair leven (E.K. Grootes), schilderkunst (E.J. Sluijter),
muziek (L.P. Grijp), architectuur (F.H. Schmidt) en Hollands hegemonie (W.Th.M.
Frijhoff). In aparte kaderteksten worden specifieke aspecten (de walvisjacht, het
twistgesprek, de botte Hollander, een toonaangevende familie, een
rederijkerswedstrijd) en detail onder de loep genomen. Een verantwoording voor de
gekozen invalshoek of interpretatie via noten is onderling sterk verschillend (van
geen tot 48 noten: p. 493-499), maar alle auteurs geven wel een uitgebreide
bibliografie en suggesties voor aanvullende secundaire literatuur (p. 501-517). De
pagina-opmaak in twee kolommen is goed gekozen, de merendeels zeer leesbare
hoofdstukken zijn in korte paragrafen opgedeeld die doorgaans bondig informeren,
de kaderteksten doorbreken soms op een gelukkige wijze een wel erg opsommerige
presentatie van feiten terwijl de 225 illustraties een pakkend verhaal op zich vormen.
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Ik vroeg mij af en toe wel af op welke doelgroep(en) men zich richt, omdat de mate
waarin bepaalde zaken bekend worden verondersteld nogal eens verschilt.
De titel zet lezers een beetje op het verkeerde been, want het merendeel der pagina's
informeert over de 17e c.q. de Gouden Eeuw. Ontwikkelingen, stromingen,
gebeurtenissen, personen, feiten en feitjes uit de (chronologisch gezien) 18e eeuw
worden meer dan eens behandeld als een restcategorie, waarover tot slot ook nog
snel-snel iets gezegd moet worden. Nog steeds (het is in deze kolommen vaker
opgemerkt) blijkt de beeldvorming te domineren van een eeuw van economische
neergang waarin dus nauwelijks iets van belang kon gebeuren, terwijl dit beeld toch
al meer dan eens succesvol op onderdelen is getorpedeerd.
Het is jammer dat het slothoofdstuk over de inderdaad bestaande hegemonie van
Holland niet als ijk- en uitgangspunt is gekozen. Als openingshoofdstuk had het
lezers die minder vertrouwd zijn met deze periode een mooie kapstok geboden, terwijl
de consequenties van een dergelijke vraagstelling op de onderscheiden deelgebieden
de samenhang ten goede zou zijn gekomen. Samen met een plaatsing direct daarna
van het hoofdstuk over de (dominante rol van de gereformeerde) godsdienst (nu
hoofdstuk 8) zou dit mijns inziens een betere leessturing hebben opgeleverd in plaats
van zoals nu te beginnen met een verhaal over de politieke cultuur. Misschien had
dit tevens een iets meer realistische beeldvorming ten gevolge gehad voor de gang
van zaken in juli 1572 en april 1573 en de rol van Willem van Oranje. Met ideologisch
partij kiezen is uiteraard niets mis, mits expliciet gemaakt. Nu wordt genoemde
Willem in hoofdstuk 1 in één doorlopend veronderstelde dominante rol gepresenteerd:
politieke besluitvorming, met name op het gebied van de vrijheid van geloof, gebeurde
‘op initiatief
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van’, ‘op voorstel van’, ‘op aandrang van’ of ‘door toedoen van’ de prins. In hoofdstuk
8 is meer ruimte voor de rol en het manoeuvreren van Staten en steden. Soms wordt
in hoofdstuk 1 opgemerkt dat over een bepaalde kwestie verschil van mening was,
maar ontbreekt ter plekke waarover dan precies. Zo luidt het bijschrift onder een
prent over Johan van Oldenbarnevelt: ‘Over de verdiensten van Van Oldenbarnevelt
werd hevig gediscussieerd [...] De omstanders aanbidden “de nieuwe Sint-Jan”
evenwel’ (afb. 6). De lezer moet echter zelf uitzoeken wat daarmee wordt bedoeld
en hoe de verhoudingen lagen. Een gemiste kans hierbij is bovendien dat niet duidelijk
wordt gemaakt dat de (onterechte) terdoodveroordeling van de landsadvocaat als
politiek-maatschappelijke kwestie tot eind 18e eeuw relevant blijft. Even later worden
weliswaar Hugo de Groot. Van Oldenbarnevelt en de gebroeders De Witt tot patriotse
‘staats-heiligen’ verklaard (p. 71), maar onduidelijk blijft waarom juist zij dit zijn.
Men legt, om maar iets te noemen, geen verband naar teksten waarin ‘Sint Jan’
optreedt zoals in De Onveranderlyke Santhorstsche Geloofsbelydenis (1772) van
Betje Wolff-Bekker. Ook de berichtgeving over de moord op de gebroeders De Witt
had ruimhartiger gekund. Nu wordt alleen ‘het volk’ als dader opgevoerd, terwijl
onder een prent van de aan hun voeten opgehangen zijdelings afgebeelde broers
incorrect wordt gemeld: ‘Uit piëteit zijn de geslachtsdelen aan het oog onttrokken’
(afb. 14).
Maar in het algemeen levert het boek aangename lectuur. Zo is het hoofdstuk over
landbouw - ongewild? - ook uiterst illustratief voor de huidige situatie: im- en export
van levende beesten, blijvende intensivering van de rundveehouderij ondanks
verschillende malen runderpest, een traditie van hennepkwekerijen ten behoeve van
visnetten (en garen en touw). De ook voor Holland bestaande beeldvorming van een
leven op klompen wordt gecorrigeerd: in 1675 woonde daar 61 procent van de
bevolking in 23 steden (ook voor 1795 blijkt dat percentage op te gaan, p. 217), maar
de beschrijving van Hollandse ‘kaaskoppen’ krijgt een mooie feitelijke ondersteuning.
Hoofdstuk 4 over economie leert dat in 1670 20 procent van de beroepsbevolking
in de landbouw werkzaam is, maar cijfers over het totaal aan (ook tijdelijke) werkers
en werksters in deze sector ontbreekt. Uit hoofdstuk 5 blijkt hoe veel er nog op het
punt van demografische ontwikkelingen onbekend is. De groei van de bevolking
gebeurt met name ten gevolge van immigratie (p. 183), maar de migratiegeschiedenis
van Holland blijkt bij lange na nog niet geschreven. Er wordt melding gemaakt van
‘honderdduizenden’ trekarbeiders uit Westfalen (p. 183), maar veel daarover, zoals
de verhouding mannen - vrouwen en hoevelen in Holland bleven, is nog duister,
terwijl er toch uitspraken over al dan niet aantrekkelijke vrouwelijke huwelijkspartners
worden gedaan. Het is bekend dat de hele 18e eeuw door Westfaalse mannen in
kluchten optreden, doorgaans in uiterst ongunstige zin. Het zou mooi zijn als hier
eens een sociaal-cultureel-economische bedding aan kan worden gegeven. De
geschiedenis van het waterbeheer levert een schitterend verhaal op over landmeten,
cartografie, droogmakerijen, de oorzaak van maatverschillen van de grondkavels,
de groei van ‘de staat binnen de Staat’ via de hoogheemraadschappen en een subliem
netwerk van waterwegen (in 1631-1632 bestaat een één-uursdienst op de trekvaart
tussen Amsterdam en Haarlem!). Hoofdstuk 13 over architectuur verdient ondanks
het globale karakter ervan eveneens een schoonheidsprijs.
In het boek ontbreekt iedere vorm van gender-analyse en dan bedoel ik uiteraard
niet zo zeer dat er nauwelijks vrouwen voorkomen, al is ook dat het geval (33 vrouwen
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tegenover 642 mannen). Het gaat er om dat het merendeel der auteurs zich niet bewust
lijkt te zijn van de eigen vooringenomen normatieve seksespecifieke blik, deze in
ieder geval niet problematiseer. Vrouwen komen doorgaans voor omdat ze de
echtgenote, dochter, moeder, zuster of weduwe van een als toonaangevend opgevoerde
mijnheer X zijn. Slechts haar burgerlijke staat blijkt relevant en ze treedt pas op als
ze een bijdrage levert die opportuun is voor of in het belang is van mannen. Een
uiterst bescheiden uitzondering hierop vormen vrouwen die zelf een bijdrage leveren
aan literatuur. Zoals in hoofdstuk 10 Anna Roemersdr Visscher (omdat ze door een
man gelezen werd). Sybille van Griethuyzen (omdat ze als Friezin in een Hollandse
bundel voorkomt) en Betje Wolff en Aagje Deken (met hun Sara Burgerhart). Bij
de beeldende kunsten, in hoofdstuk 11, is het alleen Rachel Ruysch. En wat de muziek
betreft, in hoofdstuk 12, komt alleen Maria Tesselschade ter sprake, en wel als
Muiderkringlid. En ook dan valt er daar wel wat over te zeggen. In hoofdstuk 11
wordt ruim baan gemaakt voor verschuivingen in de canon van de schilderkunst
vanuit 19e- en 20e-eeuws perspectief, maar krijgt de ‘gegenderde’ blik geen aandacht.
In de bibliografie ontbreekt dan ook een titel als Elck zijn waerom (1999), terwijl in
hoofdstuk 10 een overzichtswerk als Met en zonder Lauwerkrans (1997) niet wordt
vermeld. In principe zijn de voorkomende
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vrouwen geen autonoom optredende personen met een eigen status en positie binnen
dan vigerende machtsverhoudingen. De man is norm: hij ‘maakt’ geschiedenis. of
beter: alleen hij bepaalt de geschiedenis. Dit is een manier van beschrijven die zo
langzamerhand toch echt archaïsch zou moeten zijn. Niet alleen de lopende tekst
lijdt hieraan, deze houding werkt ook door in bijschriften onder prenten. Op afbeelding
9 krijgen de drie mannen namen: Mars. Pan. de Militair: de afgebeelde vrouwen
staan voor ‘de overwinning en de belangrijkste deugden’. Het mag in dit verband
ook opmerkelijk heten dat bij een afbeelding van Kenau is gekozen voor een gravure
uit een toneelstuk uit 1739 (afb. 224), waarin ze juist als niet navolgenswaardig en
nogal seksistisch wordt afgeschilderd.
Hoofdstuk 6 over ‘De kunst van het samenleven’ geeft eigenlijk wat wonderlijke
informatie. Er wordt gesteld dat vrouwen een prominente rol vervulden in het
maatschappelijk leven van de burgerij (p. 234). Maar hier wordt bedoeld dat ze een
bemiddelende rol speelden binnen het patronagesysteem (al blijft onduidelijk wat
haar exacte bijdrage dan was zodat bepaalde mannen van hun prominente echtgenoten
een ambt kregen). Daarnaast worden vrouwen in de stad, ‘de vele ongehuwden,
weduwen en zeemansvrouwen’ in één beweging de sociaal-economische marge
ingeduwd. En, wordt gezegd, ‘als zij zich daarmee niet langer in leven konden houden,
namen zij hun toevlucht tot diefstal, oplichting, ronselen van soldaten voor de VOC,
bordeelhouden en prostitutie’ (p. 239). Allemaal? Voor weduwen bijvoorbeeld had
de (niet genoemde) dissertatie van A. Schmidt (over weduwen in het 17e-eeuwse
Leiden: het weduwrecht zorgde bijvoorbeeld ook voor beroepscontinuïteit via
overerving van arbeid van de echtgenoot op de weduwe) dit beeld aardig kunnen
corrigeren. Gebruik van deze bron zou trouwens ook een interessante aanvulling (en
correctie) zijn geweest bij de hoofdstukken over economie, demografische
ontwikkelingen en sociale zorg. Publicaties van D. Helmers over de positie van
gescheiden vrouwen in het Amsterdam van de 18e eeuw had ook een en ander kunnen
relativeren. Hoofdstuk 6 besluit met: ‘Vrouwen waren in de Hollandse samenleving
altijd goed zichtbaar geweest. Vrouwen hielden winkels, waren lid van
ambachtsgilden, verricht[t]en zware lichamelijke arbeid, vormden de spil van het
buurtleven, reisden alleen in trekschuiten en bezochten theatervoorstellingen’ (p.
254). Had dit dan maar gewoon laten zien, zou ik zeggen. Het wachten is op een
mooi dik boek over de 17e en in het bijzonder de 18e eeuw dat de realiteit van toen
meer recht zal doen.
W.R.D. VAN OOSTRUM

Martina Kessel, Langeweile. Zum Umgang mit Zeit und Gefühlen in
Deutschland vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert, Göttingen,
Wallstein Verlag 2001. ISBN 38-9244-3823, 411 blz. Prijs 14,32 euro.
Waarom kregen zo veel vrouwen tussen de late 18e en vroege 20e eeuw psychische
problemen? Op deze vraag geeft de gedegen studie van Martina Kessel antwoord.
De auteur heeft niet alleen het fenomeen Langeweile onderzocht, maar tevens een
verband gelegd tussen het hebben van Langeweile en een door de tijd opgedrongen
identiteit, door haar in het geval van vrouwen ook wel niet-identiteit genoemd.
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Kessel heeft aan de hand van talrijke bronnen, waaronder mémoires, dagboeken,
autobiografieën, raadgeversliteratuur onderzocht hoe burgerlijke en adellijke mannen
en vrouwen omgingen met Langeweile in een cultuur waarin toekomstverwachting,
zelfcontrole en arbeidsethos respectievelijk tijdseconomie hoog in het vaandel stonden.
Het boek is een zeer uitgebreide studie geworden, geschreven in bloemrijk Duits.
Toch is Kessel er naar mijn idee in geslaagd het boek overzichtelijk te houden.
In de psychologie geldt Langeweile als een gevoel van onbehagen, lusteloosheid
en een gevoel van spanning zonder dat men in staat is hiermee iets bevredigends te
doen. Onverschilligheid en totale desinteresse in het bestaan en met onvervulde
verlangens naar een andere, betere tijd. De werkelijkheid, het alledaagse, ervaart
men als totaal niets. Bij deze ‘geestelijke anorexia’ zoals deze gemoedstoestand in
het boek wordt genoemd, hangt het leven van bijnaervaringen aan elkaar. Deze
ervaringen zouden produktief gebruikt kunnen worden, ware het niet dat zij in de
praktijk vaak leiden tot apathie of juist het tegenovergestelde, agressie.
Door de tijd heen zijn psychologen het met elkaar eens dat Langeweile niet in een
theorie of een model te vatten is. De hedendaagse betekenis van Langeweile als het
hebben van te veel vrije tijd is een klassiek misverstand van de moderne
arbeidsmaatschappij. Kessel geeft in het eerste hoofdstuk een duidelijk uiteenzetting
van het begrip Langeweile in de loop der tijden. Als zelfstandig woord wordt
Langeweile voor het eerst in de 16e eeuw in een Duitstalig woordenboek gesignaleerd.
In de 17e en 18e eeuw wordt Langeweile meestal als ‘melancholie’ of ‘ennui’ aange-
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duid. Ennui heeft volgens sommige bronnen over het algemeen een diepere betekenis
dan het begrip Langeweile. Echter, beide begrippen houden leegte, verdriet en
zinloosheid in.
Vooral het derde hoofstuk, over de identiteit van de vrouw, is interessant voor de
vraag waarom men Langeweile kreeg. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk kreeg
van Kessel de veelbetekende titel ‘Tod im Leben’, nicht-Identität als Norm' mee.
Vrouwen dienden met hun huiselijk leven tevreden te zijn en behoorden niet jaloers
te zijn op mannen. Rousseau gaf in Emile opvoedingsadviezen voor meisjes: bij
vroegtijdige gewenning aan dwang zal het meisjes niet moeilijk vallen hun wil aan
anderen te onderwerpen. Andere schrijvers zagen wel in dat het huiselijk bestaan
saai, geestdodend en eenzaam moest zijn en dat vrouwen daaronder zouden kunnen
lijden. Echter, lijden was volgens de klassieke voorstelling een vrouwelijke opgave.
Arbeid werd tot maatstaf voor de identiteit, althans buitenshuis. Huishoudelijke
arbeid had geen status en werd niet als waardevol erkend. Hoewel uit de bronnen
blijkt dat vrouwen hun mannen er op wezen dat zij zeker geen schaduwarbeid aan
het verrichten waren veranderde dit niets aan de status van het werk.
De innerlijke leegte, ook wel ‘der Schwarze Mann’ genoemd, ontstond door gebrek
aan activiteit of door de specifieke verschillen tussen de geslachten. De dagelijkse
gang van zaken bestond voornamelijk uit handwerken, dat vaak al voor het schoolgaan
geoefend moest worden, pianospelen, huishouden, liefdadigheid,
godsdienstbeoefening, visites enz. Etiquetteboeken en raadgevers gaven adviezen
hoe de vrouwen en meisjes zich dienden te gedragen. Langeweile kon ook opduiken
als er in het gezin geen waardering voor huishoudelijke routineklussen bestond en
vrouwen desondanks anderen vol gevoel en tederheid moesten stimuleren. Bovendien
werd de vrouw verantwoordelijk gehouden voor het levensgeluk van de man. En dat
terwijl uit de mannelijke egodocumenten blijkt dat de huiselijke omstandigheden in
feite onbelangrijk waren voor het imago van de man. Uit de vele door vrouwen
geschreven geciteerde bronnen in het boek blijkt hoeveel moeite vrouwen hadden
met de hun opgedragen levenswijze en hoe ze daardoor psychische in de problemen
raakten.
Kesssel geeft in hoofdstuk 4 een beschrijving van Langeweile bij mannen. Uit hun
getuigenissen blijkt dat mannen vooral bang waren hun positie te verliezen, in hun
carrière achterop te raken of hun zorgvuldig uitgebalanceerde persoonlijkheid kwijt
te raken. In de late 19e eeuw ontstond bij mannen angst voor de zich ontwikkelende
vrouwen. Niet alleen dat dit in de praktijk concurrentie tussen de geslachten zou
opleveren maar ook zou hun mannelijkheid in het geding kunnen komen.
In het vijfde en laatste hoofdstuk behandelt Kessel overwegend de tijd na 1848.
In deze periode ontstaan veel discussies over Langeweile die over de verhouding
tussen het individu en maatschappij en/of politiek gaan. De Langeweile bij vrouwen
ontstaat nu minder door immobiliteit. Echter steeds vaker is sprake van teleurstellende
ervaringen op seksueel gebied. Vrouwen waren huiverig een arts te raadplegen. Maar
al te vaak werd de diagnose hysterie gegeven wanneer een arts dacht dat de vrouw
frigide was.
De tijdsbeleving en tijdspassering in de 19e eeuw bij vrouwen een belangrijk item
in de vraag waarom zij psychische problemen kregen. De tijdspassering, de dagelijkse
gang van zaken heb ik zojuist al genoemd, maar hoe beleefden vrouwen hun tijd?
Kessel geeft in het laatste hoofdstuk een uitgebreide beschrijving van het verschil in
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tijdsbeleving tussen mannen en vrouwen. Uit de getuigenissen van vrouwen blijkt
dat zij geen eigen toekomst zagen; zij konden niet zelf hun bestaan indelen en plannen
maken. Het bestaan was in feite tijdloos en uitzichtloos. Deze circulaire tijdsbeleving
stond in contrast met de lineaire tijdbeleving van mannen. Uit hun autobiografieën
blijkt dat zij zichzelf levenslang konden blijven ontwikkelen.
In het bestaan van de vrouw was de kans om Langeweile te krijgen bijzonder groot
na de schoolperiode, nadat het intellectuele deel van de opvoeding was afgesloten
en het meisje binnenshuis de tijd moest doorbrengen en tijdens het wachten op het
huwelijk. Dat laatste was bovendien omgeven door seksualiteit waar de meisjes geen
raad mee wisten. Eenmaal gehuwd diende de vrouw haar levensvreugde uit het
moment zelf te halen, treuren om vergooide tijd gold als tijdverlies. De mening van
de raadgevers was dat door constante vlijt en ijver Langeweile geen kans zou krijgen.
Hierdoor ontstond bij veel vrouwen een schuldgevoel wanneer zij niet in staat waren
hun tijd zo nuttig mogelijk in te delen. Dit schuldgevoel had weer invloed op de
gemoedstoestand. Hierover klagen had geen zin, want klagende vrouwen werden
sowieso als langweilig bestempeld.
Veel vrouwen hadden het gevoel dat de tijd stilstond en dat men van de wereld
afgesneden was. Men zocht naar (typisch vrouwelijke) bezigheden. Naast hun arbeid
in het gezin werkten veel vrouwen uit de bovenlaag in de liefdadig-
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heid. Een andere compensatie werd gevonden in de religie. Als de herinnering niet
meer hielp en het heden te geestdodend was gold religie als laatste strohalm in het
bestaan. Via hun religie, door Kessel betiteld als ‘Seelendiät’, zagen vrouwen zich
als redsters van de moderne wereld en hadden zij een levensdoel.
MARIE DE JONG-IJSSELSTEIN

Pieter van Woensel, De Lantaarn. Satirische teksten uit de achttiende eeuw,
ed. A. Hanou. Amsterdam, Atheneum-Polak & Van Gennep 2002
(Griffioen). ISBN 90-253-6099-8. 164 blzz. Prijs 6,95 euro
Met deze bloemlezing uit de essays die tussen 1792 en 1801 verschenen in De
Lantaarn van Pieter van Woensel (1747-1808) geeft Hanou opnieuw blijk van zijn
fascinatie voor schrijvers en denkers die in de 18e eeuw een heel eigen geluid lieten
horen: non-conformistische figuren met visies te afwijkend voor breed opgezette
historische interpretaties waarin alles moet gladgestreken en in de plooi gelegd. Niet
voor niets komt Van Woensels naam - die zeker bekend is - in een boek als
Blauwdrukken niet voor. De satirische schrijver past daarentegen perfect in de minder
aangeharkte, meer ontregelende Verlichting die André Hanou prefereert.
Het leven van Pieter van Woensel is beslist buitenissig geweest. De geboren
Haarlemmer was achtereenvolgens arts in Russische militaire dienst, reiziger in het
Osmaanse Rijk, marine-arts op de Krim en spion voor de Republiek in Petersburg.
In eigen land cultiveerde hij de status van excentriekeling door rond te lopen in
Russisch kostuum met bontmuts, wat hem blijkens een in het Griffioendeeltje
opgenomen afbeelding een nogal woeste aanblik gaf. Ook als schrijver profileerde
hij zich het liefst als buitenstaander. Voor De Lantaarn koos hij het
distantie-uitdrukkende pseudoniem: ‘Mijnheer Amurath, hoofdgeneesheer’, een
verwijzing naar zijn Turkije-reizen, maar ook een beproefde truc: door de eigen
samenleving zogenaamd door Oosterse bril te bekijken kon hij in zijn commentaar
extra kritisch zijn. Van Woensels stelselmatige weigering zich aan te passen bracht
hem in 1800 in botsing met de autoriteiten. De Lantaarn-schrijver zag zich toen
geconfronteerd met een verschijningsverbod, vermoedelijk omdat stukken van zijn
hand over Napoleon als subversief waren opgevat.
Controversiële onderwerpen hadden Van Woensels voorkeur. Vanuit een heel
eigen kijk schreef hij over voorbehoedsmiddelen, echtscheiding, slavernij en
opvoeding. Zelf afvallig remonstrant was hij afkerig van iedere vorm van godsdienst,
vooral de katholieke, want ‘de sprong uit 't katholickendom in 't protestantendom’
was nog altijd groter dan ‘die vanuit 't laatste in 't gezond verstand’ (p. 71). Maar
ook het heilige geloof in de Verlichting, het vaderland en de democratie bespotte hij.
Bepaald bijzonder is Van Woensels positieve beeld van de Turkse samenleving en
zijn pogingen de toenmalige vooroordelen over dat land te weerleggen. Zeer
intrigerend - zeker in het licht van de nu dreigende oorlog tegen Irak - vond ik het
bijna achteloos neergeschreven zinnetje in het Nawoord op pagina 120 over zijn
klaarblijkelijk ‘beroemde’ advies (niet in De Lantaarn) aan de Turken bij hun strijd
tegen de Russen gebruik te maken van bacteriologische oorlogvoering in de vorm
van de pest!
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De eigenzinnigheid van de schrijver-arts blijkt ook uit de onconventionele manier
waarop De Lantaarn is vormgegeven. In het Nawoord bij de heruitgave staat daarover
interessante informatie. Volgens de samensteller is de presentatie die van een soort
almanak. Er staat een kalender in en soms historische overzichtjes. Het accent ligt
echter telkens op de opstellen die altijd gekenmerkt worden door een polemische,
persoonlijke stijl. Tegelijkertijd heeft het als periodiek het aanzien van een
‘haneboekje’ of schoolboekje doordat het steevast begint met een versje onder een
getekende haan. Een vondst waarmee Van Woensel zich spottenderwijs het gezag
van ‘de schoolmeester van Nederland’ aanmat. De titel wekt de suggestie van een
politiek actuele inhoud: deze wijst in de richting van een regelmatig verschijnend
tijdschrift en uiteraard op het verspreiden van licht, maar refereert tevens aan het
toentertijd populaire fenomeen van de toverlantaarn. In de patriottentijd figureerde
de plaatjesduider wel vaker in een politieke context. Onder het laatste genrekenmerk
vallen de vele verwijzingen naar de kermis. Van Woensel hield van het burleske spel
van de rolomkering. De Lantaarn zou wellicht ook als kermisboekje zijn bedoeld.
Echt uniek aan De Lantaarn is dat de illustraties - zeer precies uitgevoerde
zwarte-pentekeningetjes al dan niet voorzien van een ironisch-kritisch onderschrift
- door de tijdschriftredacteur zelf zijn gemaakt. In de heruitgave, overigens iets breder
en langwerpiger dan het oorspronkelijke ‘handpalmformaat’, worden de afbeeldingen
evenals overigens de tekstgedeelten, vakkundig en helder uitgelegd en toegelicht.
Opvallend is dat de informatierijkdom van de plaatjes die van de teksten nauwelijks
ontloopt.
EDWINA HAGEN
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Frans Korsten en Jos Blom (red.), Studies in de achttiende eeuw voor Uta
Janssens. KU Nijmegen, afd. Engelse Taal en Cultuur 2002. ISBN
90-9015985-1.
Het afscheid van dix-huitiémiste Uta Janssens van de Katholieke Universiteit
Nijmegen was voor haar collega's en vrienden aanleiding om een huldebundel uit te
brengen, met dertien bijdragen die alle een aspect van de achttiende eeuw behandelen.
Het resultaat biedt een breed palet aan zeer lezenswaardige artikelen, die - helaas,
het moet gezegd -jammer genoeg tot de vergetelheid gedoemd zijn omdat de bundel
niet door een index ontsloten is. En zoals dat gaat met huldebundels, ze worden niet
meegenomen door bibliografen van zeg. de Bibliografie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde.
In een van de bijdragen, van de hand van Theodor Harmsen en Cis van Heertum,
wordt Thomas Britton over het voetlicht gebracht. Britton is een van de vele kleurrijke
figuren die de 18e eeuw rijk is. In 1677 vestigde hij zich als kolenman in Londen,
om het jaar daarop al een eigen winkel te beginnen voor muziek en
muziekinstrumenten. Daarnaast was hij actief als boekensneuper of tussenhandelaar
voor bibliomaniakken, boekverkopers en andere bibliofielen. Ook zelf was hij
boekenverzamelaar, al moest hij veel boeken ook verkopen om weer aan geld te
komen. Interessant is dat hij veel boeken bezat op het gebied van ‘Devinity, History,
Physick, Chimistry, Magick.’ In het bijzonder zijn alchemistische catalogi zijn voor
de hedendaagse onderzoeker interessant. Ook bezat hij nogal wat antipapistische
werken.
Boekverkoper James Peter Coghlan (actief van 1770 tot 1800) profileerde zich
juist als een rooms-katholieke boekverkoper. Aan hem is eveneens een artikel gewijd
(van Jos Blom en Frans Blom), waarin een beeld wordt geschetst van enerzijds de
steeds moeilijker wordende Engelse markt voor drukwerk van roomse signatuur en
anderzijds van een boekverkoper die zich ook nog eens inspande voor zijn
geloofsgenoten. Dankzij Coghlan kwamen heel wat Britse en Schotse jongens voor
hun roomse opvoeding en scholing terecht op kostscholen op het vasteland.
Theologie was ook een van de aandachtsgebieden van John Locke, zo blijkt uit
de bijdrage van T.A. Birrell. Klassieke literatuur, reisverhalen, geneeskunde en
botanie genoten eveneens Lockes belangstelling. In het desbetreffende artikel wordt
een hiaat in de reconstructie van Lockes bibliotheek opgevuld. Over Lockes
aanwinsten uit de periode 1681 tot 1683, toen hij in Holland was, was tot nu toe niets
bekend, maar de vondsten van twee Engelse veilingcatalogi maken aan dit mysterie
een einde. Maar liefst 108 boeken kunnen in de gereconstrueerde boekenkast van
Locke worden bijgezet.
John Locke komen we ook tegen in de bijdrage van Jan de Vet over het
contra-verlichtingstijdschrift L'Année Littéraire (1754-1790). Daarin moest men
weinig hebben van het lockianisme en helemaal niets van het post-lockianisme. Ook
het materialisme en het empirisme werden neergesabeld.
Vermeldenswaard zijn tenslotte de bijdragen van Frans Korsten over de Engelse
auteur Basil Kennett (1674-1715), van Christiane Berkvens-Stevelinck over de
Duits-hugenootse Ethel d'Albans in 1727 onderweg naar Paramaribo, en van Otto
S. Lankhorst over de Haagse Ammetje Harting (1756-1801) in het rijk van Catherina
de Grote.
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Een bundel die uitnodigt tot verder lezen.
RIETJE VAN VLIET

De oplichterspraktijken van Franciscus Lievens Kersteman in Den Haag
Veel details van het verhaal over de manier waarop de vaandrig Kersteman de Haagse
juwelier Thomeze heeft opgelicht, zijn reeds bekend. Voor 2250 gulden bestelde
Kersteman een aantal sieraden bij de juwelier, die Kersteman betaalde door een
schuldbekentenis te doen passeren. Op 30 juni. drie maanden na aankoop, moest de
schuld zijn ingelost. Thomeze vertrouwde het echter niet en stond reeds de volgende
dag bij Kersteman op de stoep om de juwelen terug te vorderen of anders diens rijke
oom uit Voorburg borg te laten staan. De actie had weinig succes. Kersteman zei de
juwelen niet meer te hebben en vond het ongepast dat er om een borg werd gevraagd
niet tijdens maar na de transactie zelf.
Uiteindelijk volgde er een strafproces (21-7-1752) waarop Kersteman veroordeeld
werd. De Hoge Krijgsraad casseerde de oplichter ‘van zijn militair employ’ en
verklaarde hem ‘inhalig’ om ooit nog in 's lands dienst te treden. De boete bestond
uit het betalen van de proceskosten en gedurende zijn detentie zes stuivers per dag,
tot de hele schuld was ingelost.
Over de rechtsgang en het vonnis verscheen onlangs een leesbaar artikel van de
rechtshistoricus M.L. Dorreboom, ‘Franciscus Lievens Kersteman in Den Haag: een
oplichtingszaak in 1752’, in: Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der
Nederlanden 4 (2002) 2, p. 331-346. Behalve op de autobiografie van Kersteman
zelf en op de biografie van Ter Horst
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baseert Dorreboom zich op het vonnis, zoals aanwezig in het Nationaal Archief
(Archieven Hoge Krijgsraden en Zeekrijgsraden 1607-1794, toegang 1.01.45 inv.nr
287/2).
Het artikel van Peter Altena. ‘Franciscus Lievens Kersteman (1728-1792?).
Vervalser in geschrifte’, in de schitterende bundel Achter slot en grendel. Schrijvers
in Nederlandse gevangenschap 1700-1800, onder redactie van Anna de Haas (p.
121-128), gaat eveneens in op de kwestie Thomeze en Kerstemans veroordeling.
Begrijpelijkerwijs wordt het niet door Dorreboom genoemd. Opmerkelijk is wel dat
de verwijzing naar de processtukken in de Archieven van de Hoge Krijgsraden en
Zeekrijgsraden bij Altena het inventarisnummer 299 meegekregen hebben. Voer
voor Kerstemanvorsers.
RIETJE VAN VLIET

I. Matthey, Vincken moeten vincken locken. Vijf eeuwen vangst van
zangvogels en kwartels in Holland. Hilversum, Verloren 2002. 464 blz. +
130 ill. Met verklarende woordenlijst, beschrijving van 40 particuliere
vinkenbanen, zaken-, personen- en plaatsnamenregister. ISBN
90-70403-49-8. Prijs 39,- euro.
Een schitterend, meeslepend geschreven boek, dat de aandacht van kaft tot kaft
probleemloos vasthoudt. Matthey koos voor zijn beschrijving van de vogelarij zoals
die vanaf eind 15e tot en met eind 20e eeuw in Noord- en Zuid-Holland voorkwam
een brede cultuurhistorische opzet. Naast een uitvoerige opgave van de soorten vogels
die voor de sport, als kwinkelerende huisgenoten of voor de consumptie gevangen
werden, komen vangtechnieken (van lijmstok tot net) aan bod, de beste vangplaatsen
en vangperioden (de vinkenvakantie blijkt een mythe), vangstopbrengsten (met
grafieken van gevangen aantallen), alsmede biologische, medische (mussen en
musseneitjes als afrodisiacum), juridische (de lange weg tot een verbod), economische
(beroep en doorvoer), sociale, kunsthistorische en literaire aspecten. Samen met het
typisch Hollandse fenomeen van vinkenbanen op - ook in hofdichten bezongen buitenplaatsen van de (koopmans-)elite (juristen blijken de meest fanatieke
beoefenaars ervan!) vormt het een fascinerende geschiedenis.
Het is nu goed voorstelbaar dat het WNT 24 kolommen besteedt aan de lemmata
vink - vinker. Matthey gebruikt daarnaast verklaringsbronnen als het MNW, de medici
Van Beverwyck en Blankaart, goudmijnen als Chomel. Martinet en Le Francq van
Berkhey, maar ook Smyters, Stoett, allerlei typen woordenboeken (contemporaine
maar ook recente als N. van der Sijs), kookboeken, literair en iconografisch materiaal.
Hiermee vult hij een, ook met eigen vondsten aangevulde, ‘vogelvocabulaire’ (p.
397-407). onmisbaar voor de interpretatie van historische literaire teksten. Woorden
als mussenflap, broekvogel, klappermansvinker, lurfpaal, bullebak, krukuil, plakker,
nettenbreier, panlijster, vinkepotje en wabbervogel laten zich nu eenvoudig vertalen.
Bekende en ook minder bekende auteurs worden door het gehele boek als bewijsen illustratiemateriaal aangevoerd, terwijl in een afzonderlijk hoofdstuk over
‘Vogelarij in dicht en ondicht’ de thematiek van ‘verlokking en verleiding’, inclusief
de misogyne traditie. uitvoerig aan bod komt.
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Om een greep uit de auteurs te doen: Van Swaanenburg. Van Alphen, Spinneker,
Anna Roemersdr. Visscher, Multatuli. Petronella Moens, Casper van Baerle,
Wellekens, D. en J. van Lennep, Cats, Focqcnbroch, Brouërius van Nidek, Hondius,
Hooft, Huygens, Vondel, Van Winter, Van Charante, N. Beets, Bilderdijk, Abraham
van St. Clara, Van Maerlant, Luyken, De Dene, Hoejewilt, Simon van Beaumont,
Langendijk, Westerbaen, Pieter Boddaert, maar ook Weyerman met drie titels: Den
vrolyke Tuchtheer, de biografie over Van Syberg en De naakte waarheyt (toevoegen
aan reg. ook p. 287). Zo geeft Matthey een mooie correctie op het begrip
‘leeuweriksspiegel’ dat Weyerman gebruikt. Níet zoals eerder verondersteld een
bepaalde tekening op de vleugels van de leeuwerik, maar echt een spiegel om
leeuweriken te lokken. Interessant is dat het indirect opnieuw een bevestiging oplevert
van zijn reis naar Engeland. Dit object was namelijk daar wel populair (net als in
Frankrijk), maar nauwelijks tot niet bekend in Holland. De bibliografie (circa 600
titels) stimuleert de eigen boekenkast of het eigen brein raadplegen en tal van
voorbeelden aan de hier gepresenteerde voorraad toe te voegen. Zoals Robert
Hennebo's ‘Rouwklachten van den Hr. J. Veenhuizen over zyn’ Goudvink, Kanary,
Hond en Paard', de liedbundel Den Gheestelyke Nachtegaal en gedichten in de
Zeevsche Nachtegael. Katharina Johanna de With over Stefania van Meel's ‘gouden
keeltje’. Katharina Lescailje ‘Aan den Haarlemmer nachtegaal’. Hendrik Snakenburgs
‘Vermaek van het meeuwen schieten, by buyig weder aan zee’ en niet te vergeten
de ‘Goudvink van Frans de Haes’. Enzovoorts. Het boek is niet goedkoop, maar u
zult er jaren lang plezier aan beleven.
W.R.D. VAN OOSTRUM
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Jan Goeree en zijn ontbrekende titelgedichten in de Europische
Mercurius (1713, 1718, 1719 en 1727)
Joop W. Koopmans
Geïllustreerde publicaties hebben een meerwaarde boven uitgaven zonder
afbeeldingen. Verluchtingen stimuleren nu eenmaal de aandacht van het publiek en
hun attractie doet de verkoop stijgen. Uitgevers hebben geen marktonderzoek nodig
om deze constateringen bevestigd te zien. Sinds het gebruik van de drukpers hebben
zij dan ook aan de vraag naar beeldmateriaal willen voldoen. De stand van de techniek
was lang de beperkende factor. Tot in de negentiende eeuw heeft de graveerkunst
portretten, kaarten en allerlei andere voorstellingen voortgebracht om het lezerspubliek
enig houvast te bieden. Houtsneden en kopergravures vervulden anders gezegd enkele
eeuwen de functie die foto's tegenwoordig hebben. Toch bleef het aantal gravures
in de meeste uitgaven door praktische oorzaken beperkt. Het productieproces van
gravures was tijdrovend en daardoor waren de kosten niet gering. Wel werden veel
publicaties in de vroegmoderne tijd tenminste voorzien van een zogeheten titelgravure.
Zo kreeg de lezer in veel gevallen al vast een indruk van het karakter van het
voorliggende werk. Het is kenmerkend voor de periode dat een deel van deze
titelgravures vergezeld ging van een bijpassend titelgedicht. Zo'n titelverklaring op
rijm, in combinatie met de titelgravure het thema van dit artikel, beklemtoonde de
uniciteit van de titelprent en leverde nog eens extra verlevendiging op.
Titelgravures en hun makers nemen in het onderzoek naar boekillustraties al
geruime tijd een belangrijke plaats in. Het is begrijpelijk dat kunsthistorische vragen
doorgaans de boventoon hebben gevoerd.1. Andere aspecten zijn echter verwaarloosd.
Zo merkte Hoftijzer in 1987 op dat bijvoorbeeld aan de relatie tussen uitgevers en
kunstenaars amper aandacht is besteed. Terecht constateerde hij dat uitgevers een
belangrijk aandeel hadden in de realisatie van verluchtingen.2.
Zij waren immers de reproducenten van de prenten en meestal ook de
opdrachtgevers van de graveurs. Ook pershistorische aspecten hebben nauwelijks
aandacht gehad, zoals de betekenis van gravures, in samenhang met hun verklaringen,
bij de receptie van nieuws.3. Hieronder komt via het werk van de graveur Jan Goeree
(1670-1731) deze bijzondere verbinding van titelgravures en titelgedichten aan de
orde. Goeree is voor dit onderwerp een passende figuur, omdat hij naast zijn
graveerwerk ook titelgedichten heeft geschreven. Een van zijn opdrachtgevers was
de Amsterdamse uitgever Andries van Damme. Deze had van 1702 tot zijn dood in
1727 de Europische Mercurius, een sinds 1690 bestaand nieuwsboek, in zijn fonds.4.
Jan Goeree heeft zowel titelgravures als titelverklaringen voor deze publicatie
geleverd.
Vier van Jan Goerees overgeleverde titelgedichten voor de Europische Mercurius,
die voor de jaargangen 1713, 1718, 1719 en 1727, hebben Van Damme en zijn
opvolger om onduidelijke redenen niet in genoemd nieuwsboek opgenomen.
Misschien had Goeree de teksten simpel te laat voor de druk bezorgd. Of hebben
inhoudelijke redenen een rol gespeeld? Hoe het ook zij, dit artikel brengt - als postume
correctie - de vier aangegeven titelgedichten, die na Goerees dood alsnog elders zijn
gepubliceerd,5. weer bij de prenten waarvoor ze ooit zijn bedoeld. Ze worden
tegelijkertijd aan de hedendaagse lezer verklaard. Zo komen ook de historische
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kenmerken van het genre in beeld. Allereerst volgt nu enige informatie over Goeree
als persoon en de mythologische figuren die hij en andere graveurs in voorgaande
eeuwen veelvuldig op hun prenten hebben afgebeeld.
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Jan Goeree: graveur en ‘mengelpoeet’
Jan Goeree, geboren te Middelburg in 1670, ontplooide zich in het begin van de
achttiende eeuw tot een van de bekendste graveurs en tekenaars in Holland. Zijn
naaste familie heeft hem ongetwijfeld geïnspireerd en gestimuleerd tot zijn
kunstzinnige activiteiten. Zijn ouders waren de Zeeuwse kunsttheoreticus en
boekverkoper Willem Goeree en Elisabeth van Waesberghe. Moeder Elisabeth kwam
uit het Amsterdamse boekhandelaars- en uitgeversgeslacht Janssonius van
Waesberghe.6. Vader Willem was al voor zijn huwelijk met Elisabeth in dezelfde
bedrijfstak als zijn schoonfamilie werkzaam. De echtverbintenis had geresulteerd in
een samenwerkingsverband met de Van Waesberghes, die Willems winkel te
Middelburg als filiaal benutten. In 1680, dus nog in Jans kinderjaren, had Willem
Goeree zich als boekhandelaar te Amsterdam gevestigd, volgens Kwakkelstein
wellicht in de hoop de contacten met zijn schoonfamilie te intensiveren. Het liep
echter geheel anders. Door de dood van eerst zijn schoonvader en vervolgens zijn
vrouw, in respectievelijk 1681 en 1683, en een slechte relatie met de broers van
Elisabeth vanwege onenigheid over de afwikkeling van de erfenis kwam een einde
aan de samenwerking. Willem bleef weliswaar als drukker en lettergieter werkzaam,
maar legde zich sindsdien vooral toe op het schrijven van historische en theologische
werken. Hij had toen ook al theoretische boeken over schilder- en tekenkunst op zijn
naam. Rond 1705 heeft hij enkele van zijn geschriften door Andries van Damme
laten publiceren.7. Het is aannemelijk dat zoon Jan op deze manier beroepshalve in
contact is gekomen met deze, hierboven geïntroduceerde uitgever van de Europische
Mercurius.
Door Jan Goerees artistieke ambities zouden niet hij, als oudste zoon, maar twee
van zijn

broers het drukkersbedrijf en de lettergieterij van Willem Goeree voortzetten na diens
dood in 1711. De theorie van de graveerkunst had Jan inmiddels geleerd van de
Zuid-Nederlandse kunstenaar Gerard de Lairesse, die vanaf 1666 in Amsterdam
werkzaam was. De Lairesse bracht hem de Franse classicistische stijl bij. Naast
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verscheidene opdrachten voor boekillustraties kreeg Jan Goeree in 1715 het speciale
verzoek tekeningen te ontwerpen voor het plafond van de Burgerzaal in het
Amsterdamse stadhuis.8. Deze opdracht zegt veel over de bekendheid die hij intussen
genoot.
Evenals zijn vader hanteerde ook Jan Goeree af en toe de pen, maar in zijn geval
niet voor wetenschappelijke doeleinden. Zo heeft hij vanaf 1697 huwelijksgedichten
gepubliceerd en daar-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

75
naast een kalender met 368 afbeeldingen van katholieke heiligen, alle voorzien van
een vierregelig vers.9. Voor Jan was het schrijven van gedichten een vorm van
ontspanning, waarbij hij lak had aan de bestaande conventies. Hij was bovendien
niet een type om stil te zitten, zoals ook blijkt uit zijn levensmotto ‘rust ik, zo roest
ik’.10. Jan Goeree heeft zich eveneens met andermans letteren beziggehouden, getuige
het feit dat hij in 1707 de vertaler was van een Frans treurspel van Paul Scarron.11.
De illustraties bij de Godtvrugtige almanach of Lofgedachtenis der heyligen van
Sebastian le Clerc waren in 1730 waarschijnlijk de laatste grote opdracht die hij heeft
voltooid. Begin 1731 overleed Jan Goeree, buiten Amsterdam. De biografische
literatuur vermeldt geen gegevens over eventuele huwelijken en kinderen, zijn
politieke kleur12. en geloofsovertuiging - wel van zijn vader, die een aanhanger van
de gereformeerde theoloog Coccejus was.13. Wat het laatste aspect betreft, een
dogmatische calvinist lijkt Jan niet te zijn geweest, gezien zijn preoccupatie met
katholieke heiligen.
Drie jaar na de dood van Jan Goeree, in 1734, verscheen met zijn naam op het
titelblad een tweedelige bundel Mengelpoëzy. De uitgevers waren zijn neven Johannes
Pauli en Hendrik Janssoons van Waesberghe, beiden familieleden van moeders kant.
De eerdere familietwist tussen Jans vader en de Van Waesberghes speelde kennelijk
niet meer voor deze volgende generatie. Wel geven beide uitgevers in een voorrede
aan dat zij het dichtwerk van Jan Goeree vooral op aandrang van diens vrienden
hebben verzameld. Ook proberen zij hierin hun overleden familielid te behoeden
voor met name moraliserende kritiek. Zo schrijven zij over de gedichten:
(...) vindje ze hier en daar wat raljand (= schertsend, geklets) en luchtig,
duid dat niet ten kwaadsten, het schynt dat zulks wat eygen aan Konstenaars
en vlugge Geesten is; (...). Ook verdenke hem niemand dat hy te veel op
den Drank is gestelt geweest, om dat 'er zomtyds wel een Liedje, daar wat
veel van drinken in komt, onderloopt, die hy alleen gemaakt heeft, als hy
met zyn gemeenzame Vrienden eens een vrolijke maaltijd zoude hebben,
op welke zy dan wel eens gezongen wierden, (...).14.
Voor het merendeel hebben genoemde uitgevers Goerees Mengelpoëzy gevuld met
gelegenheidsgedichten, bestemd voor huwelijken, verjaardagen en overlijdens van
zowel bekende tijdgenoten, bijvoorbeeld Willem III, Lodewijk XIV, De Lairesse en
Balthasar Bekker, als onbekende mensen uit de directe omgeving van Goeree. Eén
van de aardigste gedichten, getiteld ‘Ripsis, wipsis, of Spaansche eclipsis, Gevallen
op een Vrieschen Horizont’ gaat over de Groninger jonker Johan Willem Ripperda,
die in Spanje in 1726 in ongenade viel. Een ander aardig voorbeeld is ‘De waereld
vol kool’, dat de windhandel rond 1720 bekritiseert.15. Voorin Mengelpoëzy staat een
fraai portret van Jan Goeree, gemaakt door Valkenburg en Houbraken.
Laatstgenoemde heeft in dezelfde tijd ook de gravures voor Jacob Campo Weyermans
De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders gemaakt.
Te Winkel schreef in 1924 over de bundel Mengelpoëzy: ‘Grooten dienst heeft
men hem niet gedaan met de uitgave van zoovele gedichten, die hij zelf ter uitgave
niet had bestemd, daar zij meest in verloren oogenblikken voor vroolijke gelegenheden
in lossen trant waren opgesteld en soms ook wel onbehoorlijk plat zijn.’16. Dit klopt
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in zoverre dat het niveau van de opgenomen teksten sterk uiteenloopt, maar Te
Winkels oordeel is toch ook enigszins tijdgebonden. Mengelpoëzy mag dan wel geen
hoog literaire teksten bevatten, de platheid geldt slechts voor een gering deel.
Tegenwoordig weten we trouwens ook dit soort teksten als historische bronnen te
waarderen, omdat ze op andersoortige vragen antwoorden geven dan die waarvoor
geleerden als Te Winkel oog hadden. Een tweede druk uit 1758 wijst bovendien op
een zekere belangstelling voor het dichtwerk van Goeree al in zijn eigen eeuw.17.
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Van belang zijn hier nu de veertien titelgedichten in deel twee van Jan Goerees
Mengelpoëzy, de serie die bestemd was voor de Europische Mercurius. Het gaat om
het al genoemde, niet in het nieuwsboek gepubliceerde viertal van 1713, 1718, 1719
en 1727, en verder om de verklaringen bij de titelgravures in de jaargangen van 1705,
1715, 1716, 1720, 1721, 1722, 1725, 1726,18. 1728 en 1730, die allemaal wel in het
nieuwsboek zijn opgenomen.19. Wanneer we deze veertien jaren in chronologische
volgorde plaatsen, wordt zichtbaar dat er geen sprake is van een aaneengesloten
reeks. Mogelijk heeft Jan Goeree wel zo'n serie gemaakt, maar zijn niet alle
titelgedichten in zijn nalatenschap aangetroffen of in zijn Mengelpoëzy opgenomen.
De uitgevers van deze publicatie verklaren in hun voorrede overigens ook dat er nog
meer materiaal in omloop moest zijn. Graag ontvingen zij dit, zodat daarvan bij een
eventuele herdruk een derde deel samengesteld kon worden.20. Indien Jan Goeree wel
alleen titelverklaringen voor de veertien vermelde jaren heeft geschreven, valt vooral
het gat tussen 1705 en 1713 op.21. Heeft uitgever Andries van Damme hem in 1705
eerst slechts eenmalig benaderd voor het schrijven van een titelverklaring en zag de
uitgever vervolgens een aantal jaren van dit onderdeel af? Of heeft Jan Goeree zelf
aanvankelijk alleen in 1705 uit eigen beweging een titelverklaring aangeboden?
Hoewel bovengestelde vragen vooralsnog onbeantwoordbaar lijken, is het zinvol
hierbij de vraag te betrekken wie de bijbehorende titelgravures in deze periode voor
de Europische Mercurius heeft vervaardigd. De la Fontaine Verwey schrijft een niet
gespecificeerd aantal prenten aan Jan Goeree toe.22. Deze lijkt echter niet de
titelprenten van 1705 en 1706 te hebben gegraveerd, want hierop staat alleen de naam
van Piet Sluyter vermeld.23. Van 1707 tot 1731 zijn de titelgravures anoniem. Sluyter
was tot en met 1711 werkzaam in Amsterdam.24. Het is met andere woorden
voorstelbaar dat de gravures van 1712 tot 1731 zijn uitgevoerd door Jan Goeree.25.
Dit zou ook de terugkeer van titelverklaringen van zijn hand in 1713 kunnen verklaren.
Volgens De La Fontaine Verwey heeft Goeree de aanlevering van titelprenten voor
de Europische Mercurius overgenomen van Jan en Caspar Luyken, die tot 1702 de
titelgravures hebben gemaakt.26.
Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat deze bewering onjuist is. Zij slaat dan
immers Sluyter over, die vanaf 1702 een aantal jaren deze taak heeft verricht.27. Toch
is het mogelijk dat genoemde historica deels gelijk heeft, maar dan moeten we uitgaan
van de gedachte dat Jan Goeree en Sluyter samen aan dezelfde titelgravures voor de
Europische Mercurius hebben gewerkt, zonder dit daarop met hun beide namen of
initialen kenbaar te maken. Dit idee vloeit voort uit het gegeven dat de twee graveurs
ook daadwerkelijk hebben samengewerkt. In 1703 hebben zij namelijk samen de
titelplaat hebben vervaardigd voor Charles le Bruns Afbeelding der hertstogten.28.
Uitgever Andries van Damme was niet altijd tevreden over het tempo waarin Jan
Goeree werkte aan de gravures. Dit valt op te maken uit enkele plaagstootjes die
laatstgenoemde aan het adres van Van Damme heeft uitgedeeld. Zo gaat aan de
titelverklaring voor de Europische Mercurius van 1726 in Mengelpoëzy de volgende
‘waarschouwing aan den beschouwer’ vooraf, die Van Damme niet in de mercuur
heeft geplaatst:
Beschouwer, zie dees Tytel aan.
Als een, pas drie quart afgedaan;
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En vraagt gy, hoe komt dat zo vies?
Door 't ongeduld van Anderies;29.
Die wou, die zou, die moest de Plaat.
Dus ziet gy die in dezen staat;
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'k Hadt anders, Vrinden, u ontvouwt,
Wat dat het oog hier al beschouwt;
Nu zal het best zyn, en niet kwaad,
Dat gy wat naar den inhoud raadt;
En kunt gy niet? zo bidde ik wek
Merkuur, opdat die 't u ontdek.30.

Toch meende Goeree zijn uiterste best te doen, door zelfs op de zon- en feestdagen
door te werken, zoals hij aangeeft in de volgende regels:
Myn alderliefste lieve Dries
Ik bid u kyk toch niet te vies
Schoon dat het met Merkurius Plaat
Gelyk je weet, wat slechtjes staat,
Daar werdt, schoon dat 'er werdt gekerkt,
noch heden snedig aan gewerkt; (...)31.

In dit geval ging het mogelijk om de titelplaat van De koophandel van Amsterdam,
van J. Lemoine de l'Espine, waarin Mercurius als god van de kooplieden ten tonele
wordt gevoerd.32. Beide gedichtjes behoren tot de zeldzame bronnen over de
beroepsmatige relaties tussen uitgevers en kunstenaars.

De titelprenten en hun verklaringen nader geïntroduceerd
Zonder enige kennis van de klassieke godenwereld ontgaat de toeschouwer van de
titelgravures in werken als de Europische Mercurius veel. Het is gebruikelijk dat
mythologische figuren op zulke prenten allegorische rollen vervullen. Zo moet men
in dit geval weten dat Mercurius voor de Romeinen ook de bode van de goden was,
anders gezegd de bezorger van nieuws. Hij is altijd herkenbaar aan een gevleugelde
helm en een slangenstaf, caduceus geheten, een symbool van voorspoed. Soms draagt
hij zichtbaar een reistas met berichten met zich mee, zoals op de titelprent van 1713.
Het is gezien de naam van het nieuwsboek eigenlijk vanzelfsprekend dat Mercurius
op de titelprenten een terugkerende figuur is. In de Europische Mercurius is de
titelgravure van 1727 echter één van de weinige uitzonderingen in de totale serie van
eenenzestig titelprenten van 1690 tot 1751.
Ook Pax, de godin van de politieke vrede, staat op drie van de vier voorstellingen
die hieronder worden besproken - zij ontbreekt in 1718. Pax is meestal meteen te
herkennen aan een lauriertak in haar hand en soms ook, evenals Mercurius, aan een
slangenstaf, en verder een cornucopia, een geitenhoorn met fruit, graan en bloemen
ten teken van overvloed en welvaart. In de titelverklaring van 1713 wordt zij
vergeleken met de liefdesgodin Venus. Volgens de mythologie zou zij uit het
zeeschuim zijn opgedoken, zoals Goeree ook vermeldt in de titeluitleg van 1713.
Haar tegenpool Mars, de oorlogsgod, is wat betreft het bestudeerde viertal jaargangen
alleen aanwezig op de prent van 1727. Attributen van deze godheid zijn de brandende
toorts en divers wapentuig, zoals in dit geval een schild. Gezien het grote aantal jaren
in de achttiende eeuw waarin sprake was van oorlog, oorlogsdreiging, vrede en
vredesonderhandelingen zijn Pax en Mars dankbare figuren geweest om op
nieuwsprenten af te beelden.
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Faam, de godin van het gerucht, treffen we aan op de gravures van 1713 en 1718.
Haar attribuut is een hoorn en zij heeft vleugels als een engel. In een wereld waarin
aan de juistheid van veel nieuwsberichten getwijfeld moest worden als gevolg van
gebrekkige communicatiemogelijkheden is Faam eveneens een geschikte figuur
geweest voor nieuwsprenten. Zo kon bijvoorbeeld onzekerheid over de toekomst
worden verbeeld. De Fenicische prinses Europa, aan wie
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het continent Europa zijn naam zou danken, staat alleen op de titelgravure van 1713,
in dit geval met een kasteeltje op haar hoofd.33. Europa's aanwezigheid op veel
titelprenten in de Europische Mercurius is uiteraard een direct gevolg van het
continent waarover dit nieuwsboek berichtte. In haar nabijheid is altijd een stier
aanwezig, ter herinnering aan de vermomming van Zeus toen de oppergod de prinses
naar Kreta ontvoerde.
Op de titelprent van 1713 komen nog andere mythologische figuren voor. Dit zijn
de Romeinse godin van de wijsheid Minerva en de zeegod Neptunus met zijn drietand.
Tot slot is het interessant te wijzen op de figuur van de historieschrijver, die op de
prenten van 1717 en 1718 is gegraveerd. Zo wordt impliciet duidelijk gemaakt dat
het nieuwsboek waarvoor de prenten waren bestemd, in feite een genre is tussen de
weergave van nieuws en geschiedschrijving.34.

1713: Twijfel over de duurzaamheid van Utrecht
De titelgravure en bijbehorende verklaring van 1713 staan in het teken van slechts
één onderwerp: de Vrede van Utrecht, gesloten op 11 april 1713 tussen enerzijds
Frankrijk en anderzijds Groot-Brittannië en de Republiek. Enkele andere landen
sloten zich bij deze vrede aan.35. De Vrede van Utrecht betekende zoals bekend een
verdeling van de Spaanse erfenis, waarover langer dan een decennium op diverse
fronten in Europa was gestreden. De keuze voor dit thema, het belangrijkste
nieuwsonderwerp in 1713, lag voor de hand. De Republiek had immers tijdens de
Spaanse Successieoorlog veel troepen moeten bekostigen, met desastreuze gevolgen
voor de schatkist. Ook de aanwezigheid van buitenlandse diplomaten op haar
grondgebied, om te onderhandelen over de inhoud van de vrede, zal veel Nederlanders
bezig hebben gehouden. Onvrede was er in de Republiek over de wijze waarop de
Britten, zonder overleg met hun trouwe bondgenoten, met Frankrijk en Spanje tot
overeenstemming waren gekomen. Dit blijkt ook uit de jaaropening van de Europische
Mercurius, waarin de redacteur verkondigt dat men Frankrijk met nog één veldtocht
wellicht op de knieën had kunnen brengen. Maar door ‘de al te misselyke
veranderingen van het Groot-Brittannisch Hof (sluitende zeer voorbarig met de twee
Vyandlyke Kroonen afzonderlyk een stilstand van wapenen)’ was dat resultaat
onbereikbaar geworden.36. De Habsburgse keizer zou in 1714 vrede met de Franse
koning Lodewijk XIV sluiten.
Het enige aandachtspunt op de titelprent van 1713 wordt met verschillende taferelen
ingevuld. Mede hierdoor is Jan Goerees verklaring van dit jaar, met achtenzeventig
regels, ongewoon uitgebreid. Deze introduceert als eerste de vredesgodin Pax, de
vrouwenfiguur met een laurierkrans om haar hoofd in het midden van de prent. Zij
begroet prinses Europa. Pax vertrapt laurierbladen die oorlogshelden hebben gedragen.
Goeree maakt impliciet duidelijk dat de vrede duur is betaald. De ‘haak en oogen’
in het gewaad van Pax symboliseren waarschijnlijk de problemen tijdens de heikele
vredesonderhandelingen. Gewone burgers als Goeree konden alleen naar het verloop
van zulke diplomatieke beraadslagingen raden. Prinses Europa, gezeten op stier Zeus,
moet de hoorn des overvloeds van Pax wel accepteren, maar ze is op haar hoede voor
degenen die de vredesbeloften gemakkelijk durven te verbreken. Daarom heeft ze
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haar helm en zwaard binnen handbereik. Minerva, die haar helm zelfs nog draagt,
fluistert Europa woorden van dezelfde strekking in het oor. Zij waarschuwt voor het
tijdstip waarop de wankele vrede weer verbroken kan worden. De figuur Tijd, met
een zandloper op het hoofd en een zeis in de hand, illustreert dit mogelijke moment.
Intussen dobbert voor een rotskust op zee een nimf zorgeloos rond, in de buurt
van Neptunus. Zij symboliseert Groot-Brittannië, dat tijdens de oorlog een verbond
had met de
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Titelgravure Europische Mercurius, 1713.

Duitse keizer, die op de prent als adelaar met opgeheven zwaard staat afgebeeld. De
Oostenrijkse Habsburgers voerden immers in 1713 nog oorlog met Frankrijk. Het
onheil, gesymboliseerd met bliksemschichten,37. hing anders gezegd nog boven de
Britse nimf. Jan Goeree noemt Neptunus niet in zijn uitleg. Hierin introduceert hij
vervolgens wel een ‘Krygsman’ die roem heeft geoogst, maar zich nu verbijt en zijn
laurieren door Pax ziet vertrapt, waarschijnlijk omdat hij had willen doorvechten.
Op de prent neemt deze oorlogsheld nog slechts een bescheiden positie op de
achtergrond in, tussen de hoofden van Pax en Minerva.
De uitleg van Goeree vervolgt met Mercurius, die al weer door de lucht zweeft
naar nieuwe landen. Hij toont zijn reistas, in dit geval een beurs met geldstukken. In
zijn nabijheid zien we de opgaande zon met de toren van Babel en Faam. Gezamenlijk
illustreren zij wellicht de spraakverwarring en onzekerheid over de duur van de Vrede
van Utrecht. Faam toont haar twijfel door in spiegelbeeld een passende bijbeltekst
uit te blazen: I Thessalonicenzen 5:3, waar staat: ‘Terwijl zij zeggen: het is (alles)
vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling
verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.’38. Zij blaast deze woorden in de richting
van twee vrouwenfiguren die elkaar vasthouden en op hun hoofd een bouwwerk
torsen met de tekst PACIS ALVMNIA39. QUIES POPULI CONCORDIA NUTRIX (de rust is
het kind van de vrede; de eendracht van het volk is de voedster). Ook hebben ze een
koker bij zich, waarschijnlijk het als wankel ervaren vredestraktaat van Utrecht
bevattend. Halverwege 1713 omschreef de redacteur van de Europische Mercurius
eveneens zijn twijfels over de duurzaamheid van de vrede, die volgens hem alleen
God zou kunnen bestendigen.40.

Verklaaring der tytel-prent. Ao. 1713.
Beschouwers, die niet recht bevat,
Wie hier door 't zwalpend Pekel-nat,41.
Van over Zee met snelle voeten,
Europa schynt te komen groeten;
Hoor, lust het u, wat het bediedt,42.
Het is de VREDE die gy ziet,
Als Venus, nu uyt schuym gebooren,
Daar zy van boven kwam te vooren;
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Toen Eer noch in geen goud bestont,
Maar Deugd, by Deugd belooning vondt.
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O! ommezwaay, o slinkse gieren.
Zy treedt veracht'lyk op Lauw'rieren.
Weleêr in 't bloedig veld geplukt.
En op der Helden kruyn gedrukt
Door de overwinning, nu vervlogen.
Haar borstkleed sluyt met haak en oogen,
Die zy voor Paerlen heeft geruyld,
(Godt weet wat in den boezem schuylt)
Zy stort kwanswys43. haar vollen hooren,
Om daar door harten te bekooren,
In Vrouw Europaas hollen schoot;
Die zulks gedoogt, doch slechts uyt nood,
Wyl haar belet werdt dit te weeren,
Door slinkse treken,44. niet te keeren;
Des45. heeft zy haar bepluymd Helmet,46.
En Zwaard by haar ter rust gezet;
Doch by der hand, om 't flux47. te grypen,
Wanneer de nood op nieuw mogt nypen:48.
Want wie op schenders van hun Eedt
Betrouwt, beklaagt te laat zyn leed,
En vindt zich, eêr hy 't denkt, bedrogen.
Minerva, met Euroop bewogen.
Die fluystert haar deez' les in 't oor,
En houdt haar, naar het schynt, te voor
Hoe dat de Tyd vast is aan 't naaken,49.
Die 't zwakke voetstuk zal doen kraaken,
Waar op deez' zwakke Vrede steunt.
Een Zee-Nimph, die zich des niet kreunt,50.
Die dobbert in haar Schelpe Wagen.
(Gansch zorgeloos voor slimme laagen,51.
Zelfs in haar eygen Hof gesmeed,)
Op 't luchtig ruym; daar zy vergeet,
Door hoe veel Eeden, nu geschonden,
Zy was aan d'Adelaar verbonden;
Die nu, van alle hulp ontbloot,
Alleen het zwaard voert in den poot,
Om zich van wreed geweld te vryen.
Zy vaart gerust uyt speelemeijen,52.
Niet ziende, welk een onweêrs-wolk,
Hangt boven 't hoofd van haar en 't volk;
(Gaf Godt dat die voorby mogt dryven,)
Zy grabbelt ruym in goude schyven,53.
Waar voor zy, listelyk verzocht,
Onweetend heeft haar Kroon verkocht.
De Hemel wil de levering weêren.
De Krygsman, schoon door triumpheeren
Vermoeyd, en afgemat, die byt
Zyn vingers af, uyt enk'le spyt;
Wyl hy zo snood, zo eervergeeten,
Zyn Krygstropheên ziet omgesmeten,
Zyn Lauw'ren, met de voet getrapt.
Merkuur, die nu zyn wieken klapt.
Als een, ontslagen uyt zyn banden,
Vliegt weêr van huys naar vreemde Landen;
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En voert zyn Beurs met ronde Goôn.54.
Voor yders oog alom ten toon:
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Doch of dcez' vreugd van duur zal wezen?
Dat is, dat is het geen wy vreezen.
Men ziet alreets de trotse Zon,
Van achter 't warrig Babylon,
Weêr trots door dikke nevels stygen;
Die schynt ons weêr met ramp te dreygen;
Te meêr, wyl ons de Faam voorspelt.
Hoe 't met de zaaken is gesteld.
Ziet, daar ze u heen wyst, om deez' Vrede.
In zyn gesteltheyt naakt te ontleden:
Ziet daar, Beschouwers, zo gy 't vat,
Den Inhoud van dit Tytel-blad.

1718: Dijkdoorbraken en de tronie van Alberoni
De titelprent en relatief korte verklaring van 1718 behandelen twee onderwerpen:
de rampzalige Kerstvloed van december 1717 en de Spaanse expansiepolitiek van
Alberoni in Italië. Rechtsonder zien we Mercurius - in de uitleg de ‘brenger van de
maaren’ genoemd -, die zich amper uit de kolkende golven omhoog weet te hijsen
en nog net enige nieuwsbrieven droog houdt. Achter hem staan angstige mensen op
de doorgebroken dijken. Links werkt een geschiedschrijver onder het toeziend oog
van een nieuwsgierig engeltje aan een portret van kardinaal Alberoni, op dat moment
nog de machtigste man in Spanje. Faam, die boven de historicus zweeft, beweegt
hem te stoppen, omdat onduidelijk is hoe het Alberoni verder zal vergaan.
In de Kerstnacht van 1717 waren grote gebieden aan de Noord- en Oostzeekusten
onder water gelopen als gevolg van dijkdoorbraken en overstromingen tijdens een
hevige storm.

Titelgravure Europische Mercurius, 1718.

Deze Kerstvloed had veel levens gekost, ook in de Republiek. Goeree vat de ellende
samen in slechts enkele zinnen, die voor alle lezers meteen duidelijk zullen zijn
geweest. In de rest van de jaargang van 1718 konden zij vervolgens de uitgebreidere
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verhalen over de schade aantreffen. Opmerkelijk hierin zijn de gedetailleerde
overzichten van slachtoffers aan mensen en dieren in de Groninger landen en het
Duitse Oost-Friesland.55. De autoriteiten zouden in 1718 handenvol werk hebben om
de schade te herstellen.56.
In het Middellandse-Zeegebied speelden intussen geheel andere zaken. Hier had
de Italiaan Giulio Alberoni het in 1714 gebracht tot eerste minister van Spanje, nadat
hij een belangrijke bijdrage had geleverd aan de totstandkoming van het tweede
huwelijk van koning Filips V en Elizabeth van Parma. In 1717 had

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

82
hij Sardinië op de Habsburgse keizer heroverd.57. De betrokken Europese mogendheden
hadden hiertegen hevig geprotesteerd, maar niet onmiddellijk ingegrepen. In juni
1718 was de Spaanse vloot uitgevaren om in opdracht van Alberoni Sicilië aan Filips'
bezittingen toe te voegen. Sicilië viel op dat moment onder de soevereiniteit van de
hertog van Savoye. In augustus zou het tot een treffen komen tussen een Britse vloot
onder leiding van de admiraal George Byng (1668-1733). de latere burggraaf van
Torrington, en een aantal Spaanse schepen onder het gezag van admiraal Castaneta.
De Britse vloot van Byng, bestaande uit twintig schepen, zou de kleinere Spaanse
vloot verpletterend verslaan bij Kaap Pássaro, gelegen onder Syracuse.58. Ondanks
deze nederlaag veroverde Spanje ook Sicilië. In december 1718 zou Groot-Brittannië
officieel de oorlog aan Spanje verklaren. Al deze kennis had Jan Goeree nog niet
toen hij halverwege het jaar de titelgravure van 1718 uitlegde. Hij wist dus niet of
Alberoni een krans of de kous op de kop moest krijgen. Alberoni was volgens het
verslag in de Europische Mercurius ‘zeer styf hoofdig’, omdat hij ernaar streefde
zijn naam toe te voegen aan eerdere succesvolle geestelijken in de wereldlijke politiek
zoals Ximenes, Richelieu en Mazarin.59. Mogelijk is daarom bij de voet van de
geschiedschrijver een kikker afgebeeld, het symbool voor hoogmoed.

Voor de Nieuwsgierigen.
Het Wicht dat hier te leunen leyt.
Verbeeldt ons de Nieuwsgierigheyt.
Die reykhalst tusschen vreeze en hoopen.
Hoe 't in Europa af zal loopen.
Wat verder achter in 't verschiet,
Daar 't byster naar en droevig ziet.
Ontvlucht de brenger van de maaren.
Ter naauwer nood 't geweld der baaren.
Wier woeste kracht een Dyk doorspoelt,
Daar Neêrland noch de smert van voelt.
Historie-schryfster maaldt de Tronie
Van Spanjens onrust, ALBERONIE,
Doch heeft hem slechts in 't ruw gezet,
Dewyl de Faam haar werk belet,
En afraadt verder voort te vaaren,
Tot dat zy nader zal verklaaren.
Hoe 't met de zaak van dien Prelaat,
Aan 't woelend Hof van Filippus staat;
Dan, zegt zy, zal ik u trompetten
Of gy hem lauw'ren of een kous op 't Hoofd zult zetten.

1719: Mislukte Spaanse plannen en een Zweedse koningstombe
Voor de titelprent van 1719 zijn opnieuw twee onderwerpen geselecteerd, waarvan
het ene, de mislukte Spaanse aanval op Groot-Brittannië, voortborduurt op Alberoni's
politiek in 1718. De meeste ruimte, ook in de uitleg, wordt besteed aan dit onderwerp.
De geschiedschrijver, rechtsonder op de gravure, tekent ditmaal in zijn boek de
belangwekkende feiten over het verloop van dit conflict op. Ook Mercurius houdt
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zich met de Spaanse aanval bezig. Het tweede thema in 1719 is de terugkeer van
vrede in Scandinavië door de dood van de Zweedse koning Karel XII.
In 1719 besloten Groot-Brittannië, Frankrijk en de Habsburgse keizer de Vrede
van Utrecht te wijzigen door Sicilië met Sardinië te verruilen tussen de hertog van
Savoye en de
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keizer. Toen Alberoni weigerde Sardinië te verlaten was het opnieuw oorlog in
Europa. Alberoni probeerde zelfs een burgeroorlog te ontketenen in Groot-Brittannië
door met een vloot de katholieke troonpretendent Jacobus terug te brengen op de
Britse troon. De nederlaag bij Kaap Pássaro had hem kennelijk niet ontmoedigd een
dergelijk plan te realiseren. In de uitleg is daarom sprake van het vergeten van ‘Bing’
door Alberoni. Door hevige storm liep het echter slecht af met de vloot die George
I in Londen had moeten onttronen. Alberoni's plannen waren dus mislukt. De
geschiedschrijver op de gravure vermeldt om die reden in zijn boek het gezegde van
Horatius ‘parturient montes nascitur ridiculus mus’ (de bergen zullen zwanger zijn;
een belachelijk muisje zal worden geboren). Weinig verhullend

Titelgravure Europische Mercurius, 1719.

zijn ook de woorden rond de afbeelding van de Spaanse vloot: ‘CLASSIS HISPANICA
VENIT IVIT FVIT’ (de Spaanse vloot is gekomen, is gegaan en is geweest). In de uitleg
vergelijkt Jan Goeree het debacle van Alberoni ook nog met de mislukte operatie
van Filips II in 1588. Diens armada, die Engeland indertijd had moeten veroveren,
was eveneens grotendeels door storm vergaan. Op de gravure houden twee engelen
elk een portret vast met daarop een Filips afgebeeld. Het onderste portret - de teksten
zijn niet compleet zichtbaar - lijkt op Filips II; de andere zal diens verre opvolger
Filips V zijn.60. Goeree noemt Alberoni eerder in zijn uitleg nog wel ‘Spanjens spil’.
In een biografische schets in de Europische Mercurius van 1718 was deze zelfs als
spil van geheel Europa neergezet.61.
Het tweede thema in 1719 is de dood van de Zweedse koning Karel XII.62. Deze
was na zijn nederlaag tegen tsaar Peter de Grote bij Poltava (1709) en een langdurig
verblijf bij de Turken in 1715 teruggekeerd naar zijn land, dat nog in de Grote Noordse
Oorlog was verwikkeld. In 1718 voerde Karel XII oorlog in Noorwegen tegen de
Denen. Op 30 november raakte een verdwaalde kogel hem in de linkerslaap, terwijl
hij vanuit een loopgraaf de vesting Frederikssten bekeek. Deze gebeurtenis lijkt op
het tafereel dat op de gravure rechts in het midden is ingebracht. De koning viel
meteen dood neer.63.
De Europische Mercurius schetst een overwegend positief beeld van deze koning
die slechts 36 jaar is geworden. Hij zou sober geleefd hebben, in het leger altijd op
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stro hebben geslapen met zijn laarzen aan en een vijand van vleierij zijn geweest.
Maar zijn beleid had beter kunnen uitpakken, zoals blijkt uit de volgende woorden:
Waarlyk by aldien den Koning van Zweden in alle zyne ondernemingen
altyd van een wyze en getrouwen Mentor was verzeld geweest, zo hadde
men niet behoeven te twyfelen, of hy zoude het kunsje wel geleerd hebben,
om zyn courage met de voorzigtigheid te temperen, en dus zyne Volkeren
gelukkiger te maken.64.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

84
De verwachting was dat de vrede in het noorden van Europa nabij was. Op de gravure
zien we rechtsboven daarom Pax in de buurt van enkele ijsberen.
Onverklaard laat de titeluitleg de betekenis van de bijl en het afgehakte hoofd
rechtsonder op de prent. Heeft de graveur hiermee de politiek gevoelige dood van
Johan van Oldenbarnevelt, die honderd jaar tevoren was terechtgesteld, in herinnering
willen roepen? Deze veronderstelling ligt niet voor de hand, omdat er in de Europische
Mercurius van 1718 en 1719 berichten over andere executies staan. Ten eerste waren
er in 1718 in Rusland enkele hooggeplaatsten onthoofd, omdat zij met kroonprins
Alexis zouden hebben samengespannen tegen tsaar Peter de Grote. Voor de kroonprins
gold ook de doodstraf, maar Alexis stierf voordat het vonnis kon worden uitgevoerd.65.
Verder vond in maart 1719 te Stockholm de onthoofding van Georg Heinrich von
Görtz plaats. Deze Duitse baron had Karel XII gediend, maar was na diens dood alle
oorlogsellende in de schoenen geschoven en ter dood veroordeeld.66. Deze verklaring
is het meest plausibel, gezien de uitgebreide berichtgeving hierover in de eerste helft
van 1719 en de aandacht voor de dood van Karel XII op de titelgravure.

Uytleg.
Historie-schryfster zit hier weêr.
Gelyk voorleden Jaar, ter neêr.
Toen zy de schrand're Tronie maalde
Van Alberoni, die toen dwaalde.
Wyl hy, voor lauw'ren, zich belooft.
Kreeg eene schoone k..s67. op 't hoofd.
Geen nood; hy laat den moed niet zakken;
Thans zal hy Eng'land aan gaan pakken.
Vergeetend' het geval van Bing.68.
Sta vast. Brittanje. 't geldt uw King;
Dien wil, dien zal hy dethroneeren:
De Troupen zyn aan 't embarqueeren.
De Schepen klaar, gepropt van volk;
O Engl'land, Eng'land, welk een wolk.
Hangt, vol van dreygende onweêrs vlaagen
U over 't hoofd! hoe wil 't 'er daagen?
Daar zeylt d'ontzachchelyke Vloot!
De Bergen zyn in baarens nood!
En gansch Europa zit te beeven.
Als goldt het tcffens goed en leeven:
Geen mensch begrypt, wat 't zeggen wil.
Dat Alberoni, Spanjens spil.
Met Spanjens magt zo ver van huys bruyt;69.
Maar laas! 't komt op een kleyne muys uyt:
Een enk'le storm, een onweers vlaag,
Smyt Spanjens scheepjen overstaag,
En 't heele mooije spul in de asschen;
Dit komt van Vorsten te verrassen,
Te stooren op hun eygen grond,
Te wigtig voor die 't onderwondt.70.
Zo zag de tweede der Philippen.
Zyn vloot verbryz'len op de klippen.
En al zyn hoop in rook vergaan.
Dit toont Merkurius hier aan.
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Historie-schryfster, die het rekent.
Als iets bezonders, en het tekent.
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Wil dat de Naneef71. het bewaar,
In haar geschiedboek van dit Jaar.
Wat verder rust de Vorst der Zweeden,
Geducht gehaat, en aangebeden;
Gesneuveld op het bed van Eer:
Hier op herleeft de Vrede weêr
En ryst met glans uyt 't barre Noorden,
't Geen afgemat van menschen-moorden,
Vast rykhalst om dien weêr te zien:
Wy wenschen, dat het mag geschiên;72.
En alle, die haar ooyt verveelden,
Den voorgrond van deez' Prent verbeelden.

1727: Onzekerheid in Europa en wisselingen van de wacht
De titelgravure van 1727 staat, met maar liefst vier skeletten en enkele bladerloze
takken, bol van macabere doodssymboliek. Deze refereert enerzijds aan de makers
van de Europische Mercurius zelf en anderzijds aan de overleden Britse koning
George I. De twee geraamtes vooraan slaan op het overlijden, kort na elkaar in juni
1727, van de redacteur Laurens Arminius en de uitgever Andries van Damme,73. zoals
Jan Goeree ook verwoordt in de bovenste twaalf regels van zijn uitleg. Hierdoor is
er waarschijnlijk sprake geweest van discontinuïteit in het productieproces van de
Europische Mercurius, ditmaal tevens een aannemelijke verklaring voor het ontbreken
van het titelgedicht in het nieuwsboek. Arminius heeft de eerste helft van de jaargang
nog grotendeels geredigeerd.74. De gravure geeft verder aan dat de weduwe van
Andries van Damme, Judith Engelgraaf, het werk van haar overleden echtgenoot
heeft voorgezet.75.
Het ‘vertrek’ van de twee hoofdfiguren van de Europische Mercurius in 1727 naar
‘'t akelig Elizeesche Veld’ lijkt Goeree sterk te hebben bezig gehouden. In zijn
Mengelpoëzy staan namelijk ook nog twee typerende grafschriften voor Arminius
en een ellenlang lijkdicht voor de redacteur en de uitgever gezamenlijk, dat aldus
begint: TWEE VLIEGEN / MET EENE KLAP / OF / LYK-GRAP, / Op het verdwynen / Der
twee voornaamste Figuuren / Uyt de Europische Merkuuren’, en de volgende passage
bevat:
(...) 'k moet op nieuw weêr traanen sproeyen
Op 't doode lyk van Anderies.
O smertelyk! ô zwaar verlies!
Laurentius, noch laauw, begraaven,
Heb ik beweend om zyne gaven
En pas het lyk met aard bedekt,
Of gy, Andreas, gy vertrekt!
Wat zal Merkurius nu zeggen,
Vindt hy uw beyder lyken leggen,
Als hy van 't vlugge reyzen moê
Zich spoeyt76. naar 't hollend Holland toe? (...)77.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

De titeluitleg vervolgt met de voorstelling in het midden van de gravure. Hier zien
we de oorlogsgod Mars (of Mavors), als vechtersbaas met schild, toorts en hond. Dit
dier was kernmerkend voor het slagveld. Mars neemt onder het toeziend oog van de
vredesgodin de wapens op tegen een dode die hem met sneeuwballen verjaagt. Op
de achtergrond wachten soldaten voor de tempel van Janus, die volgens Goeree
opengerukt wordt. Deze beeldspraak verwijst naar de poortdoorgang van het Forum
Romanum te Rome, die in de Oudheid slechts gesloten was als het gehele Romeinse
Rijk in vrede leefde. Het tafereel symboliseert dan ook
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de onzekere politieke situatie in het Europa van 1727. Ook de redacteur van de
Europische Mercurius wist bij de aanvang van het jaar nog niet hoe deze zou
uitpakken. Arminius had in dit verband nog verzucht:
Wat zullen wy nu uyt dit alles besluyen? zal men Oorlog hebben? Het
schynt 'er zig alles na te schikken: egter kan de God des Vreedes de herten
der geene, die dezelve zoeken, nog veranderen, en de zaken schikken, dat
die geene, die Rust in Europa zoeken te handhaven, triomfeeren!78.
Volgens Goerees uitleg keerde de vrede echter terug door de onverwachte dood van
iemand in het Noorden. Bedoeld wordt de in mei 1727 overleden Russische keizerin
Catharina I, die werd opgevolgd door de jonge Peter II. Catharina had begin 1727
tot grote ongerustheid van Zweden en Denemarken de Russische vloot versterkt.79.
In het derde deel van de uitleg verklaart Goeree dat de vrouwenfiguur links op de
gravure treurt om het heengaan van ‘Albions’ koning George I. Zijn driedubbele
kroon - die van Engeland, Schotland en Ierland - ging over op zijn zoon George II,
dus van de een naar de ander, in dit geval via het bovenste skelet met januskop naar
de levende vrouwenpersoon onder de vruchtdragende boom rechts. Deze ging dus
van de één naar de ander. Zo zijn de Franse woorden ‘D'UN A L'AUTRE’ bovenin de
gravure tegelijk verklaard. Zulke woorden golden in 1727 zoals vermeld ook voor
Rusland en verder voor Marokko, waar Abdallah de opvolger was van Ismael ben
Ali Cherif.
De Europische Mercurius besteedt in 1727 veel aandacht aan genoemde
troonswisselingen. George I was in juni, op doorreis naar zijn erfgoed Hannover,
overleden te Osnabrück, in de armen van zijn broer, de bisschop ter plaatse. De Britse
koning zou ziek zijn geworden door overmatige consumptie van meloen en het
drinken van enkele glazen koud water in het Overijsselse Delden. De regeringsleider
Walpole ontving in Engeland als eerste het onverwachte bericht. Deze stelde
vervolgens meteen de procedures voor de troonsopvolging in werking.80. Bij de
berichten van juni maakt het nieuwsboek eveneens melding van het overlijden van
de Russische vorstin Catharina I in de voorgaande maand. In januari had Arminius
nog ontkend dat zij ernstig ziek was. Haar opvolging ging gepaard met paleistwisten.81.
Nog minder regulier verliep de opvolging in Marokko. Hier wist de moor Barmacan
de dood van de koning twee maanden geheim te houden. Hij had het lijk laten
balsemen en verborgen gehouden. Intussen had Barmacan gepoogd via omkoping
de troon te bemachtigen. Zijn plan mislukte doordat één van de echtgenotes van de
overleden koning de ware toedracht wist te onthullen aan de koninklijke familie.82.
Marokko verkeerde tot 1729 in staat van burgeroorlog.

Verklaaring van een Merkurius-Tytelplaat van 't Jaar 172783.
Beschouwers die hier staat, en ziet.
En vat deez' Tytels inhoud niet,
Zo luystert toe, ik zalze ontleeden.
De twee Scherminkels hier beneden,
Ter wederzyds het Tytel-schild,
Verbeelden hier, indienje wilt,
d'Autheur en Drukker der Merkuuren,
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Die beyde zyn haar piek gaan schuuren.84.
Naar 't akelig Elizeesche Veld.
Daar d'een aan d'ander nu vertelt
Hoe zy 't op hun verscheiden lieten
Op d'Aard', die hen scheen te verdrieten.
In 't Tafereel vertoont zich Mars,
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Met zynen fakkel, trots en bars,
Als of hy 't al in vlam wou zetten,
En gansch Euroop dacht te verpletten;
Doch een gansch onverwachte dood;
Die tusschen beyde uyt 't Noorden schoot,
Deed het Compas van Mavors draaijen,
En 't Vrede-haantje boven kraaijen.
Deez' dood helpt fors gelyk een Leeuw,
Met ballen van gekneede Sneeuw
Den wreeden Oorlogs-Godt aan 't vluchten
En stelt Europa buyten zuchten,
't Geen zonder oorlog of gevecht,
Den Vreê weêr ziet als opgerecht;
Doch met de Wapens in de handen
Om of het vuur weêr sloeg aan 't branden,
En Janus kerk wierdt opgerukt.85.
Het Vrouwebeeltje, 't geen bedrukt
Staat by een dorren boom te treuren,
En 't droevig hoofd naauw op kan beuren,
Verbeeldt het droevig Albion
Eylaas ontbloot van eene Zon
Die gansch Europa met zyn straalen
Verkwikte en als deed Adem haalen.
Het tweede Beeld, verheugd en bly,
't Geen zich vertoont aan d'andre zy,
En by een Vrucht-boom staat te pronken,
Terwyl het werdt een Kroon geschonken,
Verbeeldt dat zelfde Ryk en Land,
Doch in een blyder staat en stand.
Vermits het een drie dubb'le Kroone,
Op 't hoofd van Georges grooten Zoone,
Ziet door de Dood ter neêr gesteld,
Ziet daar den Inhoud, u gemeld.

Besluit
Hierboven zijn de titelgravures van de jaargangen 1713, 1718, 1719 en 1727 van de
Europische Mercurius alsnog gecombineerd met de titelverklaringen die Jan Goeree
ooit naar aanleiding van deze prenten heeft geschreven. Ze zijn bovendien aan de
hedendaagse lezer verklaard en in de context geplaatst van de interactie tussen
achttiende-eeuwse uitgevers en graveurs, een onderwerp waarover we weinig directe
informatie hebben. De behandelde teksten, gevonden in Goerees Mengelpoëzy,
dateren uit de twee laatste decennia van diens carrière. Hij had inmiddels als graveur
veel ervaring opgedaan en hij lijkt met genoegen gedichten bij de titelgravures voor
genoemd nieuwsboek te hebben gemaakt, hoogstwaarschijnlijk bij zijn eigen gravures.
Na zijn dood zetten één of meer tot op heden onbekende auteurs het schrijven van
titelverklaringen voor de mercuur voort. In 1750 kwam abrupt een einde aan deze
traditie, die kenmerkend was voor veel vroeg-moderne publicaties.
Oorlog en vrede zijn in de betreffende vier titelverklaringen, die zoals vermeld in
de Europische Mercurius ontbreken, de belangrijkste thema's. In 1718 en 1719 maakte
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Goeree met Alberoni's oorlogspolitiek er zelfs een vervolgverhaal van. Daarnaast is
er in deze jaren aandacht voor het overlijden van enkele Europese vorsten en een
ramp. Al deze onderwerpen zijn ook exemplarisch voor de inhoud van het nieuwsboek.
Ze geven geen aanleiding om te denken dat inhoudelijke aspecten de reden zijn
geweest waarom juist deze vier verklaringen
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Titelgravure Europische Mercurius, 1727.

niet zijn opgenomen in de Europische Mercurius. Ze zijn vergelijkbaar met de inhoud
van titelverklaringen die wel in het nieuwsboek staan. Alleen de uitleg bij de prent
van 1727 is in zoverre afwijkend dat deze refereert aan de makers van de mercuur
zelf. Maar ook daarbij valt geen onvertogen woord. Praktische redenen - ruimtegebrek
uitgezonderd, want de pagina's naast de prenten zijn leeg - liggen dan ook
waarschijnlijk ten grondslag aan het ontbreken van de vier gedichten in het
nieuwsboek waarvoor ze zijn bedoeld.

Eindnoten:
1. Zie bijv. P. van Eeghen, Het werk van Jan en Casper Luyken. Met medewerking van J.Ph. van
der Kellen. 2 delen. Amsterdam 1905, waarin een aantal basale gegevens staat over de
titelgravures van de beide Luykens voor de Europische Mercurius (EM) in de jaren 1690-1701,
in deel 1, p. 200-205 en in deel 2, p. 791-792. Zie ook de uitvoerige literatuuropgave in F.G.
Waller en W.R. Juynboll. Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, Den
Haag 1934; onveranderde herdruk Amsterdam 1974, p. 498-544.
2. P.G. Hoftijzer, Engelse boekverkopers bij de beurs. De geschiedenis van de Amsterdamse
boekhandels Bruyning en Swart. 1637-1724, Amsterdam en Maarssen 1987, p. 82.
3. J.W. Koopmans, ‘Nieuwsprenten in de Europische Mercurius van 1730-1733’, in: Tijdschrift
voor Mediageschiedenis 6 (2003), p. 5-27.
4. Over de EM: idem, ‘De presentatie van het nieuws in de Europische Mercurius (1690-1756)’,
in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman (MedJCW) 23 (2000), p. 117-133.
Van Damme werkte geruime tijd samen met de Leidse boekhandelaar Daniel van Dalen, zoals
ook te zien is op de titelprent van de EM uit 1713.
5. In Jan Goeree, Mengelpoëzy, deel 2, Amsterdam 1734, p. 136-138 (1713), p. 142 (1718), p.
139-140 (1719) en p. 149-150 (1727).
6. I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, deel 4, Gegevens over de
vervaardigers, hun internationale relaties en de uitgaven N-W. papierhandel, drukkerijen en
boekverkopers in het algemeen, Amsterdam 1967, p. 157-163.
7. Willem Goeree (1635-1711) woonde in Amsterdam enige tijd aan het Rokin, waar ook de
uitgeverij van Andries van Damme was gevestigd. Een biografisch overzicht in: Willem Goeree.
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9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.

Inleydinge tot de Al-ghemeene Teycken-Konst. Een kritische geannoteerde editie. ed. M.
Kwakkelstein. Leiden 1998, p. 17-27.
Goerees verklaring van deze tekeningen staat in zijn Mengelpoëzy, deel 2, p. 51-52.
Te Amsterdam uitgegeven in 1697: Ter bruylofte van mons. Niklaas Pot, en mejuffrouw
Geertruyd van Bellekamp; in 1700: Ter bruyloft van... Cornelis Berkhuysen en... Engeltje
Schuuring en in 1710: Dagboek der heiligen: Bestaande in driehonderd agt en zestig
afbeeldingen der heiligen.
Goeree, Mengelpoëzy, deel 1, voorrede (ongepagineerd).
De titel van de vertaling, waarin ook twee gravures van Goeree staan: Alcander, koning van
Cyprus en Cilicie: of De gewaande zeerover.
Oranjegezind klinkt in elk geval niet de laatste regel in een grafschrift voor Willem III: ‘Hier
rust de vroomste Prins der Aarde! / Vorst Wilhelm, wiens gezag en kracht, / De Vryheyt van
ons Land bewaarde, / Zo lang hy zulks had in zyn' magt; / Nu leyt hy dat vermogen neêr. / En
schenkt ons Land zyn Vryheyt weêr.’ Goeree, Mengelpoëzy, deel 1, p. 225.
Voor meer biografische gegevens met name: E. de la Fontaine Verwey, De illustratie van
letterkundige werken in de XVIIIe eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche
boek. Amsterdam 1934, p. 43-46; idem, ‘Gedichten en boekillustraties van Jan Goeree’, in:
Halcyon 5 (1941), p. 1-12 en J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde,
deel 5. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Verenigde
Nederlanden, deel, 2e druk; Haarlem 1924; ongewijzigde herdruk Utrecht en Leeuwarden 1973,
p. 30-32.
Goeree, Mengelpoëzy, deel 1, voorrede (ongepagineerd).
Goeree, Mengelpoëzy, deel 1, p. 179-184 en deel 2, p. 54-56, 339-340, 343-346.
Te Winkel, De ontwikkelingsgang, p. 31.
De ongewijzigde tweede druk had als ondertitel: Bestaande in huwelykszangen, verjaardichten,
lyk- en grafdichten, heldendichten en zegezangen, mengelgedichten, en gezangen (Amsterdam,
Albert van der Kroc).
De tekst van dit titelgedicht is ook als bijlage opgenomen bij Koopmans. ‘De presentatie van
het nieuws’, p. 128-129. Het aldaar uitgesproken vermoeden dat Goeree de auteur is van deze
uitleg, op grond van de laatste regel ‘Goe-reys, goe-ree’ (zie ibidem, noot 68) kan hier worden
bevestigd.
Tekstvergelijking levert een aantal kleine spellingsverschillen op, die tijdens het zetten kunnen
zijn ontstaan.
Goeree, Mengelpoëzy, deel 1, voorrede (ongepagineerd).
De EM bevat verder tot Jan Goerees overlijden nog een titelverklaring in de jaargang van 1717.
Mogelijk heeft hij ook deze geschreven. Jaren die noch in de EM noch in Goerees Mengelpoëzy
voorkomen zijn, naast het genoemde hiaat van 1706-1712: 1714, 1723, 1724 en 1729.
De la Fontaine Verwey, ‘Gedichten en boekillustraties’, p. 8.
Sluyter is ook de maker van de prenten van 1702 en 1704. De prent van 1703 is anoniem.
In 1692 was Sluyter begonnen te werken in Amsterdam. F.G. Waller en W.R. Juynboll,
Biographisch woordenboek, p. 303.
In 1712 publiceerde Andries van Damme ook Jan Goerees Historische gedenk-penningen van
Lodewyk den XIV, een aanwijzing voor (hernieuwd) contact tussen beide mannen in deze tijd.
De la Fontaine Verwey, ‘Gedichten en boekillustraties’, p. 8.
De start van Pieter Sluyter als graveur van de titelgravures valt samen met de uitgeverswisseling
bij de EM in 1702.
Op deze gravure staat: ‘J. Goeree delin[eavit]’ (= heeft geschetst) en ‘P. Sluyter sculp[sit]’ (=
heeft gesneden). I.H. van Eeghen. De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, deel 2. Uitgaven
van Jean Louis de Lorme en familieleden. Amsterdam 1963, p. 99. Jan Goeree heeft Sluyter
(en diens echtgenote) goed gekend, gezien enkele persoonlijke gedichten die hij aan Sluyters
adres heeft gericht. Zie Goeree, Mengelpoëzy, deel 2, p. 177, 182-183.
‘Anderies’ is Andries van Damme.
Goeree, Mengelpoëzy, deel 2, p. 147. Dit rijmpje is tegelijk het bewijs dat Goeree de graveur
is van de anonieme titelprent van 1726 (zie de omslagillustratie van MedJCW 23 (2000), nummer
3).
Goeree, Mengelpoëzy, deel 2, p. 152.
Dit gedichtje volgt namelijk op een tekst voor ‘den Koophandel van Amsterdam’. Dit werk
bevat in de editie van 1714, die is uitgegeven door Andries van Damme en Johannes Ratelband,
een titelgravure van Jan Goeree en B. Bernards.
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33. Dit symbool draagt Europa zelden. Wellicht heeft de graveur gedacht dat Zeus Europa op Kreta
heeft opgesloten in de toren van een kasteel.
34. Zie ook Koopmans, ‘Nieuwsprenten’, p. 7-8.
35. Dit waren Pruisen, Portugal en Savoye.
36. De Britse Tories, die destijds de macht hadden, wilden vrede. EM (1713) I, p. 5-6, 41-42.
37. In de mythologie is het de oppergod Jupiter die met bliksemschichten zwaait.
38. In de vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap uit 1969.
39. ‘Alumnia’ = alumna.
40. EM (1713) I, p. 65. Over de ondertekening van de vrede met bijbehorende documenten EM
(1713) I, p. 215-265 en II, p. 3-52.
41. Onstuimige zeewater.
42. Beduidt, betekent.
43. Schijnbaar, quasi.
44. Listen, sluwe daden.
45. Daarom.
46. Helm.
47. Fluks: vlug.
48. Klimmen.
49. Naderen.
50. Die zich aan de drukte niet stoort.
51. Gevaarlijke valstrikken.
52. Spelemeijen: zich (op het water) vermaken.
53. Munten.
54. Ronde Goden: geld.
55. EM (1717) II, p. 318; (1718) I, p. 38-47; II, p. 170-186.
56. Zie bijv. T. Ufkes, ‘De opstand in Aduard in 1718’, in: Groningse Volksalmanak (1984-1985)
p. 91-101.
57. Vóór de Vrede van Utrecht was Sardinië een onderdeel van het Spaanse rijk geweest.
58. Hierover bijv. D. Aldridge, ‘The navy as handmaid for commerce and high policy’ in: J. Black
en P. Woodfine, eds., The British navy and the use of naval power in the eighteenth century
([Leicester] 1988) p. 51-69, aldaar p. 61.
59. EM (1718) I, p. 212-216; II, p. 26-29, 66-69, 117-144, 226-229, 265.
60. De teksten zijn niet volledig: ‘PHIL[IPPUS] D[EI] G[RATIA] HISP[ANORUM] REX.DVX.B[?] = Philips,
bij de gratie Gods koning van de Spanjaarden, hertog van Brabant? en PHIL[IPPUS]DUX.AND.LVD?
(de rest van de tekst is onzichtbaar) = Philips, hertog van Andalusië en?.
61. EM (1718) I, p. 140.
62. Rond zijn portret staat: ‘CAROLUS XII D[EI] G[RATIA] REX SUE[DORUM]’ (= Karel XII, koning
van de Zweden bij de gratie Gods) en eronder: ‘OBIT.XI.DEC[EMBRIS] M.D.CC.XVIII.’ (= is
overleden op 11 december 1718 - volgens de Gregoriaanse kalender op 30 november).
63. Als Engelstalige biografie over deze koning het gezaghebbende werk: R. Hatton, Charles XII,
Londen 1968.
64. EM (1719) I, p. 80-83 (naast p. 80 een gravure van het sneuvelen van Karel XII).
65. EM (1718) I, 250-251; (1719) I, p. 40. Zie ook J.W. Koopmans, ‘From beasts into men: Russia
in the Europische Mercurius (1690-1756)’, http://www.nrac.nl (online publicaties) p. 1-17,
aldaar p. 8-9.
66. EM (1719) I, p. 80, 115, 123, 168-170 (naast p. 169 een gravure van de executie), 200-204.
67. De lezer moest hier ‘kous’ invullen.
68. (George) Byng.
69. Heengaat.
70. Zich onderwinden: iets moeilijks ondernemen.
71. Nakomeling.
72. Geschieden: gebeuren.
73. Het is onduidelijk welk skelet bij wie hoort. Het boek met de letters CE bij het linker geraamte
kan op beiden slaan.
74. Pas in de tweede helft van 1727 staan de initialen van zijn opvolger op het titelblad, J[ohannes]
H[averkamp], die waarschijnlijk ook de eerste helft van deze jaargang heeft afgemaakt.
75. Haar bemoeienis is beperkt gebleven tot de eerste helft van de lopende jaargang. De tweede
helft van 1727 staat op naam van Andries' neef Hendrik Jansz van Damme.
76. Spoedt.
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77. Goeree, Mengelpoëzy, deel 1, p. 216 (de grafschriften, waarin Goeree het eeuwige schelden
van Arminius memoreert) en p. 217-221 (het lijkdicht; citaat op p. 218). Deze gedichten zijn
nieuwe bewijzen voor het redacteurschap van Laurens Arminius. Zie: Koopmans, ‘De presentatie
van het nieuws’, p. 120.
78. EM (1727) I, p. 16.
79. EM (1727) I, p. 150-151.
80. EM (1727) I, p. 316-317; II, p. 3-8, 51-52, 66.
81. EM (1727) I, p. 312-314; II, 53-65. Zie ook Koopmans. ‘From beasts into men, p. 10-11.
82. EM (1727) I, p. 287.
83. EM (1727) II, p. 76.
84. De piek schuren: stil weggaan.
85. Opengerukt.
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And now for someone completely different
Pieter Boddaert Junior
André Hanou
Bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Stichting Weyerman
verscheen een bundel over schrijvers in gevangenschap, Achter slot en grendel (2002).
Daarin vindt men van de hand van A.G. van der Steur een broodnodig artikel over
een schrijver die wegens zijn erotische gedichten lang bekend gebleven is: Pieter
Boddaert Junior (1766-1803).1. In zijn laatste noot belooft Van der Steur een studie
over Boddaerts ‘tweede leven’ tijdens de negentiende eeuw, toen vele andere erotica
op naam van Boddaert gesteld werden, en vraagt om aanvullingen op zijn bijdrage.
Men kan erover twisten of de hieronder volgende verklaring van Boddaerts moeder
bij Juniors eerste of tweede leven behoort. Dat oordeel laat ik aan de expert over.
Verder voeg ik nog enkele andere gegevens toe.
1 In de Amsterdamsche Courant van 28 maart 1805 verscheen, na Boddaerts dood,
de volgende oproep: ‘Alle de geenen die iets te pretendeeren hebben van, of
verschuldigd zyn aan wylen den Heer Mr. PIETER BODDAERT: worden verzocht
daarvan uiterlyk vóór den eersten Mey 1805, schriftelyke opgave te doen ten
Comptoire van de Notaristen J.L. BUDDE te Amsterdam, of NICOLAES BUDDINGH,
te Utrecht.’ Deze oproep werd op 2 en 11 april herhaald.
Bij notaris Budde te Amsterdam is niets te vinden. In de protocollen van notaris
Buddingh te Utrecht daarentegen vindt men daarentegen al op 8 maart 1805 (dus op
de overlijdensdatum van Boddaert te Amsterdam) de kennisgeving van Boddaerts
moeder, Catharina Everarda Römer: ‘Dat zij kennis bekomen hadde, dat haaren Zoon
Den Heer Mr Pieter Boddaert te Amsterdam was komen te overlijden; dat zij geheel
onkundig was van den staat zijnes boedels, en daaromme voor alsnog zich niet gaarne
met denzelven zoude immisceeren, maar nopens de additie of repudiatie verkiest te
blijven delibereeren. Verklarende alzoo niet te willen, dat door het doen ter aarde
bestellen van het afgestorven lichaam, verstaan zal kunnen worden eenige lecte
hereditair of inmenging in den boedel door haar te zijn gepleegd, daartegen wel
expresselijk protest keerende, als verklarende dat alles alleen te doen uit ouderlijk
gevoel, en met reserve tot repetitie van de uit te schietene begravenis kosten.’ Het is
duidelijk: moeder wenste niet op voorhand belast te worden met Pieters eventuele
schulden.
2 Bij het leven van Boddaert was zijn naam als erotisch schrijver al gevestigd. Dat
blijkt duidelijk uit een passage in Kinkers De Post van de Helicon (1788-1789) waar
het in nummer 12 en passant luidt, bij een moordende reeks opmerkingen over
pasverschenen literatuur: ‘Ei! Ei! Mijnheer GRENDEL! een heel bundeltje met
eerstelingen uit de Minnebroerstraat? - Ja, ik wist wel dat uw Zangster daar zo wat
heen een weêr liep, maar niet dat zij al zo verr' heen was. Nu, ik vind het wel - waarom
UE. zo wel niet als PIETER BODDAART junior? Doch die noemt zich met naam en
toenaam; waarom doet ge dit ook niet? die dingen kunnen toch nooit verhoolen
blijven.’
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In het derde nummer van het beroemde tijdschrift Janus, verschenen 15 januari
1787, vindt men (p. 10) het volgende bericht: ‘ZURICH, 25 December. Gepasseerde
Donderdag kwam hier in het Logement de Vergulde Schaar logeren een Hollands
Negotiant in scheurpapier, Gosse genaamd, welke zich aan de tafel eenige vreemde
discoursen liet échapperen over de Burgerlijke Vrijheid, ons Gemeenebest, en onze
brave Volks-vertegenwoordigers, waar
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over hij door drie voorname Amptenaren, daar tegenwoordig, ernstig werdt
doorgehaald, wordende hem tevens geraden te denken, dat hij niet bij Pietje Boddaert,
onder een glaasje zuur bier, maar te Zurich in de Herberg zat.’
De passage lijkt te suggereren dat Boddaert dezelfde politieke gezindheid bezat
als de orangistische Haagse courantier Gosse;2. en natuurlijk ook dat Boddaert reeds
vroeg de reputatie bezat een proefondervindelijke studie te verrichten naar het eerste
deel van het rabelaisiaanse leerstelsel van Wein, Weiber und Gesang.
3 Voor de literatuurgeschiedschrijving is niet onbelangrijk de manier waarop de
steeds moralistischer wordende Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen reageren
op de in 1805 te Amsterdam bij H. Moolenijzer verschenen De nagelatene poëtische
en prosaïsche portefeuille van Mr. Pieter Boddaert.3. Die Portefeuille werd al op 19
maart in de Amsterdamsche courant geadverteerd.4. Dat is iets meer dan tien dagen
na Boddaerts dood; de opwekking in te tekenen is zelfs gedateerd: 11 maart. De
Letter-oefeningen schrijven vervolgens in 1805 in hun nummer 14:5.
't Is eene bedroevende waarneeming, dat scherpe Recensien, door het
opwekken der algemeene nieuwsgierigheid, dikwijls eene tegengestelde
werking doen, en het afgekeurde Boek te sterker doen leezen. Inzonderheid,
misschien, mag die waarneeming gelden, wanneer het eenig voor de
Zedelijkheid gevaarlijk Werk betreft, waardoor jeugdige hartstogt ontijdig
aangeprikkeld, en nog sluimerende driften eensklaps op het gevaarlijkst
ontvlamd worden. Konden wij denken, dat dit het heilloos gevolg zou zijn
van onze ernstige en welmeenende waarschuwing tegen deeze schandelijke
vrugt van een bedorven hart en bezoedelde verbceldingskragt, met
huivering zouden wij de al te vaardige pen nederleggen en het Werk aan
zijn lot overlaaten. Doch nu eene helaas! te wel geslaagde Inteekening
hetzelve toch reeds in veeler handen heeft gebragt, zien wij te minder
gevaars in deszelfs aankondiging; en hebben wij, ondanks de
zedenverbastering, welke ook tot onze Bataafsche Jeugd is doorgedrongen,
over 't geheel nog te goede gedagten van het grootste gedeelte onzer
Jongelingschap (want onze Vaderlandsche Meisjes te waarschuwen voor
een Boek, 't welk op elke bladzijde zelfs het minst kiesche vrouwelijk
gevoel op de aanstootelijkste wijze beleedigt en haar van edele schaamte
en verontwaardiging moet doen bloozen, ware in de daad de grootste
onkieschheid en de beleedigendste satyre tevens!) dan dat wij zulk eene
averechtsche handelwijze van hun zouden mogen veronderstellen. Neen,
braave Jongeling! die onnadenkend, door Uwe inschrijving, het verderfelijk
eigenbelang van uw Uitgeever en Drukker hielp bevorderen, acht u
gelukkig, dat gij daarvoor nog door een weggeworpen stuk gelds kunt
boeten, en waag uwe Zedelijkheid niet aan eene Lectuur, die uwen smaak
tot schande zou verstrekken, en, wat meer is, uwe verbeelding
verontreinigen, uw hart bezoedelen! - Is iemand onzer onze Leezers, na
het gezegde, nog begeerig, iet naders van den inhoud te weeten, hij
vergenoege zich met dit weinige: Eene Voor- en Na-rede, en eenige
dichtregels ter Nagedachtenis. Voorts: De Lof der Vrije Metzelaarij; welker
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steller de uitgeevers zelve schijnen te twijfelen of wel nuchteren was. De
Phaëton volgens opgave eene navolging van het Hoogd, van Zacharia;
een stukje dat men leezen kan, echter niet zonderling schoon of belangrijk
in ons oog. De zwervende Fransche Tooneelspelers; mede een vertaaling:
dit stukje is smaakloos en morsig. Eindelijk: Losse Dichtstukken;
Bordeeltaal! - erger nog! Foei, den Jongeling, die ze met welgevallen
leezen, wee den Mensch, die zoo dichten kan!
Wij eindigen met het slot van het Versje ter Nagedachtenis, behelzende
eenige nutte vermaningen aan de Jeugd, welke niet ongepast deeze
aankondiging zullen besluiten, doch waarlijk bij deeze Portefeuille passen,
als de spreuk: Laat ons in 't Huis des Heeren gaan! - voor een Bordeel.
Gij Jongelingen! die deez' bladeren doorziet.
Beklaagt zijn ongeluk, maar volgt zijn voorbeeld niet.
Leert, uit zijn vroege dood, uw beste levensjaaren
Tot oeffning van 't verstand, tot deugd en kunstmin spaaren;
De geest wordt uitgebluscht, als 't lighaam wordt verdrukt.
En, door den wenk er weelde, op 't pad des doods gerukt.
Genoeg!.... Schenkt vrij een traan aan hem, wiens korte leven
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Met droevig zelfbedrog en onheil was doorweeven.
Gelukkig, die verstand aan geest en kunde paart.
O Jeugd! Waar Weelde uw wenkt, herinner U Boddaert.

In vroeger jaren waren de Letter-oefeningen wel wat beter te spreken over Boddaert.
Naar aanleiding van zijn vertaling (1791) van Popes Rape of the Lock, schreven zij
namelijk: ‘Over 't geheel genomen, is de Heer BODDAERT, in de naarvolging van dit
boertig Heldendicht redelijk wel geslaagd; echter heeft het in 't Neêrduitsch eene
zekers styfheid gekreegen, welke het oorspronglyk niet bezit.’6.
Dat nam echter niet weg dat Boddaerts vertaling de Nijmeegse schrijver E.J.B.
Schonck inspireerde tot het maken van een eigen Nederlandse, zelfs op specifiek
Nijmeegse omstandigheden geënte mock-epic, te weten De bonheurs uit de mode.
Heldendicht. In drie zangen (1792). ‘De lezing van het beroemd Engelsch Dichtstukje
the rape of the Lock, onlangs door Mr. P. BODDAERT, by den Drukker deezes [...]
uitgegeeven, heeft mij tot de opstelling van dit stukje aangevuurd’, zegt hij in zijn
Voorbericht.
4 Aan het beeld van Boddaert in de negentiende eeuw mag straks niet ontbreken de
opvatting van de soms wat hypocriete Multatuli. Deze vraagt op 28 januari 1876 aan
zijn uitgever Funke hem de Galante dichtluimen van Bilderdijk, editie Van Vloten,
te sturen. Multatuli zegt: ‘Ik gis namelyk dat het iets is in den geest (?) van den vuilen
P. Boddaert.’ En op 30 januari schrijft hij aan A.C. Loffelt, dat hij ‘zekeren P.
Boddaert voor 'n smeerig individu houd[t], zonder iets van hem te kennen dan z'n
drekpoëzie!’7. Op 13 januari 1879 meent onze kenner van erotische poëzie: ‘De flauwe
vuiligheden van Pietje Boddaert zelfs zyn niet origineel.’8. Wellicht dacht de heer
B.C.J. Mosselmans, die in het Haarlemse dichtkundige en kolderieke gezelschap
Democriet in 1860 de bijnaam ‘Boddaert’ kreeg, daar geheel anders over.9.

Eindnoten:
1. Aldaar, p. 200-206; de bijbehorende noten: 240-242.
2. Diezelfde overtuiging blijkt ook uit de bij Van der Steur p. 202 en 240 besproken ode, door
Boddaert, op de redding van Soestdijk.
3. In 1787 reageerde De recensent (deel I, p. 495) al als volgt op de Gedichten van Boddaert junior:
‘Voor het overige raaden wy den jongen Heer B. zeer ernstig aan. om de verhandeling van
Martinus Scriblerus, on the art of sinking in Poetry eens door te lezen, dewyl hy in deeze zeer
veel tot zyne noodige onderrigting omtrend het waare dichterlyke zal vinden.’
4. Herhaald op 28 maart. Boddaerts dood veroorzaakte een hausse aan Boddaertiana. Dezelfde
krant geeft advertenties, op 9 maart voor het door Boddaert uit het Engels vertaalde blijspel De
genezing van het hartzeer; op 16 maart voor de ‘LYKZANG. Ter gelegenheid van het afsterven
van den aliom bekenden Dichter Mr. P. Boddaert, benevens zyn GRAFSCHRIFT, AFSCHEIDSGROET
aan alle zyne Bekenden en TESTAMENT’; op 18 mei voor ‘EEN HARTELYK WOORD, BY HET
AFSTERVEN VAN WYLEN DEN HEER EN MR. P. BODDAERT; deze Redevoering, waarin het
Christelyk Verschijden van den Dichter naar waarheid geboekstaafd wordt, vervat een ruim
veld van bespiegelingen, en logenstraft alle Spotters met den zalig gestorvenen; zynde een Echt
Bericht van 's Mans lyden en Sterven.’
5. P. 659-660.
6. Eerste stuk voor 1792, p. 44.
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7. Multatuli, Volledige werken, deel 18, Amsterdam 1987, p. 225, 232.
8. Idem, Volledige werken, deel 19, Amsterdam 1989, p. 649.
9. Berts Sliggers (red.), De verborgen wereld van Democriet [....]. Haarlem 1995, p. 228.
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Mordechai
Illusie en werkelijkheid in het spectatoriale blad De Koopman
Ton Jongenelen
De spectatoriale traditie
De spectatoriale bladen, een literair genre dat getoonzet werd door de Engelse
Spectator van Addison en Steele (1710-1714), vormen een amusante en toegankelijke
bron van informatie over leven en denken in de achttiende eeuw. In Nederland wordt
de naam geassocieerd met weekbladen als De Hollandsche Spectator (1731-1735),
De Zeedemeester der Kerkelyken (1750-1752), De Philantrope (1757-1762), De
Denker (1763-1775) en De Philosooph (1766-1769). Kenmerkend is de verteltechniek
waarbij de schrijvers uiteenlopende meningen lieten vertolken door herkenbare en
vaak regelmatig terugkerende typetjes. Door deze opzet kon de mening van de redactie
worden uitgewaaierd in een reeks van onderscheiden standpunten, terwijl in de
duidelijk aan de redactie toe te schrijven commentaren de schrijvers onveranderlijk
poseerden als onpartijdig en gemotiveerd door liefde voor het algemene welzijn. Het
resultaat hiervan was als het ware een leerzame instructie in de publieke uitwisseling
van gedachten. Nooit of te nimmer gingen de discussianten met elkaar op de vuist,
drogredenen waren taboe, en met eindeloos geduld trachtte men elkaar door
argumenten te overtuigen. Een goede spectator verblijdde haar lezers wekelijks met
een schriftelijke cursus burgerschapsdeugd.
In navolging van Hartog, die in het negentiende-eeuwse standaardwerk de
spectatoriale geschriften definieerde als ‘zulke blaadjes, wekelijks of om de veertien
dagen uitgegeven, welker schrijvers optreden als Censores morum, als zedemeesters,
die de gebreken en dwaasheden van hunnen tijd ontdekken en berispen’, worden de
spectatorschrijvers onveranderlijk gekenschetst als vroom-verlichte zedengispers,
met alle gebreken van dien: zij signaleerden weliswaar maatschappelijke misstanden
en deden een oproep aan de mensen van goede wil om zich te conformeren aan de
aanbevolen gedragsregels, maar in hun zalvende lekenprediking stond de politieke
en sociale orde niet ter discussie.1.
Vanuit deze beperking kan worden verklaard dat het genre haar bloei beleefde als
een tijdsgebonden tussenvorm tussen oud en nieuw: vanaf de jaren tachtig blijkt de
formule te zijn uitgewerkt, omdat binnen de nieuwe maatschappelijke structuren een
indirecte manier van spreken als ouderwets werd ervaren. Uiteindelijk moesten de
spectatorschrijvers het veld ruimen voor onverschrokken revolutionairen die recht
voor zijn raap een controversiële mening verkondigden.2.
Ondanks de reële verschillen met de opiniepers van de jaren tachtig doet deze
kwalificatie toch niet volledig recht aan het genre, want hoewel men zich,
geconfronteerd met wettelijke restricties op de inmenging van niet-regenten in
overheidszaken, moest beperken tot beschaafde cultuurkritiek en hoewel die
inmenging eigenlijk niet eens aanlokkelijk was in een periode van onafzienbare
politieke onbeweeglijkheid, was het zwaktebod niet geheel en al ontbloot van
subversieve aspecten. Al die lofzangen op de sobere levensstijl van de economisch
zelfstandige en dus niet te corrumperen burger, of, andersom, de niet aflatende kritiek
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op het uitgavenpatroon van de opportunistische baantjesjager, hadden wel degelijk
een politieke connotatie.
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De Koopman
Een schrijver die nadrukkelijk de grenzen van de cultuurkritiek als een belemmering
ervoer, is de tot dusver onbekend gebleven auteur van het bij de Amsterdamse uitgever
Gerrit Bom verschenen weekblad De Koopman, of Bydragen ten opbouw van
Neerlands Koophandel en Zeevaard, een periodiek dat vanaf september 1766 tot
eind 1776 ondanks wat haperingen in de verschijningsfrequentie uitdijde tot een al
met al omvangrijke uitgave, met zes jaargangen van ieder zestig afleveringen in de
voor het genre gebruikelijke acht bladzijden octavo-formaat.
In het eerste nummer beloofde de redactie plechtig dat het nieuwe blad zich verre
zou houden van het gestadig censureren en het onophoudelijk hekelen van de
menselijke gebreken. Immers, daar was niemand ooit beter van geworden. Wie
behoefte had aan stichtelijk onderricht kon zijn hart ophalen in kerk en schouwburg,
De Koopman zou zich uitsluitend bezig houden met praktische voorstellen op
economisch gebied. De toonzetting doet vermoeden dat de redactie doelbewust mikte
op een welomschreven groep van kooplieden en handelaren die weinig behoefte had
aan moraliserende vertogen. En inderdaad, De Koopman voorzag zijn lezers van
nuttige tabellen met muntkoersen, gewichtsmaten, posttarieven enzovoort en
presenteerde zijn vertogen als een beleggingswijzer voor de kapitaalkrachtige
investeerder.3.
Deze kennisgeving heeft weerklank gevonden in de secundaire literatuur. Aangezien
de redacteur in tegenstelling tot zijn collegae zich niet uitdrukkelijk opwierp als het
geweten der natie, maar daarentegen koos voor een op het eerste gezicht afstandelijke
manier van schrijven en een uitdrukkelijk beleden voorkeur had voor in tal en maat
uitgedrukte argumenten, is zijn blad in het verleden gekwalificeerd als bijzonder
nuchter en ver verwijderd van de moralistische traditie.4.
Bij nader inzien blijkt deze opvatting onhoudbaar. De blik van De Koopman was
allesbehalve onbevangen. Zo valt er het een en ander af te dingen op de redactionele
pretentie niet te zedenmeesteren. De spanning tussen de verlichte schrijver, steevast
geneigd tot een maatschappijkritisch j'accuse, en diens minder bevlogen lezers, die
zichzelf slechts kwelden met de vraag hoe en waar hun geld het best rendeerde, bleef
voortdurend voelbaar.5. Tot en met de zesde en laatste jaargang weerklonk in de
ingezonden brieven steevast het verwijt dat het belang van de Nederlandse koophandel
en industrie allerminst werd gediend met het in het openbaar kritiseren van
veronderstelde wantoestanden: ‘Gesteld al eens, uw roepen van slegte tyden voor de
Negotie, ware eene Waarheid, waartoe die haatlyke en onvoordelige, die harde
Waarheid, zo al aan by repetitie gezegd? Waarom zo de menschen zoo gestaadig in
de gedagten gebragt? Ze is te wreed en te moedbeneemend.’6. De retoriek van de in
de hoek gedrongen redacteur spreekt boekdelen. Het was hem erom te doen om de
‘vonden en streeken’ van eerloze schurken bekend te maken, opdat de beginnende
koopman niet door schade en schande wijs zou worden.7. Uiteindelijk vergeleek hij
zichzelf met Machiavelli, die de tirannie bestreed door haar te ontmaskeren, maar
daarvoor weinig toejuiching ontving. Helaas, het was niet anders, ‘om tot Opbouw
van den Koophandel te schryven, moeten wy Misbruiken aanwyzen.’8.
Ook de beschouwingen over het wel en wee van de Nederlandse economie, de pit
en kern van het blad, waren allesbehalve nuchter en moeten worden gelezen als één
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lange smeekbede om sturing van de nationale economie. De Koopman herinnerde
steeds weer aan de nooit verwezenlijkte voorstellen van wijlen Willem IV. Die had
zich na zijn aanstelling tot stadhouder van Holland opgeworpen als pleitbezorger
voor permanente handelsraad waarin ondernemers hem van advies konden dienen,
won tijdens zijn korte regeringsperiode ook
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daadwerkelijk advies in en deed op grond van die adviezen een voorstel tot invoering
van een vrijhavenstelsel. Mede door het verzet van de steden, met Amsterdam voorop
onveranderlijk wars van meer invloed voor de centrale bestuursorganen, was daar
uiteindelijk niets van terecht gekomen, maar met het oprakelen van die oude plannen
plaatste De Koopman zich, heel verrassend want in weerwil van zijn
Amsterdammerschap, onmiskenbaar in de stadhoudersgezinde traditie.
Een ander punt van de verborgen agenda betrof de gesignaleerde kapitaalvlucht
en de veronderstelde ongewenste uitwerkingen daarvan. De Koopman verklaarde de
economische malaise niet uitsluitend uit een gebrek aan coördinatie, maar maakte
daarnaast gewag van een gebrek aan ondernemerskrediet dat in laatste instantie moest
worden verklaard uit de betreurenswaardige neiging van de kapitaalkrachtigen om
hun vermogen te beleggen buiten de grenzen van de Republiek. Al zijn schijnbaar
objectieve analyses met bijbehorende winstverwachting waren dan ook geschreven
met de vooropgezette bedoeling om het geld in eigen land te houden. Het ver en
vreemd beleggen werd stelselmatig ontmoedigd: aan David Hume werd de achteraf
niet correct gebleken en door Isaac de Pinto fel bekritiseerde opvatting ontleend dat
Engeland aan de rand van een staatsbankroet stond,9. Surinaamse planters verspilden
al hun geld aan een ongeëvenaard tropisch dolce vita10. en het Spaanse kanaal van
Taouste was al evenmin kredietwaardig.11.
In samenhang met de macro-economische bezwaren tegen de kapitaalvlucht
mondden sommige verhandelingen uit in een venijnige kritiek op de Hollandse
bestuurders en hun welbegrepen eigenbelang. De Koopman achtte de regentenstand
verantwoordelijk voor de instandhouding van een onrechtvaardig en zelfs
contraproductief belastingstelsel, dat door de hoge heffingen op de eerste
levensbehoeften schade toebracht aan de concurrentiepositie van de nijverheid.12.
Daarnaast verweet hij de rijken dat zij door hun geld in Engeland te beleggen willens
en wetens het nationale belang schaadden.
Onze Grooten zyn meest allen Renteniers, die hun werk maaken. om hunne
steeds oploopende Kapitaalen, ten meeste Voordeelen uittezetten. Zyn
hebben doorgaans deel in alle Buitenlandsche Negotatiën. Geen wonder
dan, dat zy Engelland zoveel Krediet hebben gegeeven.13.
Het is een thema dat steeds weer terugkomt: het geld dat door al die renteniers wordt
geïnvesteerd in Engelse fondsen, tot schade van de nationale economie, moet zinvol
worden geïnvesteerd in de zieltogende Nederlandse handel en industrie.

De joodse brief
Op grond van het voorgaande mag het niet verwonderen dat die bij nader inzien toch
niet zo nuchtere schrijver-koopman met enige regelmaat de grenzen van het
toelaatbare beproefde en aandrong op verandering van wetten en van staatkundige
structuren. Medio november 1768 plaatste hij een bijdrage over de achteruitgang van
de koophandel. De briefschrijver meende het tij te kunnen keren door een tweetal
vernieuwingen op bestuurlijk gebied. Het eerste punt betrof de samenhang tussen
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confessie en burgerlijke voorrechten. ‘Cordatus’ vond het ronduit schandalig dat de
katholieken voor de ongestoorde uitoefening van hun godsdienst recognitiegeld
moesten betalen en dat de joden uit de gilden werden geweerd. Hij was er zich van
bewust dat de door hem bepleite gelijkstelling van alle confessies op heftig verzet
zou stuiten en sprak met de nodige pathos van ‘nieuwe gevoelens’ die zouden
triomferen in weerwil van de dweperijen van bittere vervolgers. Het tweede punt lag
kennelijk nóg gevoeliger, want Cordatus verontschuldigde zich uitvoerig voor het
feit dat hij als particulier
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persoon zich publiekelijk uitliet over de regeringsvorm, ‘een netelige, een zorgelijke
Stoffe niet waar, en die vry teder is.’ Na een inleidende opmerking dat het feitelijke
beleid belangrijker is dan de uiterlijke vorm, monarchie of republiek, en een betoog
dat het belastingstelsel geacht wordt te fungeren als een instrument om de nationale
welvaart te bevorderen, volgde de conclusie dat de zware belastingen op de eerste
levensbehoeften zouden moeten worden vervangen door belastingen op vermogen
en op weeldeartikelen.14.
Het eerste punt, de gelijkberechtiging van alle gezindten, vond weerklank, want
elf maanden later werd er enthousiast melding gemaakt van een ingekomen brief
over de vrijheid der joden.15. De lezer moest wat geduld betrachten, maar in januari
1770 plaatste De Koopman, verspreid over drie afleveringen, die zo hartelijk
verwelkomde lezersbijdrage.16. ‘Mordechai van Aron de.....’, een niet nader te
identificeren Portugese jood, gaf commentaar op de armoede van de Amsterdamse
joden. Hij maakte de joodse religieuze tradities ondergeschikt aan praktische
overwegingen en bleek bereid tot een radicale breuk met het verleden om het probleem
van de massale verpaupering te bestrijden. Zo deed hij de suggestie om de sabbat
naar zondag te verplaatsen en de joodse feestdagenkalender aan de christelijke tradities
aan te passen, hetgeen zou leiden tot een vermindering van het aantal rustdagen. Ook
leek het hem wenselijk om voortaan parnassijns te verkiezen die niet alleen
geïnteresseerd waren in de pracht en praal van het kerkelijke leven, maar die tevens
oog hadden voor de werkgelegenheid en de sociale zorg. Tegelijkertijd was hij
compromisloos waar het de rechten van de joden betrof. Aangezien de Staten van
Holland in 1657 de joden gelijkberechtiging hadden toegezegd, was de achterstelling
volgens het geschreven recht onwettig, maar afgezien daarvan was de bestaande
situatie ook simpelweg in strijd met de eeuwige, onveranderlijke natuurwet. Daarom
stelde Mordechai voor de joden toe te laten in de totnogtoe uitsluitend voor poorters
toegankelijke industrieën en ambachten.
Dit radicale voorstel, zich wars van alle conventies voortdurend beroepend op de
twee-eenheid van natuur en gezond verstand, heeft vanaf het einde van de negentiende
eeuw het nodige stof doen opwaaien. Jan Hartog besteedde in de tweede druk van
zijn handboek ruime aandacht aan De Koopman en wijdde een paar jaar later een
afzonderlijk stukje aan de zo intrigerende brief van Mordechai.17. In De Vrijdagavond,
een liberaal-joods blad uit de jaren twintig, wees Izak Prins op het belang van het
door De Koopman gepubliceerde voorstel, het eerste waarin gepleit werd voor een
wettelijke gelijkstelling van joden en christenen. De antigodsdienstige teneur van
het stuk werd de onbekende schrijver vergeven, dat was de tijdgeest die hem parten
speelde:
Ik stel me dien Mordechai voor als een rijken, aristocratischen, heel
beschaafden knappen jongen mijnheer uit dit aan dergelijke types in heel
West-Europa zo overrijke tijdperk. Een ijzig-koele, alles-berekenende,
met alle vroomheid spottende omgeving heeft hem zijn Joodsche ziel
weliswaar ontmand, maar zijn Joodsche ziel is nog niet vermoord, dank
aangeboren tactgevoel en een groote mate familietrots. Karakterloos en
verdorven is hij niet. Naar zijn diepste wezen behoort hij tot dat
menschenslag, dat onder den bijl van de Guillotine, - voor hem en voor
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de zijnen speciaal door de Fransche Revolutie geslepen, - grootsch weet
te sterven: een schoon volkje, dat materialistisch-lichthartig, elegant en
zwierig het leven in sierlijke menuette of gavotte-pas doordanst heeft.18.
Prins kon zich niet onttrekken aan de verleiding deze gloedvolle evocatie van het
verleden te verrijken met een suggestie omtrent de identiteit van de auteur en schreef:
‘Naar mijn gevoelen kunnen we misschien achter onzen Projectmaker een De Pinto
zoeken. Den ouden Isaac de Pinto kan men in ieder geval als zijn geestelijken
voorganger bestempelen.19. Zijn min of meer vrijblijvende suggestie werd 25 jaar
later overgenomen door Jozeph Michman in diens
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biografie van de dichter David Franco Mendes, waar, in de context van een serieus
en wetenschappelijk onderzoek, het ‘probably de Pinto’ toch anders klinkt, en is
vervolgens blijven rondzingen.20. Recentelijk werd een gedeelte van het vertoog door
Daphne Meijer opgenomen in haar Levi in de Lage Landen, een verzameling literaire
teksten van joodse schrijvers. Zij identificeert de mysterieuze Mordechai als Isaac
de Pinto of eventueel een andere sefardische Amsterdammer uit diens kring.21.
Anderen tonen zich minder stellig in hun overtuiging. In een recent themanummer
van de Studia Rosenthaliana over de joodse emancipatie in de Republiek volgt Renate
Fuks ten dele het voetspoor van Prins. Fuks twijfelt niet aan de joodse identiteit van
Mordechai en interpreteert deze emancipatorische tekst als een bewijsplaats voor het
bestaan van een authentieke Nederlandse joodse verlichting - was die bijdrage van
Mordechai in het Frans, Engels of Duits verschenen, dan zou deze modernistische
joodse intellectueel beroemd geworden zijn - maar dat de schrijver afkomstig zou
zijn uit de De Pinto-familie, daar is naar haar mening geen enkel bewijs voor.22. In
hetzelfde themanummer uit Odette Vlessing haar twijfel over die door Fuks
veronderstelde joodse identiteit. Gezien de extreme aanpassing van het joodse geloof
aan de dominante religie, acht zij het niet ondenkbaar dat Mordechai een als jood
vermomde christen was.23. De auteur van een derde bijdrage, Judith Belinfante, houdt
beide mogelijkheden open, maar in een in een andere context verschenen artikel
spreekt ook zij het vermoeden uit dat achter de briefschrijver een niet-jood schuil
ging.24.
Wie heeft er gelijk? Gezien de opvattingen van De Koopman moge het duidelijk
zijn dat Prins een ongelukkige keuze deed. Isaac de Pinto (1717-1787) mag weliswaar
worden aangemerkt als het prototype van de geassimileerde jood, maar hij was ook
een typische achttiende-eeuwse verdediger van het grootkapitaal en om die reden
maken de hierboven beschreven, in het verborgen engagement tot uitdrukking
komende voorkeuren van de redactie het onwaarschijnlijk dat hij van harte zou hebben
meegewerkt aan een zo plebejisch blad. Niet alleen de fiscale vernieuwingsdrang
van De Koopman was hem wezensvreemd,25. maar ook de veelvuldig geëtaleerde
haat jegens het perfide Albion druiste regelrecht in tegen zijn politieke voorkeuren,
want De Pinto wordt als schrijver vooral herinnerd om zijn verdediging van de
Engelse staatsschuld en bovendien maakte hij zich nog in het begin van de jaren
tachtig, toen dat in de Republiek bepaald niet vanzelfsprekend was, dienstbaar aan
het Engelse belang.26.
Het is zelfs mogelijk om de brief van Mordechai te interpreteren als een indirecte
kritiek op de anti-asjkenazische uitlatingen van De Pinto. In zijn Apologie pour la
nation juive uit 1762 had De Pinto zich beklaagd zich over de antisemitische
ondertoon van Voltaires verlichtingspleidooi. De Pinto was echter nogal elitair. Hij
hield een pleidooi voor tolerantie tegenover de Sefardim door zich af te zetten tegen
de Asjkenazim. De Sefardim, dat waren keurige burgers die open stonden voor nieuwe
ideeën. Dat de Asjkenazim arm en geestelijk bekrompen waren, dat mocht men de
Sefardim niet kwalijk nemen.
Het standpunt van De Pinto weerspiegelde het sociaal onderscheid tussen de
sefardische en de asjkenazische joden. De leden van de kleine sefardische gemeente
waren vaak welgesteld. Van de veel grotere Duitse gemeente behoorde 90 procent
tot de bezitlozen. Aangezien de bankiers alleen de godsdienst gemeen hadden met
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het lompenproletariaat, sprak het niet vanzelf dat beide gemeenten zich samen joods
voelden. Integendeel: al vanaf de zeventiende eeuw had de Spaans-Portugese
gemeente de neiging om in de eigen huwelijks- en spijswetten de tudescos en polacos
te diskwalificeren als tweederangs joden.27. En naarmate in de achttiende eeuw ook
de Portugese gemeente vaker geconfronteerd werd met het armoede-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

99
probleem, steeg die behoefte aan standsonderscheid.
Het is dus niet verwonderlijk dat De Pinto het accent legde op het niet te
verwaarlozen verschil tussen de ene jood en de andere. Toch werd er in de Republiek
wat kriegelig gereageerd op het elitaire karakter van diens Apologie. De kritiek vond
zijn weerslag in een quasi ingezonden brief van Nathan Levy, een Hoogduitse jood,
aan De Denker.28. Nathan verontschuldigde de asjkenazim: als buitengesloten groep,
zonder middelen van bestaan, hadden ze weinig keuze. Ook Cornelis van Engelen,
de redacteur van het concurrerende blad De Philosooph plaatste een soortgelijk artikel
over ‘de onbillijke veragting en smaad, welke men den Jooden aandoet.’29.
Mordechai sloot zich impliciet aan bij deze kritiek op De Pinto. Hij erkende dat
het gros der joden onverlicht bijgelovig was en dat velen geneigd waren tot bedrog,
maar het eerste vormde geen reden om de joden de vrijheid van negotie te ontzeggen
en het tweede liet zich juist verklaren uit hun kwetsbare sociaal-economische positie,
want een bevolkingsgroep zonder middelen van bestaan kan het met de moraal niet
altijd even nauw nemen. Kortom: het verlichte referentiekader, waarbij confessie en
gedrag worden losgekoppeld, doet weliswaar denken aan De Pinto, maar de
toonzetting is volstrekt anders.
In feite had De Koopman duidelijk meer affiniteit met de asjkenazische dan met
de sefardische joden. Zo heeft hij zijn voortdurende verwijt aan de elite, hun geringe
bereidheid tot vaderlandslievend beleggen, ooit toegespitst op de Sefardim: in
aflevering dertig van de vijfde jaargang werden zij door een ‘briefschrijver’
omschreven als een ‘door den bank gemaklyk en lui volk, 't welk niet veel arbeid
gelust.’ Door hun voorkeur voor het rentenierschap en de actiehandel was het aantal
arbeidsplaatsen in de reële handel fors afgenomen.30. Twee weken later plaatste De
Koopman een (naar ik aanneem) quasi ingezonden brief over de oorzaken van de
beurskrach van 1773. Daarin werd opgemerkt dat Engeland de gevolgen van de
beurscrisis had weten te beperken door maatregelen te treffen tegen de vrije
geldcirculatie. Dat voorbeeld zou eens moeten worden nagevolgd, want de Republiek
leed onder de kwalijke gevolgen van een onbelemmerde kapitaalexport. De
briefschrijver wees in dit verband op het verschil tussen de twee Amsterdamse joodse
gemeenschappen. De Sefardim gingen te gronde, want rijke Portugezen rentenierden
en belegden hun geld voornamelijk in het buitenland, maar de Asjkenazim, werkzaam
in de actieve handel en industrie, werd een rooskleurige toekomst voorspeld.31.
Het is dus niet alleen de op De Pinto toegesneden opvatting van Prins die ter
discussie staat. Ook Fuks heeft zich laten bedotten door de spectatoriale inkleding,
want lezing van De Koopman maakt het onwaarschijnlijk dat zich achter Mordechai
een sefardische jood, van welke familie dan ook, verschool. Eigenlijk ligt het ook
wel voor de hand: in de spectatoriale traditie was het usance om voor te wenden dat
de redactie bedolven werd onder een niet aflatende stroom van ingezonden brieven
waarbij fantasienamen gebruikt werden om de teneur van een inzending te
karakteriseren. In die context behoort de naam van de inzender argwaan te wekken.
De originele, oudtestamentische Mordechai was een geassimileerde hofjood die
tijdens de Babylonische ballingschap verwikkeld raakte in een machtsstrijd met de
hoogste ambtenaar van de koning, Haman. Zijn tegenstander verkreeg van koning
Ahasveros (Xerxes) toestemming om alle joden te doden, maar Mordechai, niet voor
een gat te vangen, riep de hulp in van zijn mooie nichtje Esther, die de koning op
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andere gedachten bracht. Uiteindelijk werd Haman gehangen aan de paal die hij voor
Mordechai had laten oprichten. Deze gebeurtenis werd jaarlijks herdacht tijdens het
poerimfeest, in de achttiende eeuw de gelegenheid waarbij de asjkenazische joden
in het openbaar en de sefardische joden wat meer
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binnenshuis zich uitleefden in verkleedpartijen en ander feestgedruis, met de
eerbiedwaardige Mordechai in de rol van een joodse Jan Klaassen, een spreekbuis
voor boertige kritiek op hoogwaardheidsbekleders. Het was dan ook geen toeval dat
meer dan tweeduizend jaar later, toen de Amsterdamse joden in economische nood
verkeerden, een ‘Mordechai’ hen te hulp snelde en dat deze zich met zijn schokkend
moderne voorstellen profileerde als een bij uitstek onreligieuze, geassimileerde jood.
In de spectatoriale context was dit een voor de hand liggende programmanaam.

De ware schrijver
Als op grond van tekstuele argumenten de opvalling van Vlessing, dat zich achter
Mordechai een goj verschool, de meest plausibele blijkt, dan begint een vermoeden
te dagen omtrent diens ware identiteit, want in het redactionele commentaar op de
brief kondigde de redactie een uitgebreid essay aan over de positie van de joden in
de Republiek. Belangstellenden konden bij de uitgever. Bom, intekenen op dit stuk,
De Vaderlander. De bijdrage van Mordechai fungeerde dus als een lokkertje voor
een grootschaliger project van de redacteur. Helaas, de brief smaakte kennelijk niet
naar meer en de redacteur heeft zijn De Vaderlander nooit gepubliceerd.32. Wel bleef
hij nog jarenlang apetrots op deze drie afleveringen, door hem omschreven als een
plan om door politieke hervormingen het joodse volksdeel nuttiger te maken.33.
Bovendien zijn er tal van inhoudelijke overeenkomsten tussen de redacteur en diens
joodse alter ego. Beiden dachten opvallend pragmatisch, in termen van welvaart en
maatschappelijk nut, en toonden daarbij weinig eerbied voor traditie en confessie.
Het voorstel tot emancipatie van de joden past dan ook naadloos in de door De
Koopman bij voortduring uitgedragen gedachte dat confessie geen enkele
maatschappelijke relevantie had. Een typerend voorbeeld van zijn toonzetting, naast
de bijdrage van ‘Cordatus’ en die van ‘Mordechai’, is een onder de schuilnaam B**
gepubliceerde serie vertogen tegen het ontduiken van de in- en uitvoerrechten. De
Koopman, die van mening was dat deze fraude ernstige schade toebracht aan de
welvaart van het vaderland, constateerde dat de Republiek niet noodzakelijkerwijs
het best af was met burgers die lid waren van de bevoorrechte kerk. Zijn scherpe
kritiek op schijnheilige christenen, met name ‘sluikers’, die zonder enige wroeging
het vaderland schade berokkenden, ging gepaard met lofzangen op joden met een
hogere belastingmoraal, of, in de bewoordingen van De Koopman, ‘jooden die in
der daad kristenen zyn.’34.
Uiteindelijk dringt zich de vraag op wie nu eigenlijk die redacteur was. Daarover
bestaat enig misverstand. Net zoals bij Mordechai, die als jood vermomde goj, moet
er eerst een historiografisch aanslibsel verwijderd worden, want wie de
computercatalogi raadpleegt, ervaart dat De Koopman wordt toegeschreven aan ene
Jan Boon. De enige die hiervoor in aanmerking komt, is de bekende walvisvaarder
uit de Rijp, Jan Boon senior (1733-1812).35. De toeschrijving is ontleend aan de
catalogus van periodieken in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. De
samensteller daarvan, André Hanou, verwijst op zijn beurt naar een aantekening op
een in het kader van de automatisering inmiddels vernietigd fiche. Erger dan die
vernietiging is dat de speurtocht naar het in die aantekening genoemde familiearchief
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Th.G. Boon te Amsterdam tot op heden niets heeft opgeleverd.36. Ook de omgekeerde
weg bleek een doodlopende straat: de redersfamilie is voortreffelijk gedocumenteerd.
De bemoeienis van Jan Boon met het blad De Koopman bleek bij navraag volstrekt
onbekend te zijn bij het Rijper Museum en bij de naar Jan Boon junior vernoemde
Stichting Jan Boon aldaar. Ook de initialen G.Th. deden geen bellen rinkelen.
Het is en blijft speculatief, maar ik ga er van uit dat die aantekening wel degelijk
hout
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snijdt, omdat Jan Boon inderdaad ooit iets heeft bijgedragen aan De Koopman: toen
in de vierde jaargang de walvisvaart ter sprake kwam, liepen de gemoederen hoog
op, met ingezonden stukken van belanghebbenden die De Koopman verweten dat
deze met zijn aantijgingen van grootscheepse fraude ten koste van de belegger de
bedrijfstak in diskrediet bracht. In een bijdrage getekend D.R. werd De Koopman
min of meer het recht op kritiek ontzegd als daarmee economische belangen zouden
worden geschaad. Als D.R. kan worden gelezen als De Rijp, dan was dit stuk wellicht
van de hand van Jan Boon.37. De vermelding van een familiearchief Boon zou een
verschrijving kunnen zijn: de nazaten van uitgever Gerrit Bom hebben meer dan een
eeuw lang een veilinghuis gehad onder de namen ‘G.Th. Bom’ en ‘G.Th. Bom en
Zoon’. Mijn vermoeden - niet meer dan dat - is dat bij het veilinghuis ooit De
Koopman onder de hamer is gegaan en dat bij die gelegenheid de veilingmeester de
desbetreffende catalogus heeft voorzien van een wervende tekst, bedoeld om potentiële
kopers uit de Zaanstreek vertrouwd te maken met de gedachte dat het aangeboden
werkje geschreven was door de daar welbekende Jan Boon.38. Vervolgens heeft iemand
op een katerige maandagochtend genoteerd dat De Koopman, uitgegeven door Gerrit
Bom, geschreven was door Jan Boon en dat deze informatie was aangetroffen in het
familiearchief Th.G. Boon.
Al die schimmige vermoedens hebben een reden. Ik weet zeker dat Jan Boon niet
de redacteur was, omdat er in een contemporaine tekst een andere naam genoemd
wordt, te weten die van de in vergetelheid geraakte, maar mij al enige jaren zeer
dierbare veelschrijver Willem Ockers (1741-1782). De toeschrijving is ontleend aan
een pamflet van diens collega, concurrent en vooral ook persoonlijke vijand Nicolaas
Hoefnagel, die in 1772, na een heftige ruzie, zijn vakgenoot compromitteerde door
van de daken af te schreeuwen dat het ogenschijnlijk zo serieuze blad De Koopman
niet geschreven werd door een echte, ouderwets degelijke man van de praktijk, maar
door een notoire kroegtijger, Willem Ockers, die niet alleen De Koopman
vervaardigde, maar ook de hand had in tal van obscure gelegenheidsgeschriften.39.
Hoewel Hoefnagel niet per se een betrouwbare zegsman was, lijkt deze uitlating
in overeenstemming met de feiten. Ockers liet zich kennen toen hij omstreeks de
jaarwisseling van 1768-1769 een gedicht plaatste van ene Paulatinus Philocalus.40.
De oplettende tijdgenoot heeft wellicht toen al de link gelegd met een aantal recente
publicaties onder dit pseudoniem of de helft ervan.41. In ieder geval bleef de identiteit
van die hooggeprezen dichter niet lang geheim toen deze eind februari of begin maart
met zijn ‘lierdicht’ De Waare Held de Amsterdamse dichteres Lucretia Wilhelmina
van Merken hekelde.42. Terwijl Van Merken in haar heldendicht David deze
oudtestamentische held verdedigd had, plaatste Paulatinus Philocalus hem in een
rijtje ten onrechte door velen vereerde ‘misdadigers tegen de mensheid’ als Alexander
de Grote, Caesar en Hannibal. De dichter wist het zeker: als bloeddorstige moordenaar,
partijdige rechter en onstandvastige gelovige mocht koning David, in tegenstelling
tot ware, vreedzame helden als Socrates en Jezus Christus, niet de minste aanspraak
maken op bewondering. Waarom toch was het overgrote deel van de mensheid zo
vooringenomen met de ‘gepermitteerde Moordenaars die alles verwoesten en dooden’?
Voor een juiste opvatting verwees Paulatinus Philocalus naar het onvolprezen
tijdschrift De Koopman: dat bezong immers de lof van hen die het daadwerkelijk
verdienden, de kooplieden die met hun handel vrede en welvaart bewerkstelligden.
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De Waare Held bleef niet onopgemerkt en kwam ter sprake in de kerkenraad.
Eerst werden de burgemeesters om passende maatregelen verzocht en toen die aan
dit verzoek geen gehoor gaven, wendde men zich, overigens wederom vergeefs, tot
het Hof van Holland.
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Tegelijkertijd verschenen er twee venijnige tegenpamfletten waarin de identiteit van
Paulatinus Philocalus onthuld werd: het was Willem Ockers die in het voetspoor van
de Engelse deïst Matthew Tindal was getreden. In het rumoer rondom deze uitgave
moet het heel wat Amsterdammers duidelijk geworden zijn dat Paulatinus Philocalus
een nom de plume was van Willem Ockers.43.
Ook in latere jaren dook die illustere Paulatinus Philocalus bij tijd en wijle weer
op. Zo is een in de vierde jaargang geplaatst gedicht van ‘Paulatinus’ vrijwel identiek
met het in 1763 onder hetzelfde pseudoniem verschenen Amstels koopslot, klaagende
ingevoerd.44. En in een van de laatste afleveringen refereerde De Koopman aan een
bij Bom verschenen ‘winterzang’.45. Het is geen toeval dat de dichter daarvan op zijn
beurt verwees naar een recent opstel van Paulatinus Philocalus, want al die publicaties
waren van één en dezelfde schrijver, Willem Ockers, de redacteur van De Koopman.46.
Voor de goede verstaander bevat De Koopman nog wat meer aangrijpingspunten.
De eerder geciteerde achteloze gelijkstelling van kerk en toneel in het allereerste
nummer verraadde al dat achter De Koopman geen dominee maar een vrijdenker
schuil ging. En toen op het einde van de eerste jaargang een ingezonden briefschrijver
op de identiteit van de redacteur zinspeelde, verbaasde het hem dat dit ‘lugtige Zieltje’
zijn ware aard verloochende en niet satirisch schreef, maar met de aanstaande kermis,
zo voorspelde de briefschrijver, zou het oude burleske humeurtje, ‘dat Zwift en
Rabener geen oortje toegeeft’, wel weer opborrelen.47. In de derde jaargang deed De
Koopman de suggestie dat polygamie de welvaart zeer ten goede zou komen.48. De
‘veelwijverij’ zou enige jaren later opnieuw worden bepleit in de postuum verschenen
Geestige Mengel-stukjes van Willem Ockers.49. In dezelfde jaargang verdedigde De
Koopman expliciet het gedicht dat Ockers vervaardigd had bij zijn vertaling van
Beccaria's Dei delitti e delle pene.50. Tenslotte ligt er nog een heel mooie dubbele
bodem verborgen in de zo nu en dan door literatuurhistorici geciteerde afleveringen
over de boekhandel: de boekverkopersleerling ‘Heyn Misdruk’ die, speculerend op
de mogelijkheid om zich op te werken tot boekverkoper, een reeks van affaires
opsomde waaromtrent allerlei infame, maar niettemin profijtelijke prulschriften
verschenen waren, geeft in feite een overzicht van het werk van Ockers uit de jaren
zestig.51.

Willem Ockers
Willem Ockers is zo'n volstrekt vergeten auteur die tijdens zijn leven een niet
onaanzienlijk deel van het corpus anonieme uitgaven voor zijn rekening nam. In een
artikel over de Socratische oorlog heb ik hem ooit omschreven als een exponent van
de radicale verlichting.52. Toen had ik nog geen zicht op zijn oeuvre. Tien jaar later
bevat mijn nog te publiceren bibliografie zo'n driehonderd door mij aangetroffen en
als ‘ockeriana’ geïdentificeerde titels. In dit oeuvre vormt het quasi-joods perspectief
van het hervormingsvoorstel geen uitzondering. Zo is er een bundel met
huwelijksgedichten waaruit kan worden afgeleid dat Ockers in 1769 ter gelegenheid
van een chique bruiloft door het echtpaar was ingehuurd als spreekstalmeester en
dat hij zich om het hooggeëerde publiek te vermaken allerlei vermommingen aanmat,
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waaronder die van ‘Schmoeltje de Wesselaar’.53. En op grond van een bericht van
Hoefnagel, die als notoire antisemiet niet vergat te vermelden dat zijn tegenstander
bevriend was met een ‘jonge Poolsche potlootsmous’ mag worden aangenomen dat
het Ockers was die elk jaar de cliëntèle van twee échte potloodventers - vader en
zoon Moses en Siemon Polak, die op de beurs van Amsterdam potloden en gum
verkochten - verblijdde met een cabaretesk jiddische Nieuw-jaars-heil-en
zegen-wensch.54. Ook in De Koopman is om een stukje op te leuken een
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enkele keer de jiddische tongval te baat genomen.55.
Daarnaast toonde Ockers wellicht een blijvende, serieuze belangstelling voor de
joodse emancipatie. Naast die driehonderd aangetroffen publicaties zijn er nog wat
intrigerende titels die in de couranten geadverteerd werden, maar waarvan voorzover
bekend geen exemplaren bewaard zijn gebleven. Een voorbeeld is het tijdschrift Den
Vrygeest ontmaskerd, waer in onder een vriendelyke Zamenspraak van twee
Christenen, met een geleerde jood, en schrander vrygeest, den Godsdienst verdedigd
word uit 1769, verschenen bij de uitgever van De Koopman, Bom, en tevens het uit
datzelfde jaar daterende tegenschrift, de Apologie of verdeediging der Joodsche natie
en godsdienst tegen de Vrygeest, ook geadverteerd als de Joodsche brieven,
verschenen bij de andere uitgever van Ockers, Frans Hendrik Demter. Eén van die
niet aangetroffen titels doet zelfs onmiddellijk denken aan het ‘joodse’
emancipatievoorstel: op 24 mei 1780 werd in de Leydsche Courant en
Noord-Hollandsche Courant geadverteerd voor ‘De hoogduitsche joodsche Synagoge
in rep en roer, over de beroeping van Wolff Salomons, tot voorzanger der
Hoogduitsche Joodsche Natie in Amsterdam verkooren, zynde dit, eene dichtkundige
Zamenspraak tusschen Aaron van Mordechay, een Jood, en C. van Augsburg, een
Luthersch Christen, over de alöm bekende kuipery.’56.
Hoe het ook zij, de schrijver van De Koopman kan op grond van hetgeen reeds
lang bekend is worden aangemerkt als een compromisloos voorstander van burgerlijke
gelijkberechtiging van alle gezindten. Zo had hij in De Waare Held verkondigd dat
de wandaden van koning David niet mochten worden bemanteld door ze in te bedden
in de sacrale geschiedschrijving van een uitverkoren volk. Volgens Ockers moest
iedereen worden beoordeeld naar dezelfde, tijdloze normen. En dus waren die
oudtestamentische joden net zo min bijzonder als zijn gereformeerde landgenoten
die op grond van een gepretendeerde superioriteit schaamteloos aanspraak maakten
op een wettelijke bevoordeling.
De verlichte invalshoek van de auteur verklaart de wat spottende ondertoon waaraan
Izak Prins zo'n aanstoot nam, want juist in verlichte kringen werden de
oudtestamentische joden steevast geportretteerd als een ten enenmale onbeschaafd
en niet voor rede vatbaar volk.57. Op zichzelf is dit reeds een afdoende verklaring
voor het gebrek aan weerklank. Qua inhoud kunnen de voorstellen van Mordechai
wedijveren met andere emancipatorische geschriften, met name die van Luzzatto,
Toland, Dohm en Mirabeau maar qua uitwerking kunnen ze dat niet.58. In tegenstelling
tot De Waare Held leverde de brief van Mordechai zelfs geen succès de scandale
op. Wat vooral opvalt, is het ontbreken van een afkeurende reactie in de sefardische
gemeente. Als de parnassijns de gepretendeerde identiteit van Mordechai serieus
genomen hadden, dan zouden ze ongetwijfeld enig speurwerk hebben verricht om
de onverlaat die gepleit had voor de benoeming van minder op het religieuze decorum
gerichte, meer sociaal voelende parnassijns ter verantwoording te roepen. Maar in
de archieven van de Portugeesisraëlitische gemeente schitteren Mordechai en De
Koopman door afwezigheid.59. Dit suggereert niet alleen dat de joodse identiteit van
Mordechai door de sefardische gemeente niet al te serieus genomen werd, maar ook
dat men zich niet aangesproken voelde. Bijtende satire is niet noodzakelijkerwijs
effectief.
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Er was echter meer aan de hand. In de Republiek werd er in en rond de Socratische
oorlog, de polemiek over de veronderstelde buitenchristelijke deugdzaamheid van
Socrates, een brede maatschappelijke discussie gevoerd over de emancipatie van de
dissenters. De discussie was uiterst veelzijdig, met vele schakeringen zowel in de
argumentatie als in de concrete doelstelling van de auteurs, maar toch stond Ockers
met zijn openlijk verkondigde en door louter pragmatische overwegingen geschraagde,
confessioneel onbegrensde emancipatori-
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sche ideaal vrijwel alleen.
Binnen de joodse gemeente was het thema van de emancipatie niet gangbaar. In
het voetspoor van de katholieke kerk, die omstreeks 1730 wettelijk erkend werd
teneinde voor haar eigen armen te kunnen zorgen, hadden ook de joodse instellingen
ad pios usos tal van fiscale privileges verkregen. Tegelijkertijd steunden de
Amsterdamse stadsbestuurders de autoriteit van de askenazische parnassijns over
hun straatarme gemeenschap. Die lotsverbondenheid laat zich verklaren uit de
grimmige sociale en economische omstandigheden, zoals jaren geleden al eens werd
opgemerkt: ‘De bestuurders, parnassim, van de Joodse gemeenten, in het bijzonder
die van de Hoogduitse gemeente, konden alleen dankzij een haast dictatoriale macht,
die veel verder dan de godsdienst strekte, zoveel armengeld bijeengaren als nodig
was om nog net een hongeroproer te voorkomen.’60. Deze aan bestuurlijke
effectiviteitsoverwegingen ontleende hiërarchische geslotenheid vormde geen goede
voedingsbodem voor hooggestemde emancipatorische idealen.
Vijfentwintig jaar later lagen de verhoudingen anders. Terwijl Ockers in 1770 nog
aan een dood paard zeulde, stond de emancipatie van de joden, hoe omstreden ook,
in 1795 wel degelijk op de politieke agenda, want de politieke en militaire voldongen
feiten van 1795 creëerden onvoorziene nieuwe mogelijkheden. Terwijl het tevoren
niet gepast leek om de autoriteit van de parnassijns openlijk aan te vechten, ontstond
er na de Bataafse Revolutie een openlijke tweespalt tussen een kleine groep verlichte
joden, samen met een handjevol radicale christenen georganiseerd in het
interconfessionele genootschap Felix Libertate en daarnaast als asjkenazische
gemeente afgescheiden in de ‘nije kille’, en anderzijds de grote meerderheid van
traditionele joden. De Nije Kille streefde naar integratie in de Nederlandse
samenleving en riep op tot participatie in het politieke besluitvormingsproces, de
Alte Kille wenste niets te maken te hebben met het onwettige gezag van de Bataven
en hun Franse beschermheren.61.
Tekenend is echter dat toen de tweespalt tussen modernistische en traditionalistische
joden zich ontlaadde in een heftige pamflettenstrijd, beide partijen hun doelgroep
trachtten te bereiken in het jiddisch en niet in het Nederlands. Kortom: als Ockers
daadwerkelijk de gemoederen in beroering had willen brengen, dan had hij de brief
van Mordechai in het jiddisch moeten laten vertalen.
Bbuiten de joodse gemeente was het thema van de joodse emancipatie evenmin
gangbaar. Weliswaar drongen de protestantse dissenters in tal van publicaties
voortdurend aan op gelijkberechtiging, waarbij alarmistische predikanten steevast
moord en brand schreeuwden, maar getalsmatig vormden de lutheranen, remonstranten
en doopsgezinden geen bedreiging voor de hervormde smalle gemeente. Al die
tienduizenden confessioneel correcte ambachtslieden en kleine ambtenaren hadden
echter wel degelijk iets te verliezen bij de volledige gelijkstelling van katholieken
en joden en dat lag dus ietwat gevoeliger. Zelfs in de patriottentijd werd het thema
van de gelijkberechtiging slechts omzichtig aangeroerd. Zo waakte Van der Capellen
tot den Pol er angstvallig voor dat de emancipatie van de katholieken als doelstelling
zou worden gedeclameerd, want hoewel hij het ideaal van harte onderschreef, zou
het naar zijn mening de beweging compromitteren.
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Conclusie
De spectatoriale geschriften zijn net iets minder toegankelijk dan vaak wordt
aangenomen. In De Koopman conformeerde de broodschrijver Ockers zich
noodgedwongen aan de regels van het genre. De kenmerkende afstandelijkheid, die
volledig in overeenstemming is met de
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gekozen marktstrategie, laat zich echter eenvoudigweg ontmaskeren als een zorgvuldig
geconstrueerde pose. Ockers was eerder een satiricus of politiek vertoogschrijver,
dan een moralist. Weliswaar deed hij geen bestuurstechnische voorstellen en had hij
de mond nog niet vol van onderdrukking en de noodzaak van een ‘Grondwettige
Herstelling’, maar onder bescherming van de gebruikelijke spectatoriale fictie sneed
Ockers onverdroten tal van met politieke taboes omgeven actuele thema's aan.
Die natuurlijke geaardheid verklaart zijn reactie op de veranderende staatkundige
omstandigheden. In de laatste jaargang verontschuldigde De Koopman zich voor het
ontbreken van staatkundige vertogen. Het politieke discours werd omschreven als
‘een Veld schoon het vry heet, dat toch te veel hoogtens en laagtens, ja gevaarlyke
dieptens heeft, om 'er zich buiten gevaar te ver in te begeeven.’62. Waarna Ockers een
brief publiceerde over het controversiële verzoek van de Engelse regering tot inzet
van de in de Republiek gelegerde Schotse brigade tegen de Amerikaanse
opstandelingen. Korte tijd later werd de uitgave van De Koopman gestaakt. Het debiet
van het blad was al afgenomen, misschien ook vanwege het feit dat de atheïstische
opvattingen van Ockers in verband werden gebracht met de moord op de prostitué
Anna Smitshuizen.63. Het kan echter ook worden betoogd dat nieuwe tijden oude
genres minder interessant maakten. Een aanwijzing geeft de onvoltooid gebleven
bijdrage aan een heruitgave van het handboek De Koophandel van Amsterdam. In
een van de laatste nummers van De Koopman maakte Ockers via een gefingeerde
ingezonden brief alvast reclame voor de nieuwe editie, die ditmaal in octavo zou
verschijnen en dus bij De Koopman gevoegd kon worden.64. Echter, de negende druk
verscheen pas in 1780 en in het voorbericht klagen de uitgevers dat het moeilijk was
geweest om iemand te vinden die de bewerking van dit boek op zich kon nemen, en
dat, toen zij eenmaal een geschikt persoon gevonden hadden, deze het te druk bleek
te hebben, waardoor de uitgave ernstig was vertraagd.65. Een inventarisatie van de
verwijzingen naar De Koopman leidt tot de conclusie dat Ockers tot medio 1778 aan
deze uitgave heeft gewerkt en dat hij toen gevorderd was tot het achttiende hoofdstuk.
Daarna moet hij zijn vervangen door een Rotterdammer, vermoedelijk de
boekhandelaar Reinier Arrenberg - de man die in 1801 de tiende en laatste druk zou
bezorgen.66.
Ockers had het dus te druk. Waarmee? Laat ik vooruitlopen op mijn nog te
publiceren bibliografie: op het einde van zijn leven vervaardigde Ockers, in
eendrachtige rivaliteit met zijn eeuwige tegenspeler Nicolaas Hoefnagel, tientallen
patriotse, dus zoals bij hem gebruikelijk anti-Engelse, maar nu tegelijkertijd ook
antistadhouderlijke pamfletten. De overgang naar het pamfletschrijven lag voor de
hand, want een typische zedenmeester, die min of meer vrijblijvend de gebreken en
dwaasheden van zijn tijd ontdekt, was hij nooit geweest. Het - tussen de regels door
- rebelse spectatoriale blad De Koopman vormt daarvan een treffend bewijs.
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1. J. Hartog, De spectatoriale geschriften van 1741-1800, 2e vermeerderde druk, 1890, p. 4.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

2. De tegenstelling tussen de klassieke spectatoren en de opiniepers van de jaren tachtig is ontleend
aan N.C.F. van Sas, ‘Opiniepers en politieke cultuur’, in: F. Grijzenhout, Voor Vaderland en
Vrijheid. De revolutie van de patriotten, 1987, p. 98.
3. De opzet slaagde. Tot de clientèle behoorde Van der Capellen tot den Pol die in maart 1768
berichtte dat hij De Koopman wel bezat, maar nog niet echt gelezen had. Naar zijn indruk
bevatte dit zo zeer geprezen weekblad veel wetenswaardige dingen, ‘doch het is geen product
van een mathematische kop’. J.D. van der Capellen tot den Poll aan M. Tijdeman, 8 feb. 1768.
In: J.A. Sillem (red.), Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen tot den Pol, 1883, p.
31.
4. H. Brugmans, ‘De Koopman. Mercurius als spectator’, in: Jaarboek van het Genootschap
Amstelodamum 10, 1912, p. 61-135. Cf. J. Hartog, De spectatoriale geschriften, p. 25: ‘een der
degelijkste Spectators’.
5. De Koopman, II, 332-333: cf. II, nrs. 59-60.
6. De Koopman, VI, nr. 3, citaat p. 20.
7. De Koopman, VI, nr. 4, Het thema kwam terug in nrs. 5, 6 en 7.
8. De Koopman, VI, nr. 10, p. 73.
9. De Koopman, III, nrs. 16-21. In zijn Traité de la Circulation et du Crédit uit 1771 presenteerde
De Pinto de Engelse staatsschuld als een bijdrage aan de welvaart van dat land. Voor De Pinto
en zijn geschriften, zie: I.J.A. Nijenhuis, Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787)
en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese Verlichting, 1992.
10. De Koopman, IV, nr. 15 en V, nrs. 24-25.
11. De Koopman, IV, nr. 58 en VI nrs. 15-16.
12. Bijvoorbeeld De Koopman, III, nr. 26.
13. De Koopman, III, nr. 20, citaat p. 155.
14. De Koopman, II, nr. 25. Uit courantenadvertenties kan worden teruggerekend dat deze aflevering
is verschenen op 16 november 1768.
15. De Koopman, II, nr. 45. Deze aflevering moet zijn verschenen op 18 oktober 1769.
16. De Koopman, II, nrs. 54-57.
17. J. Hartog, ‘Een bladzijde uit de geschiedenis der Joden in ons Vaderland (1770)’, in: De
Tijdspiegel, 1898, deel 2, p. 284-292.
18. Prins, ‘Een Hollandsch-joodsch hervormingsplan (1770)’, in: De Vrijdagavond 1, 5684, p. 346
[volgens de christelijke jaartelling: de aflevering van 20 feb. 1925]
19. Prins, ‘Een Hollandsch-joodsch hervormingsplan (1770)’, p. 346.
20. J. Michman, David Franco Mendes. A Hebrew poet, 1951, p. 134.
21. Daphne Meijer, Levi in de Lage Landen: 350 jaar joodse schrijvers in de Nederlandse literatuur.
1999, p. 578.
22. R. Fuks-Mansfeld, ‘Introduction to the Article on Jewish Emancipation by Mordechai van
Aaron de... in the Dutch weekly De Koopman’, in: Studia Rosenthaliana 30, 1996, p. 190-194.
Ook in andere geschriften interpreteert Fuks de brief van Mordechai steevast als een uiting van
modernistische ideeën omtrent het proces van de inburgering van joden in een niet-joodse
samenleving bij een sefardisch-joodse intellectuele elite.
23. O. Vlessing, ‘The Jewish Community in Transition; from Acceptance to Emancipation’, in:
Studia Rosenthaliana 30, 1996, p. 195-211, met name p. 197 noot 8.
24. J.C.E. Belinfante, ‘The Ideal of Jewish Tradition Versus the Reality of the Jewish Poor: The
dilemma of the Ashkenazi Jewish Nation’, in: Studia Rosenthaliana 30, 1996, p. 213-224. Cf.
J.C.E. Belinfante en Peter Buijs. ‘De gelijkstaat der Joden. Inburgering van een minderheid’,
in: Hetty Berg (red.), De gelijkstaat der Joden. Inburgering van een minderheid, 1996, p. 8. In
deze bundel oppert Peter Buijs de mogelijkheid van een auteur uit de kringen van de Société
Amicale - een genootschap van sefardische joden waarvan Isaac de Pinto een prominent lid
was. Peter Buijs, ‘Tot nut en eer van 't jodendom. Joodse genootschappen in Nederland
1738-1846’, ibidem, p. 17.
25. Toen de stadhouder in het kader van zijn plannen tot de vorming van een consistent economisch
beleid de Nederlandse ondernemers om advies vroeg, adviseerde De Pinto nu juist om inkomen
uit beleggingen minder te belasten en dit te compenseren met een iets hogere accijns op de
voedingsmiddelen. Nijenhuis, Een joodse philosophe, p. 119 stelt dat De Pinto's pleidooi voor
een vermindering van de belasting op VOC-aan-delen weerklank vond in De Koopman. Zij
geeft twee bewijsplaatsen. De bijdrage getekend B. ten C*** in De Koopman, IV, nr. 20, p.
157-160 is vermoedelijk een ingezonden brief. De brief van F. Postulator in De Koopman, V,
nr. 12, p. 93-96 waarin wordt gepleit voor de vervanging van de honderdste en tweehonderdste

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

39.
40.
41.

42.

43.

44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.

penning op VOC-aandelen door een belasting op specerijen is opgenomen in een serie met
‘mengelbrieven’ en lijkt me een synopsis van typerende lezersreacties. In feite reageerden de
lezers niet op De Pinto, maar haakten zij in op een verzoek van belanghebbenden dat in februari
1772 in de Staten van Holland ter sprake kwam en dat in januari 1774 daadwerkelijk zou leiden
tot een vermindering van de belasting.
Richard H. Popkin, ‘Hume and Isaac de Pinto, II. Five New Letters’, in: W.B. Todd (ed.). Hume
and the Enlightenment. Essays presented to Ernest Campbell Mossner, 1974, p. 99-127.
Yosef Kaplan, ‘The Portuguese Community in Seventeenth-Century Amsterdam and the
Ashkenazi World’, in: Dutch Jewish History 2, 1989, p. 43-45.
De Denker, II, nr. 98. 12 nov. 1764, p. 361-368.
De Philosooph, II, nr. 77, 22 juni 1767, p. 193-200. Van Engelen betoogde o.a. dat de sefardische
joden zich maatschappelijk onderscheidden en dat het onmaatschappelijke gedrag van een deel
van de asjkenazische joden mede verklaard kon worden uit de voortdurende beschimping
waaraan zij bloot stonden, waardoor zij alle schaamte en eerzucht verloren.
De Koopman, V, nr. 30, p. 243.
De Koopman, V, nr. 32.
De Koopman, II, nr. 54, p. 432 en II, nr. 57, p. 450.
Zie de verwijzingen in De Koopman, III, nr. 20 en De Koopman, VI, nr. 51.
De Koopman, II, nrs. 37-42. Het citaat in nr. 40, p. 317.
Senior was de vader van zijn naamgenoot (1758-1847) die een rol speelde bij de oprichting van
het lokale departement van het Nut van het Algemeen.
Ik heb een tweetal archieven Boon gevonden, het een (van de redersfamilie) in het archief
Alkmaar, het ander in het Centraal Bureau voor de Genealogie, maar geen van beide bood
aanknopingspunten.
De Koopman, IV, nrs. 5, 12-13 en 25-29.
Overigens berichtte Brugmans dat de Amsterdamse boekverkopersfamilie Bom destijds al niet
meer beschikte over enige informatie over het blad De Koopman. Brugmans, ‘De Koopman’,
p. 63.
N. Hoefnagel, Brief van Niekolaas Hoefnagel, aan de voornaame Noort-hollantsche Heer, Of
de Ontmaskerde Willem Ockers, Amsterdam, F. Orsanti [1772], p. 20.
De Koopman, II, nr. 31.
Van Ockers waren: Philocalus, De Lof van den Heer de Lover. Verdedigt, tegens zyne Lasteraars
en Kunstbedillers [Amsterdam, J. Kok, 1764], Paulatinus, De bespookte waereld ontspookt. De
duivel geroskamt, en het evangelie van den spinnerok weêrlegt, 1766. Paulatinus Philocalus.
Het vorstelyk paar. De Heere Prince van Oranje en Nassauw Willem de Vyfde... en deszelfs
gemaalin Wilhelmina Sophia van Pruissen. Blydelyk verwelkomt door de Amsteldamse Maagd,
in haar gloriryke Vest, Amsterdam, G. Bom. 1768. Paulatinus Philocalus, De uitbanning der
Jesuiten uit Spanje, Amsterdam, G. Bom, 1768. Paulatinus Philocalus, Fabel van den Ojevaar,
de Raav' En de Vorschen, Amsterdam. F.H. Demter, 1768.
Paulatinus Philocalus [W. Ockers], De Waare Held. Lierdicht. Aan Jufvrouw Lukretia Wilhelmina
van Merken. Dichteresse van de David. By de Tweede Uitgaaven van dat Werk haar E.
toegezonden. Waarin Bescheidenlyk onderzogt word: of David een waar Held, en een geschikt
Onderwerp voor het Heldendicht is, dan niet? En waarin de waare van de valsche Dapperheid
verschild, 1769.
De associatie met Tindal in Het Lierdicht de Waare Held verandert, en aan den schryver daar
van met dezelfde rymklanken toegezonden, Amsterdam, J. Kok, 1769. Het andere pamflet was
David gerechtvaardigd tegen de ongegronde beschuldigingen van het bybelontëerend geschrift,
genaamd de Waare Held, Amsterdam, Ph. Doorewaart, 1769.
De Koopman, IV, nr. 53, p. 430-431. Amstels koopslot is ook opgenomen in een door Ockers
samengestelde compilatiebundel, Het wissel- en wondertoneel, Van den Jaare 1763, p. 11-13.
De Koopman, VI, nr. 43, p. 341 bevat een aanbeveling van Het schrikkeljaar van
zeventienhonderd en zes-en-zeventig. Winterzang, Amsterdam, G. Bom, 1776.
Het schrikkeljaar, 39 noot, verwijst naar Paulatinus Philocalus, De Opera in derzelver
Geöorloofdheid, betaamelyke Nuttigheid. Zedenvorderllykheid, en verdere Voorrechten,
gehandhaafd. Amsterdam, G. Bom, 1775.
De Koopman, I, nr. 55.
De Koopman, III, nr. 9, p. 68.
Willem Ockers, Geestige Mengel-stukjes. Amsterdam, G.W. en J. Bom, 1784, p. 16-21.
De Koopman, III, nr. 46, p. 367 noot. Deze aflevering verscheen omstreeks 22 mei 1771.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

51. De Koopman, V, nrs. 15-17 bevat vier ingezonden brieven die naar mijn mening zonder
uitzondering geschreven zijn door de redacteur, Willem Ockers. Heyn Misdruk maakt op p.
129 gewag van pamfletten met betrekking tot O.Z. van Haren. L.W. Kramp, de
sodomievervolgingen, de bankroeten, Petrus Hofstede, Calas, het bestaan van spoken en de
verdrijving van de jezuïeten.
52. Ton Jongenelen, ‘De Socratische oorlog (1768-1769). Een terreinverkenning op de linkerflank
van de Nederlandse verlichting’, in: Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 5, 1994,
p. 77-92.
53. Zie de ‘Mausjes Bouts-rimés’ in: Huwlykszangen ter bruilofte van den Heere Michiel Fredrik
Blaauw en Mejuffrouw Geertruyda Wesselman, 1769.
54. Van deze dichterlijke nieuwjaarsgroet ken ik edities uit 1765, 1770, 1771, 1773, vermoedelijk
1775, 1780 en een niet te dateren exemplaar. Cf. N. Hoefnagel, Brief aan de voornaame
Noort-hollantsche Heer, p. 3.
55. De Koopman, II, nr. 29, waar de lezer gewaarschuwd wordt voor de oplichterspraktijken van
D.M.L. [David Mosis Levi]
56. Aaron van Mordechay is hier in het gezelschap van een lutheraan met een onmiskenbare
programmanaam. Gezien de soortgelijke strubbelingen in de lutherse gemeente zal zijn
gesprekspartner wel hebben gefungeerd als klankbord voor de klaagzangen van Mordechai.
57. Het was met name Voltaire die de gehele mensheid een warm hart toe droeg, maar de joden
net iets minder. Ockers distantieerde zich uitdrukkelijk van Voltaires onverholen antisemitisme,
cf. De Koopman, IV, nr. 12, p. 90, maar had net zo min als zijn Franse voorbeeld veel waardering
voor religieuze tradities. Vooruitlopend op een mogelijke discussie wil ik daar nog aan toevoegen
dat Ockers zich, in weerwil van alle spot, beslist niet schuldig aan antisemitisme.
Vanzelfsprekend was hij van mening dat het alle vrome, traditionalistische joden in wezen aan
gezond verstand ontbrak, maar dat hadden ze in zijn verlichte optiek gemeen met de katholieken
en zelfs met de meerderheid van de protestanten.
58. Overigens was Ockers kennelijk onbekend met zijn voorgangers Luzzatto en Toland.
59. Vlessing heeft destijds gezocht in GAA, PA 334 (het archief van de Portugees-israëlitische
gemeente), nr. 22 (het grootboek of Livro de Escamot). Ik heb zelf de resoluties (nr. 27. Livro
de memorias), de uitgaande brieven (nr. 94, Copiador de cartas) en de indagingen (nr. 876.
Livro de citaçoes) geraadpleegd.
60. S.E. Bloemgarten, ‘De Amsterdamse Joden gedurende de eerste jaren van de Bataafse Republiek’,
in: Studia Rosenthaliana, 1, 1967, p. 68.
61. De Alte en Nije Kille verbreidden hun opvattingen via laagdrempelige weekbladen in het
jiddisch. Zie Jozeph Michman & Marion Aptroot, Storm in the Community. Yiddish Polemical
Pamphlets of Amsterdam Jewry 1797-1798, 2002.
62. De Koopman, VI, nr. 26, p. 202.
63. Op het afnemend debiet wordt gezinspeeld in De Koopman. V, nr. 16, p. 128. Voor de
karaktermoord op Ockers, zie Ton Jongenelen. ‘Johannes Bartholomeus van Goch. Goddeloos
moordenaar, berouwvol zondaar?’, in: Anna de Haas (red.), Achter slot en grendel. Schrijvers
in Nederlandse gevangenschap 1700-1800. 2002, p. 155-164.
64. De Koopman, VI, nr. 47, p. 375-376. In de laatste twee jaargangen refereerde De Koopman
herhaaldelijk aan De Koophandel van Amsterdam. Cf. De Koopman. V, nr. 29, V, nr. 33, V,
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Gestolen Veêren (?)
De kunstenaarsanekdotes van Jacob Campo Weyerman
Antoon Erftemeijer*
Kunstenaarsanekdotes
Frans Hals (ca. 1582/1583-1666) ontdekte bij toeval het kunstenaarstalent bij de
jonge Adriaen Brouwer (1605/1606-1638):
Die Knaap was een kind van zeer gemeene en arme Ouders, als blijkt uyt
zijn opvoeding en beroep, zijnde dat laatste het trekken van een tulp, of
van een vogeltje met inkt op een lapje lijnwaad, dat zijn Moeder dan met
de naald overstikte, en daar uyt borstlappen en mutsen naayde voor de
Boerinnen. Het gebeurde eens dat Frans Hals gevalliglijk daar voorby
ging, en den jongen Adriaan zag zitten têkenen, die dat zo losjes en
bevalliglijk behandelde, dat Frans er zin in kreeg, en hem vroeg: Of hy
ook wel zin had om een Schilder te worden? waar op die fluks andwoorde;
Ja, indien zyn Moeder hem daar toe verlof wilde geeven. Den Schilder
vroeg het aan de Moeder, die zulks toestont, mids dat hy den Jongen de
kost zou geeven, welken artykel hy armelijk voldee, alhoewel rijkelijk
beloofde.1.
Voor Rembrandt van Rijn (1606-1669) was de natuur de grote inspiratiebron:
Rembrant dan was al te grilziek om eenige voorschriften der voorige of
der by zijn tijd leevende Konstkenners na te volgen; hy verbond zich
stiptelijk om dat leeven te gebruyken of na te volgen, dat hem voorkwam,
of gelijk als men zegt, in de mond liep, zonder het schoonste er uyt te
kippen.2.
In de lijn van deze belangstelling voor de dagelijkse, natuurlijke omgeving ligt een
overlevering over Rembrandt en een aap:
Hy had een groot Familie stuk onder handen, waar op hy reeds den Man,
de Vrouw en eenige Kinders had gekonterfyt, toen een Aap. zijn
Gonsteling, kwam te sterven. Het schijnt dat hy geen anderen Doek by
der hand had als dat Portretstuk, ten minsten dat hy er geen anderen
begeerde te zoeken, des zette hy dat stuk op den schilderesel, en konterfyte
daar op dien gestorven Aap. die er zo veel by te pas kwam als een Verkens
hutspot op een Joodsche Bruyloft. Den reeds gekonterfyte Heer beneffens
zijne Huysvrouw protesteerden tegens het gezelschap van dat wanschapen
Dier; doch of zy hoog of laag sprongen, Rembrant van Ryn weygerde het
konterfytsel van den Overleedenen uyt te veegen, waar door die Familie
er van afzag, en hem het aan de hand liet houden, welke gemelde Schildery
naderhant tot een scherm verstrekte aan zijne Leerlingen.3.
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Het maken van levensechte voorstellingen die de ogen van de beschouwer bedriegen
- het vermaarde à trompe l'oeil - was een geliefd doel voor nogal wat schilders uit
de Hollandse Gouden Eeuw. Bijvoorbeeld voor Cornelis Bisschop (1630-1674):
Hy was den besten, indien niet den eersten, die allerhande Beelden, op
hout geschildert en uytgekapt na den omtrek van 's menschen gedaante,
konstiglijk schilderde met natuurlijke koleuren. Die Menschen
verbeeldende panneelen wierden dan in een hoek of in een portaal geplaatst,
en als die op hunne behoorlijke standplaatsen stonden, misleyden zy zo
aardiglijk de oogen der Aanschouwers, dat die veelstijds die houten
Heyligen aanzaagen voor leevende Persoonagien. Ook schilderde hy
sommige dier Beelden gedaagt en geschaduwt als Nachtlichten, met een
brandende kaers in de hand, welke Beelden dan by het kaerslicht wierden
gegroet voor natuurlijke Menschen. Daar wort verhaalt, en het is niet
onmogelijk, dat een zeker Heer, die eenige Vrienden vergaste, zo een beelt
had doen stellen aan de deur van dat vertrek waar in hy die Vrienden
onthaalde, welke Vrienden in het neemen van hun afscheyt aan die
geschilderde Meyd eenig drinkgeld poogden in de hand te duuwen,
(misschien dat er ook wel eenige Kabouters onder waaren die dat dienstbaar
Wicht een kusje a ses wilden geeven, want de Liefde en de Dronkenschap
zijn geene volstrekte vyandinnen) doch die in stee van aan een arm vol
vleesch en bloed, zich aan een beschilderde plank addresseerden, en een
blaauwtje liepen tegens dat gekonterfijt blaauw Boezelaartje.4.
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Samuel van Hoogstraeten (1627-1678) was evenzeer een meester in à trompe
l'oeil-schilderwerk. Eens probeerde hij met zijn werk onder de aandacht te komen
van keizer Ferdinand III in Wenen. Zo toonde hij de hoogwaardigheidsbekleder
onder meer een stilleven van zijn hand:
den Keyzer [bekeek] het stil Leevensstukje naauwkeuriglijk, dat aanziende
als natuurlijke en niet als geschilderde Voorwerpen, doch eyndelijk zijn
dwaaling gewaar wordende, liet hy zich uyt in deeze woorden; Das ist der
eerste Maler der mir had betrogen!5.
Kunstacademies zoals wij die kennen, bestonden in het Holland van de zeventiende
eeuw nog niet. Wie schilder wilde worden, kon een opleiding krijgen bij een
kunstschilder in diens werkplaats. Daar haalden leerlingen nogal eens grappen uit
met hun leermeester. Het verhaal gaat dat wanneer Frans Hals na een bezoek aan de
kroeg naar bed ging, hij gewoonlijk bad: ‘Lieve Heer haal my vroeg in uwen hoogen
hemel.’ Zijn leerlingen vroegen zich af of hij dit meende, en namen de proef op de
som. Ze boorden vier gaten in het plafond. Daar doorheen lieten zij touwen neer die
ze aan het bed vastbonden. Toen Hals op een avond weer zijn gebed had uitgesproken,
trokken zij hem plotseling met bed en al de lucht in. Geschokt riep de beschonken
schilder: ‘Zoo haastig niet, lieve Heer, zoo haastig niet’ - waarop de leerlingen hem
weer zachtjes lieten dalen. Van toen af gebruikte Hals dit gebed niet meer: ‘zo weynig
moeite kost het, om een Schilder den Hemel te doen vergeeten.’6.

Weyerman, Houbraken en anderen
De laatst geciteerde opmerking is van Jacob Weyerman, in wiens omvangrijke De
levensbeschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen (1729;
deel vier verscheen postuum in 1769) al de hiervoor aangehaalde overleveringen te
vinden zijn. Het betreft typische voorbeelden van zogenaamde kunstenaarsanekdotes:
korte, merkwaardige, veelal geestige overleveringen, in deze gevallen aangaande
schilders. De Levens-beschryvingen van Weyerman staan er overvol mee. Ook in
een ander kunsthistorisch werk waarvan Weyerman auteur, mede-auteur of (al dan
niet gewenst) inspirator was, wemelt het van de anekdotes: een omvangrijke aflevering
van de merkwaardige Maandelyksche berichten uit de andere waerelt; of de
spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene
potentaten en personagien van rang; zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders
(1721-1770). De aflevering waar het hier om gaat, verscheen in Weyermans sterfjaar
1747 en bevat dialogen tussen de volgende kunstenaars: Jan Steen - Rubens; Adriaen
van der Werff - Gerard Lairesse; en Rembrandt - Apelles. Interessant en belangrijk
is bovenal de dialoog tussen Apelles en Rembrandt. De paden van deze twee
legendarische grootmeesters, hoe kan het ook anders, kruisen elkaar in de hemelse
sferen. Apelles wil graag van Rembrandt weten hoe de kunst zich na zijn tijd
ontwikkeld heeft. Hijzelf is bereid om de kunstgeschiedenis tot aan zijn eigen tijd te
bespreken, Rembrandt zal dan de tijd na Apelles uit de doeken doen. In zo'n 250
pagina's wandelen zij daarop de eeuwen door, waarbij tal van anekdotes worden
opgedist.7.
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In het vervolg beperk ik me tot de Levens-beschryvingen. De kunstenaarsanekdotes
daarin zijn bijzondere koekjes, maar zijn ze van Weyermans deeg? Schrijver en
kunstschilder Johan van Gool (1685-1763) was de eerste die Weyerman van iets
beschuldigde dat we plagiaat kunnen noemen. In 1750, drie jaren na Weyermans
definitieve bevrijding uit al diens aardse banden, schreef Van Gool dat Weyerman
zijn geschriften (drie van de vier delen waren verschenen) ‘door eenen diefschen
roof met de gestolen veêren van Houbraken heeft opgepronkt.’ Waarop hij liet volgen:
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Daerenboven heeft hy Houbraken, dien eerlyken Man, nevens veele
anderen myner Kunstgenoten, volgens zynen gewonen spotachtigen aert
en schryfstyl, tegen alle wetten van reden en plicht gelastert en belogen:
want veelen dezer van hem zo lelyk gehavende Kunstgenoten hebbe ik
gekent als Mannen van een onbesproken leven.8.
Wellicht ten overvloede: Arnold Houbraken (1660-1719), zeventien jaar ouder dan
Weyerman (1677-1747) en reeds tien jaar overleden toen de eerste drie delen van
Weyermans Levens-beschryvingen van de persen rolden, was een ‘boezemvrint’ van
Van Gool, en een - kunsthistorisch gezien - weinig betekenisvol kunstenaar.9. Bovenal
was hij schrijver van een imponerend driedelig kunsthistorisch overzichtswerk: De
Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen (uitgegeven
te Amsterdam in respectievelijk 1718, 1719 en - postuum - 1721). Houbraken was
een leerling van de belangrijke schilder en schrijver Samuel van Hoogstraeten, die
op zijn beurt bij Rembrandt in de leer was geweest.
Had Van Gool gelijk? Plagieerde Weyerman Houbraken, en was hij bovendien
geneigd tot laster en leugen? Menigeen schijnt dit nog te geloven. En een
oppervlakkige kennismaking met Weyermans boek geeft beslist de indruk dat we
hier met een bewerkte heruitgave van Houbrakens Groote Schouburgh van doen
hebben: overschrijven, parafraseren, hier en daar wat toevoegen in een opvallend
beeldende stijl, de illustraties hergebruiken, meer lijkt Weyerman niet gedaan te
hebben. Nadere inspectie geeft echter toch een wat andere uitkomst.
Lyckle de Vries heeft al eens geconstateerd dat Weyerman zijn voorganger serieus
heeft willen verbeteren en vervangen, en daarin ook deels geslaagd is. Ook merkte
hij op dat Weyerman een wat andere doelgroep (met name kunstverzamelaars) zou
hebben willen bedienen dan Houbraken (die voor ‘Konstgenooten’ schreef).10.
In 1990 verscheen Ton Broos' uitvoerige en diepgaande studie Tussen zwart en
ultramarijn. De levens van schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman
(1677-1747). Daarin wordt tot in detail uiteengezet hoe de vork in de steel zit.
Weyerman leunt beslist sterk op Houbraken, maar hij raadpleegde en gebruikte ook
eerdere kunsthistorici en schrijvers: Plinius de Oude en vele andere klassieke auteurs,
Karel van Mander, Joachim von Sandrart, Cornelis de Bie, enzovoort. Bovendien
vermeldt hij zijn bronnen met de regelmaat van de klok, zij het niet op elke plaats
en niet volgens moderne wetenschappelijke maatstaven. Deel vier van zijn
Levens-beschryvingen, alsook het grootste gedeelte van deel drie, komen geheel uit
Weyermans koker en zijn gebaseerd op eigen kennis en onderzoek. Met diverse
zeventiende-eeuwse schilders die door Houbraken worden besproken, heeft Weyerman
volgens eigen zeggen persoonlijk contact gehad (Aert de Gelder, Karel de Moor en
anderen). Over kleine feiten was hij minder precies: ‘Hij heeft ongetwijfeld veel
gelezen, maar heeft geen data geverifieerd in doopboeken of uitgebreid met families
gecorrespondeerd.’11.
Weyermans langjarige ervaring in de kunsthandel en zijn contacten overal en
nergens vormden mede een basis voor zijn boek: hij putte rijkelijk uit zijn geheugen,
en voegde op basis daarvan gegevens en beschrijvingen toe aan wat anderen, met
name Houbraken, hadden genoteerd. Zelf zag hij tussen Houbrakens werk en zijn
eigen werk vooral ‘dit onderscheyt, dat ik er duyzende waare byzonderheden tusschen
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in voeg, die hy heeft overgeslaagen, en uyt onkunde, en dewijl zijn pen niet buygzaam
of zijn geest niet vlug genoeg was om aan die byzonderheden den daar aan
verknochten zwier by te zetten.’12.
Bij voortduring pretendeert Weyerman in zijn boek dat het hem enkel om de
waarheid te doen is. Broos komt in zijn analyse tot de conclusie dat Weyerman ‘te
goedertrouw is en nooit met opzet verzonnen verhalen overneemt.’13. Met het hem
ter beschikking staande materiaal ging hij kritisch om. Hij gaf gegevens en verhalen
van voorgangers gewoonlijk op
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een eigen, nieuwe manier door, liet ook van alles en nog wat weg, en vulde aan waar
hij dat nodig vond. Zijn werk smeedde hij bovendien in een stijl die naar zijn gevoel
sprankelender was dan die van zijn voorgangers. Ten aanzien van Houbraken had
hij de kritiek dat deze noch een goede schrijfstijl bezat, noch het vermogen om grote
lijnen vast te houden: ‘Arnold bedient zich van een ingewikkelde, platte, onbeschaafde,
en ontzenuwde stijl, hy houdt geen voet by stek, hy begint maar hy vervolgt niet, het
is met den man, hier vind ik je, en daar verlies ik je.’14. Me dunkt dat Weyerman hier
ten onrechte erg negatief over Houbrakens geschrift is: al was Houbraken niet zo'n
virtuoos schrijver, talenkenner en erudiet als Weyerman, de pen van Houbraken
mocht er beslist zijn. Zeker betrad Houbraken regelmatig zijpaden, bijvoorbeeld om
kunsttheoretische opmerkingen te plaatsen. Die schrapte Weyerman gewoonlijk. Dat
was zijn goed recht, maar voor anderen waren of zijn zulke uitweidingen juist een
verrijking van een dergelijk boek.
Van belang is nog Broos' opmerking dat Weyerman geen gefantaseerde verhalen
toevoegde aan de lemma's over schilders die hij, meer of minder letterlijk, uit
Houbraken overnam: ‘Ik heb geen voorbeeld kunnen vinden waarin Weyerman een
zelfverzonnen verhaal over een schilder toevoegt. Over Weyermans betrouwbaarheid
in vergelijking met zijn voorganger zullen de opvattingen hopelijk gaan veranderen.
Zijn slechtere naam in vergelijking met zijn mede-biografen was geheel ten
onrechte.’15.
Kortom: wie kunstenaars uit de Gouden Eeuw bestudeert en daarbij Houbraken
gebruikt, doet er goed aan evenzeer Weyerman te raadplegen om te zien wat deze
op Houbrakens tekst afdong of wat hij eraan toevoegde. En voor bestudering van
latere kunst is Weyerman sowieso een nuttige bron. Vogelsangs krasse opmerking
in zijn inleiding tot de door hem verzorgde heruitgave van Houbraken in 1943, dat
Weyerman ‘geheel op het zijpad der lasterende anecdotiek’ was geraakt - een stelling
die vele Nederlandse kunsthistorici moet hebben beïnvloed - is door Broos een halve
eeuw later met kracht van argumenten ontzenuwd.16.

Houbrakens betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van Houbraken, en zijn intenties als kunsthistoricus, vormen
een kwestie op zich. Kennis daarover is natuurlijk van belang voor ieder die
Weyerman leest en gebruikt. In zijn Groote Schouburgh is Houbraken er zelf duidelijk
over: hij wil een vervolg bieden op Karel van Manders beroemde Schilder-Boeck uit
1604. In zijn inleiding schrijft Houbraken:
Karel van Mander, om ter zake te komen, sluit (na dat hy een Lyst van de
toenmaals levenden heeft opgestelt) zyn Boek met het Jaar 1604, en dus
is 'er van dien tyd, tot nu. een groote hondert Jaar verloopen, zonder dat
iemant het zelve in dusdaniger voegen vervolgt heeft in de Nederduitsche
taal. Overzulks was het wel hoogtyd (daar niemant de schade van zoo
groot verlies ter harte gaat) dat de pen wierd opgevat, eer dat de
verslindende tyd de gedachtenissen van velen geheel had uitgewischt.17.
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Hij nam de draad op waar Van Mander hem had laten liggen, maar probeerde
daarnaast ook levensbeschrijvingen te geven van kunstenaars die Van Mander over
het hoofd gezien had. Verder behandelt hij in zijn boek talloze latere Zuid- en
Noord-Nederlandse schilders en schilderessen, onder wie vrijwel alle grote
Gouden-Eeuwers.18. Houbraken biedt overigens, net als Van Mander, naast de vele
levensbeschrijvingen ook leerstof voor kunstenaars en leerling-kunstenaars.
De auteur lijkt, voorzover te achterhalen valt, tamelijk grondig te werk te zijn
gegaan en moet zich beter gedocumenteerd hebben dan vaak gedacht wordt. Op
diverse plaatsen in zijn
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boek verzekert Houbraken de lezer dat hij grondig en ter wille van de historische
waarheid te werk is gegaan. Naast uitvoerig (kritisch) literatuuronderzoek verrichtte
hij veelvuldig ‘veldwerk’, onder meer door kunstenaars en nazaten van te beschrijven
kunstenaars te raadplegen. Oneffenheden in iemands handel en wandel wilde hij niet
verdonkeremanen, ter wille van de waarheid. En in plaats van te kritiseren wilde hij
informeren.19. Het is verder niet ondenkbaar dat hij voor zijn boek heeft geput uit een
nooit uitgegeven, spoorloos verdwenen werk van zijn eigen leermeester Samuel van
Hoogstraeten: De Onzichtbaere Werelt.*20.
De recente studie van Hendrik Horn, The Golden Age Revisited. Arnold
Houbraken's Great Theatre of Netherlandish Painters and Paintresses gaat op vele
aspecten aangaande Houbraken in. Hij concludeert onder meer dat Houbrakens boek
beslist aantoonbare slordigheden bevat (verkeerde overschrijvingen uit gebruikte
bronnen) maar dat hij ‘was more naive than malicious’.21. Houbraken vergelijkt
zichzelf graag met Van Mander, maar Horn vindt hem daarin toch te pretentieus.
Houbraken zelf schrijft in zijn boek dat zijn
penwerk aangezien [moet] worden als een Historisch verhaal, waar in geen
drift van bezwaarnis of verschooning ontrent eenig perzoon gedult word,
maar enkel en alleen een oprecht verhaal: Want een Historyschryver zoo
min de deugden van zyne Vyanden (gelyk meer gezeit is) vermag te
verzwygen, als de gebreken van zyn beste Vrinden.22.
Horn meent: ‘Houbraken's instincts as an historian were a little like those of the
modern investigative reporter, an indispensable species that one should never let past
one's front door.’23. Ten aanzien van de betrouwbaarheid van de verhalen concludeert
hij: ‘In practice, we can follow the example of the exemplary Thieme-Becker Künstler
Lexikon and make provisory use, complete with “according to Houbraken,”, of his
facts and stories until such time as solid evidence and analysis prove him wrong.’24.
Voor dat laatste dient in feite elke kunstenaarsbiografie op zich beschouwd te worden,
om vervolgens te worden vergeleken met ander bronnenmateriaal. Enkele gedane
steekproeven tot nu toe (Jan Steen, Frans van Mieris) lijken geen ongunstige uitslag
voor Houbraken op te leveren.25.
Ik zou hieraan nog een opmerking willen toevoegen. Over de (mate van) historiciteit
van de vele anekdotische overleveringen bij Houbraken (en Weyerman en vele andere
auteurs) zal mijns inziens maar zelden volledige duidelijkheid verkregen kunnen
worden. Dat is onoverkomelijk bij het fenomeen anekdotes op zich - in veel gevallen
‘van horen zeggen’-verhalen -, en des te meer naarmate ze uit een verder verleden
stammen en de hoeveelheid circumstantial evidence dus ook in het algemeen kleiner
is dan bij latere biografische overleveringen.

Anekdotische kunstgeschiedschrijving
Hoe uitzonderlijk zijn Weyerman en Houbraken eigenlijk met hun anekdotische
kunstgeschiedschrijving? In het voorgaande is daarover al een en ander opgemerkt.
Uitzonderlijk waren ze niet. Het invoegen van anekdotes, min of meer geestige,
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curieuze overleveringen, in kunsthistorische lectuur was in het verleden een
betrekkelijk normaal gebruik.26. Talloze vroege kunsthistorici hielden hiervan, en het
op die manier verlevendigen van een tekst bleef in feite een geliefde gewoonte tot
in het begin van de twintigste eeuw. Daarna winnen de drang naar feitelijke precisie
en de behoefte aan documentaire en archivalische onderbouwing en verantwoording
(met de daaruit niet zelden voortvloeiende wetenschappelijke dorheid) in hoge mate
terrein. Voordien was kunstgeschiedschrijving, in en buiten de Nederlanden, voorzover
ik dat kan overzien opvallend vaak bovenal onderhoudend, levendig, geestig in de
brede zin van het woord, met veel aandacht voor de mens achter de kunstenaar.
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Gelijktijdig met Weyerman en na hem kan men in dat verband denken aan auteurs
als de Spanjaard Antonio Palomino, de Fransen Roger de Piles, A. Dézallier
d'Argenville, P. Nougaret en (in het begin van de twintigste eeuw) Ambroise Vollard,
in Engeland Horace Walpole en Allan Cunningham, in Nederland de reeds genoemde
Johan van Gool, en zo waren er veel meer. Aan Weyerman vooraf gingen, voor wat
betreft de beschrijving van de Nederlandse kunstgeschiedenis, de auteurs wier namen
de revue reeds zijn gepasseerd: in omgekeerd chronologische volgorde Arnold
Houbraken, Joachim von Sandrart, Cornelis de Bie en Karel van Mander (Gerard de
Lairesse en Samuel van Hoogstraeten noteerden ook wel (wat) anekdotes, maar
binnen andersoortige boekwerken).27.
Van Mander was in de Nederlanden pionier met zijn Schilder-Boeck. Maar ook
hij had zijn voorbeeld: Giorgio Vasari, de grote Italiaanse kunsthistoricus en schilder,
die in het midden van de zestiende eeuw met zijn Vite de anekdotische
kunstgeschiedschrijving uitvoerig had gepraktiseerd. Een zeer oude inspiratiebron
op kunstenaars-biografisch gebied was de al eerder genoemde romein Plinius de
Oude, die in het kunsthistorische deel van zijn Naturalis Historia uit de eerste eeuw
na Christus tal van boeiende verhalen over Griekse kunstenaars opdist.28.
Wat hiermee gezegd wil zijn: er bestond vóór Weyerman een eeuwenlange traditie
om kunstenaarsbiografieën met anekdotes op te luisteren. Ook bestond de gewoonte
om verhalen telkens weer opnieuw te vertellen, al dan niet (maar vaak wel) met
bronvermelding. Zo kopieerde Weyerman een concept, een vorm van
kunstgeschiedschrijving, en verleende daaraan een sprankelende eigen vorm. Hij
‘stal’ niet zozeer veren van Houbraken, of van andere voorgangers: hij leende ze,
hergebruikte ze, gaf ze op zijn manier door. Misschien gaf hij niet altijd voldoende,
en met het vereiste respect, aan hoezeer bepaalde gegevens en verhalen het resultaat
waren van de inspanningen van anderen. Maar, en daar is natuurlijk al vaker op
gewezen, in Weyermans tijd bestonden nog niet de strikte normen en
auteursrechtelijke wetten ten aanzien van overschrijven en hergebruiken van
andermans tekstueel materiaal die wij tegenwoordig huldigen.

Topoi
Een aparte, maar zeer interessante kwestie wil ik hier nog kort aanroeren. Wie kennis
neemt en studie maakt van de duizenden kunstenaarsanekdotes die in de loop der
eeuwen zijn genoteerd - ondergetekende deed dat voor het boek De aap van
Rembrandt - ontdekt vanzelf dat er allerlei thema's zijn die terugkeren, soms vele
malen, eeuw na eeuw. De anekdotes aan het begin van dit verhaal bevatten enkele
van zulke thema's. Om precies te zijn: een jeugdtalent wordt herkend door een grote
meester en in de leer genomen (Brouwer); de natuur is de eigenlijke leermeester en
inspiratiebron (Rembrandt); een zeer realistische voorstelling wordt aangezien voor
iets uit de werkelijkheid (Bisschop, Van Hoogstraaten); een leerling haalt een grap
uit met een leermeester (Hals).
In bepaalde gevallen lijkt een anekdote wel zeer sprekend op een oudere
overlevering betreffende een andere, veelal beroemde kunstenaar, inclusief allerlei
beeldende details. Terecht ontkiemt dan het vermoeden: is de kern, het ‘geraamte’
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van een bepaalde overlevering in zo'n geval ‘gestolen’ uit een oudere overlevering?
Wordt een kunstenaar dan opgesierd met veren die eigenlijk afkomstig zijn van het
kleed dat een vermaarde collega sierde uit de klassieke oudheid, of uit de Italiaanse
renaissance - bijvoorbeeld om deze persoon groots te doen lijken?
Dit interessante gegeven heeft geleid tot een geloof in het bestaan van zogenoemde
topoi: vaste, bewust hernomen biografische thema's, of anders gezegd: literaire of
retorische con-
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venties. Topoi zijn bekend uit oude, sterk legendarisch getinte heiligenlevens, waarbij
een levensloop soms vergaand is gemodelleerd naar die van belangrijke voorgangers
(Christus, Franciscus). Ten aanzien van topoi in kunstenaarsbiografieën verrichtten
Ernst Kris en Otto Kurz als eersten, in 1934, een uitvoerige studie: Die Legende vom
Künstler.29. Zij groepeerden tal van biografische motieven, die volgens hen aansloten
bij bestaande of nieuw ontwikkelde kunstenaarstypen of beelden die men van
kunstenaars had (‘Grundvorstellungen’). Indien dit zo is, dan kan bij de historiciteit
van allerlei kunstenaarsanekdotes een fors vraagteken worden geplaatst. Kris en Kurz
hebben op dit punt navolging gekregen. Ook Broos komt in zijn Weyerman-studie
over dit onderwerp te spreken, onder de kop ‘Biografische formules’ (in hoofdstuk
3). Hij schrijft naar aanleiding van de studie van Kris en Kurz: ‘Het betreft anecdotes
die niet typisch voor één schilder zijn en waarvan het waarheidsgehalte niet hoeft
worden aangetoond. Eerder moeten we spreken van een bepaalde beeldvorming die
de biograaf voor ogen heeft gezweefd.’30. In Weyermans boek herkent hij vervolgens
diverse van zulke ‘formules’. Hij onderscheidt ‘anekdotische formules’ van ‘feitelijke
gegevens’.31.
Ik ben sterk geneigd bij dit alles enige twijfel te uiten. De vraag is immers: hoe
wil men eigenlijk aantonen dat het herhaaldelijk voorkomen van een motief werkelijk
iets te maken heeft met de (mate van) historiciteit van anekdotes? Er zijn tal van
gebeurtenissen, gewoonten, ontwikkelingsprocessen en andere zaken die zich telkens
opnieuw bij allerlei kunstenaars, soms door alle eeuwen heen, voordoen omdat ze
gewoonweg op de een of andere manier bij hun beroepsleven horen, dan wel daar
op de een of andere manier bij aansluiten. Wanneer in talloze kunstenaarsbiografieën
wordt gemeld dat de betreffende figuur reeds als klein kind ijverig en opvallend goed
tekende, niet oplette op school, en bij toeval als ‘natuurtalent’ wordt ontdekt, dan
hoeft dat nog niet te betekenen dat dit gegeven in vele van die levensbeschrijvingen
verzonnen is teneinde - dus op steelse wijze - bij een topische traditie aansluiting te
krijgen, en een kunstenaar zo op kunstmatige wijze een bepaalde statuur
(persoonlijkheid etcetera) te verlenen. Mogelijk - en ik denk: waarschijnlijk - zijn
vele kunstenaarslevens daadwerkelijk zo begonnen. Evengoed horen rivaliteit, een
streven naar à trompe l'oeil-werk, in de leer gaan bij de natuur, en zoveel andere
onderwerpen waarop vele verhalen betrekking hebben, gewoon bij het beroep van
kunstenaar (of hoorden daar in bepaalde periodes of streken bij).32. Een bewust gebruik
van een topos of biografische formule lijkt me slechts in een beperkt aantal gevallen
echt aantoonbaar. Alhoewel de topos-theorie zeer interessant is, dient hij volgens
mij erg voorzichtig te worden gehanteerd. Ook hier geldt, naar mijn vermoeden: er
worden minder veren gestolen dan men denkt.

Eindnoten:
* Lezing gehouden op de jaarvergadering van de Stichting Jacob Campo Weyerman, d.d. 11
januari 2003 te Den Haag.
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De Almanak voor vrouwen door vrouwen
Angela Zengers
In 1792 verschijnt bij Catharina Dóll Egges (beter bekend als de wed. J. Dóll) het
eerste exemplaar van de Almanak voor vrouwen door vrouwen, die vervolgens
onafgebroken 26 jaar verschijnt, tot en met 1817. In 1822 is er sprake van een
doorstart bij de Rotterdamse uitgever Mensing & Van Westreenen maar reeds in
1823 komt er voorgoed een einde aan. De Almanak was niet de eerste almanak die
zich speciaal op een publiek van vrouwen richtte, maar het is wegens de lange
verschijningsduur (zeker in vergelijking met andere almanakken) wel een van de
bekendste. De uitgeefster opent de eerste jaargang van de met een bericht, gericht
aan haar nieuwe lezerspubliek, om het doel van haar almanak duidelijk te maken:

Voorbericht
Toen ik in den jaare 1789 het eerste Stukje van den ALMANAK van
VERNUFT EN SMAAK in 't licht gaf, had ik het genoegen, dat niet alleen
veele Vaderlandsche Dichters en Dichteressen, op eene heusche en
verplichtende wijze, mijne poogingen ondersteunden, maar dat ook het
verstandig Publiek dit jaarboekje met zo veel graagte en goedkeuring
ontvangen heeft, dat het binnen korten tijd was uitverkogt.
De goede uitslag van deeze onderneeming gaf mij een ander denkbeeld
aan de hand. - Het kan, namelijk, een gevoelige ziel niet onverschillig zijn,
in de dagelijksche verkeering meermaalen te ondervinden, dat veele
bevallige Meisjes, wier hart en verstand door de Natuur wél gevormd
waren, bij gebrek eener behoorlijke leiding en bestiering, door den wuften
modetoon weggesleept worden, zo dat al het goede, het welk de Natuur in
haar gelegd had, en door een weinigje ontwikkeling en beschaaving, van
onrékenbaare vruchten voor de Maatschappij zou geweest zijn, geheel
verwaarloosd en bedorven wordt.
Daar nu eenvoudige middelen dikwijls het beste werken, kwam mij een
diergelijk Jaarboekje, als onze ALMANAK, voor vrouwen en door
vrouwen geschreven, niet ongeschikt voor, om onze Sexe de gewigtige
plichten, die zij in zo verschillende betrekkingen der Maatschapij te
vervullen heeft, op eene bevallige wijze, meestal onder het zinnelijk
bekleedsel van Zedelijke Verhaalen, Dichterlijke Tafereelen, Fabelen en
Allegoriën, enz. voor te stellen, om dezelve hier door als van zelven te
leeren nadenken over die gewigtige bestemming, waar toe zij door de
Voorzienigheid verordend is.
In hoe verre ik hierin geslaagd ben, laat ik aan het oordeel van het
weldenkend Publiek over, daar ik mij ten minsten vleijen durf, dat de
Stukken, in dit Bundeltje vervat, niet ongeschikt zijn - om op een gevoelig
hart te werken, en de eerste zaaden te strooijen van die Hervorming, die
wij zo vuurig wenschten, terwijl wij tevens deeze gelegenheid waarneemen,
om die kundige en weldenkende Vrouwen, die ons met de vernuftige
voortbrengsels van haaren geest, tot opbouw van dit werkje, met zo veel
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gulheid en ijver, ondersteund hebben, onzen hartelijken dank te betuigen,
en hen te verzoeken om op dit loflijk voetspoor verder voort te gaan, doch
tevens bedagt te zijn om haare Stukken eene meer rechtstreeksche richting
te geeven op de beoefening onzer plichten, en ze dus te doen beändwoorden
aan het oogemerk, dat wij met den aanleg van dit werkje ons hadden
voorgesteld. Wij verzoeken de Stukjes voor den laatsten Julij 1792, te
mogen ontvangen.1.
Met een soortgelijk ‘Voorbericht’ opent wed. Dóll vervolgens elke jaargang van de
Almanak voor vrouwen door vrouwen. Naast dit ‘Voorbericht’ bevat de Almanak
nog een groot aantal standaardonderdelen, die elk jaar terugkomen. Zo komt er in
elke Almanak een kalender voor waarin vermeld wordt wanneer en in welke plaatsen
paarden- en jaarmarkten gehouden worden. Ook de data van de christelijke feestdagen
en de heiligendagen zijn erin opgenomen. Na de kalender wordt een beschrijving
van de eclipsen voor het desbetreffende jaar gegeven, gevolgd door een paragraaf
getiteld ‘Verschijning der planeeten’.
Vooral de praktische bruikbaarheid van de almanak staat voorop. Vandaar dat er
informatie is te vinden over het luiden van de poortklokken van respectievelijk
Amsterdam, Enkhuizen en Haarlem, en over de vertrektijden van de lokale
trekschuiten. Amsterdam staat hierbij centraal, maar ook is er aandacht voor de
vertrektijden van schepen uit bijvoorbeeld
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Delft, Middelburg en Zaandam. Verder konden de lezeressen ook de vertrek- en
aankomsttijden van de postwagens in plaatsen als Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag erop naslaan. Dergelijke reisinformatie wordt doorgaans gevolgd door gegevens
over de prijzen van de zegels en obligaties. Ook worden wel de data van de
verschillende vakanties opgesomd.
De kern van de almanak draagt een meer diverterend karakter: er staan vele
prozastukken in en ook poëzie, geschreven door vrouwen - en een enkele man - voor
vrouwen. De verhalen en gedichten lopen inhoudelijk erg uiteen, maar zijn uiteindelijk
wel onder te brengen in een aantal categorieën. In de eerste plaats is er een groep
van in totaal 63 verhalen en gedichten die bedoeld zijn om bij te dragen aan een
deugdzaam leven. ‘Hulde aan de Deugd of Rosette en Felmonde’ (1800), ‘Een
voorbeeld der deugd’ (1807) en ‘Algemeene deugd’ (1812) zijn er voorbeelden van.
De tweede categorie wordt gevormd door het thema liefde; geen ongebruikelijk
thema voor almanakken die zich op vrouwen richten. In 47 bijdragen zijn
verschillende ‘romances’ en liefdesgedichten terug te vinden. Enkele voorbeelden:
‘De verschillende gelieven’ (1804), ‘Galand en Rozette Romance’ (1807) en ‘Aan
de Liefde’ (1817). Voorts zijn er 32 bijdragen waarin de lezeres als het ware een
geschiedenisles wordt aangeboden over een beroemde vrouw die als voorbeeld kan
dienen, zoals ‘Jacoba van Beieren’ (1792), ‘Maria de Medicis’ (1801) en ‘Margarete
van Valois’ (1806).2. De vierde categorie die ik onderscheid, wordt gevormd door
de treurdichten. Inhoudelijk gezien vallen ze ook onder de categorie
gelegenheidspoëzie, maar vanwege de omvang van de groep (29 stuks) heb ik ze
apart gezet. Enkele voorbeelden: ‘Ferdinand op het graf van Cecilia’ (1795), ‘Bij 't
graf van Lotjen’ (1801) en ‘Op den dood van een lief Meisje Ons door een dichter
toegezonden’ (1811). De 24 verhalen en gedichten die de natuur als centraal thema
hebben, vormen de vijfde groep. Steeds gaat het over de krachten of de schoonheid
van de natuur, zoals ‘Winterlied’ (1798), ‘De Natuur-beschouwer’ (1806) en ‘De
schoonheid der natuur’ (1822). De twintig gelegenheidsgedichten tenslotte - ze
kwamen al eerder even ter sprake - vormen de laatste categorie: zoals ‘Verjaarzang’
(1793), ‘Geboortezang voor Elize’ (1806) en ‘De Roos. Ter verjaring van eene
gehuwde vriendin’ (1823).
Het spreekt voor zich dat veel verhalen en gedichten in andere hokjes onder te
brengen zijn, zoals proza en poëzie met een godsdienstige inslag (bijvoorbeeld ‘De
lijdende Christen’, 1797), ‘aanwijzingen’ hoe vrouwen en meisjes in bepaalde situaties
zouden moeten handelen (bijvoorbeeld ‘Aan de meisjes’, 1799), verhalen en gedichten
over het geluk in het huwelijk (bijvoorbeeld ‘Emilia aan Leonore, over het Huwlijks
geluk’, 1796), geluk in de huiselijke kring (zoals ‘Geen geluk dan in het Huislijk
Leeven’, 1800) en geluk in het moederschap (‘Trek van moederlijke liefde’, 1815).
Deze inhoudelijke verschillen maakten de almanak alleen maar gevarieerder en
misschien ook wel aantrekkelijker voor het grote publiek. En dat zal zeker niet slecht
zijn geweest voor de verkoopcijfers.

De uitgevers
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Catharina Dóll Egges wordt in 1750 geboren in Wijdenes (Noord-Holland) en treedt
in 1767 in het huwelijk met Willem Klimmer Kloek. Dit huwelijk is echter geen lang
leven beschoren: haar man sterft al snel en op 16 februari 1770 treedt zij opnieuw
in het huwelijk, ditmaal met de boekverkoper en uitgever Jan Dóll. Samen krijgen
zij vijf kinderen, die in de remonstrantse kerk gedoopt worden: Hendrik Joannes
(gedoopt op 29 september 1771), Joannes Hendrik (gedoopt op 24 oktober 1773),
Catharina Maria (gedoopt op 31 maart 1776), Pieter Willem (gedoopt op 17 maart
1779) en Johanna Jacoba (gedoopt op 20 januari 1782).3. In juli 1781 sterft Jan Dóll
en neemt Catharina Dóll Egges de zaak over. Haar oudste dochter
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Catharina helpt haar in latere jaren daarbij, net als later haar twee zonen Hendrik
Joannes en Joannes Hendrik (beiden op 23 februari 1790 poorter geworden).4. Dochter
Catharina Maria blijft ongehuwd en sterft in Amsterdam in maart 1835.5.
In het fonds van de uitgeverij nemen de toneelstukken een belangrijke plaats in.
Ik noem er een aantal: Carel en Carolina: tooneelspel van Charles Antoine Guillaume
Pigault-Lebrun (1796), Volsan, of de menschenhater door tegenspoed: tooneelspel
van J.D. Villenhoeven (1797), De weldaadige Zwitser: tooneelspel in drie bedryven
van Catharina Maria Dóll Egges (1798). Voorts is er veel aandacht voor de jeugd,
zo blijkt uit titels als Beknopte zedeleer voor kinderen van beschaafde lieden van
Joachim Heinrich Kampe (1782), Reisbeschryvingen voor de jeugd van dezelfde
auteur (1786), Geschenk voor kinderen, door kindervrienden, bestaande in
kindergedichtjes, fabelen, vertelsels, kinderbrieven, tooneelspellen, raadsels, enz.
(diverse auteurs, 1806). En er zaten nog andere almanakken in het fonds, zoals
Almanak van vernuft en smaak (1791-ca 1822), Vaderlands zakboekje ter bevordering
van wetenschappen en fraaije letteren, of Almanak voor het jaar... (1796-1801),
Almanak voor de beschaafde jeugd (1799-1804) en l'Enjoué et le sérieux: Almanac
pour l'an 1809, dédié aux gens du monde (1809).
Over de uitgeverij Dóll en weduwe Dóll zelf is verder niet veel bekend. Dankzij
de impressa in de almanakken weten we wel waar de uitgeverij gevestigd is: tot 1807
op het Rokin, van 1808 tot en met 1815 op de Kalverstraat 63 en na 1815 op de
Prinsengracht 734. Een intrigerende vraag is waarom de uitgeefster na 1817 stopt
met de Almanak voor vrouwen door vrouwen. Levert de almanak niet voldoende
meer op? Is Catharina Dóll Egges de zaak aan het afbouwen? Feit is dat haar bedrijf
in 1824, dus na haar dood, wordt opgeheven. Vermoedelijk heeft ze rond 1817 een
aantal fondsartikelen overgedaan aan andere uitgeverijen. Zo gaf de Rotterdamse
firma Mensing & Van Westreenen na 1817 niet alleen de Almanak van vernuft en
smaak uit, maar ook Almanak voor vrouwen door vrouwen. Beide almanakken zaten
voordien in het fonds van weduwe Dóll.
Met die laatste almanak wil het echter niet meer vlotten. De Rotterdamse uitgever
had een aantal jaren gewacht met het opnieuw uitbrengen. Vandaar dat er in de
periode 1818-1821 geen advertenties voor verschijnen. In de Vaderlandsche
letteroefeningen slaakt een recensent in 1822 een zucht van verlichting wanneer de
almanak opnieuw op de markt komt. Maar lang duurt de vreugde niet: de Rotterdamse
uitgave heeft nog slechts twee jaar voortbestaan. In 1823 rolt het laatste exemplaar
van de persen.

De redactie en haar medewerksters
De redactie van de Almanak voor vrouwen door vrouwen wordt gevormd door de
uitgeefster zelf en haar dochter Catharina Maria. Na beëindiging van de almanak
schrijft zij, de dochter, veel voor kinderen; vooral vanaf 1826 komt deze productie
van haar kant pas echt goed op gang en verschijnen er veel titels van haar op de
markt, zoals Kleine verhalen voor de lieve jeugd (Amsterdam, Schalekamp en Van
de Grampel, 1826), Brieven voor jonge heeren en jonge jufvrouwen uit den
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beschaafden stand (Amsterdam, Schalekamp en Van de Grampel, 1827) en Klein
lettergeschenk voor de beschaafde jeugd (Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1831).
Binnen de uitgeverij houdt ze zich met name bezig met de Almanak van vernuft
en smaak en de Almanak voor vrouwen door vrouwen.6. In laatstgenoemde almanak
verschijnen ook regelmatig stukken van haar hand, geschreven onder de pseudoniemen
D.E. of C.M.D.E., zoals ‘Blanche van Kastillien’ (1805), ‘Vervolg en slot van de
Mode’ (1811) en ‘Dorival en Eduard (niet vertaald), een Pendant van Arsene en Lise.
of de keus in den Echt’ (1817).
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Er is niets bekend over eventuele andere redactieleden. Wel blijkt uit nadere
bestudering van de 31 jaargangen van de almanak dat er bijna honderd vrouwen aan
meegewerkt hebben (en een enkele man). Sommigen leveren slechts een enkele keer
een bijdrage, anderen werken aan wel tien jaargangen mee. Wie de medewerkers
zijn is moeilijk te zeggen, omdat ze alleen met initialen genoemd worden. Gelukkig
is het bij enkele auteurs wel gelukt hun identiteit te achterhalen.7. Onder hen bevinden
zich veel bekende schrijfsters en dichteressen (zie bijlage). Dankzij vrouwen als
Aagje Deken, Petronella Moens, Betje Wolff en Maria Petronella Elter kon de
Almanak voor vrouwen een goede reputatie opbouwen. Ook zijn er schrijfsters bij
betrokken die actief zijn in het verdedigen van de rechten van vrouwen, zoals Fenna
Mastenbroek en Anna Barbara van Meerten-Schilperoort. Opvallend is dat de meeste
vrouwen uit een remonstrants milieu afkomstig zijn, net als uitgeefster Catharina
Dóll Egges.

Wereldbeschouwing
In de meeste teksten van de Almanak voor vrouwen door vrouwen komt een - in onze
ogen - traditionele opvatting over de positie van de vrouw naar voren. Zo is studeren
niet weggelegd voor vrouwen, omdat zij bovenal vrouw moeten blijven. Dit wordt
al meteen in de jaargang van 1792 duidelijk gemaakt met de volgende tekst:
Ieder geslagt heeft zijn eigen Charakter: zijne bijzondere eigenschappen,
van geest zoo wel als van lighaam, welken hetzelve versieren, maar het
ander zouden ontëeren, en afzigtelijk maaken. Neem, bij voorbeeld, een
volmaakt wel gemaakt Man, maar geeft hem een schoon vrouwen hoofd,
en met eens is al het mannelijk schoon verdwenen. Of geeft eene lieve,
schoone maagd de bas-stem van den Cantor, welke, hoe verwonderlijk
schoon uit de keel van eenen Man, bij haar onverdraaglijk zal zijn. Of
verbeeld u eene Vrouw, die zig minder met haare huishouding, of winkel,
of kinderen, dan met staats-zaken, met geleerdheid, met het hoofbestier
der geldmiddelen ophoudt, om van gene Vrouwen, die met heure mans,
of onder elkander, wel eens een vuistslagje doen, of wier mannelijke stem
altijd door het huis davert, te spreeken; zoodanige Vrouw is even
veragtclijk, als een Jan-Hen, die van zijne taarten en pastijen weet te
spreeken; of als zoodanige weekäart, die voor ieder gevaar tziddert, beeft,
in flaauwte valt, en zoo goed van zijne hals- en lendenkussentjens weet te
praaten, als de zwakste Vrouw.
‘Er zijn dus grenzen tusschen de beide sexen. Deze grenzen moet men van
beide kanten niet te na komen.8.
In een aantal verhalen en gedichten over lezen en studeren draait het om de vraag of
vrouwen die aan ‘boekoefening’ doen, geen savante (een waar schrikbeeld) zijn.
Lezen kan goed zijn om de geest te ontwikkelen, maar bovenal is het belangrijk dat
een vrouw eerst haar ‘eigenlijke’ taken uitvoert. Alleen in haar vrije tijd mag zij zich
eventueel aan het lezen overgeven. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk in het volgende
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gedicht, waarin een meisje zichzelf verliest in het lezen en daarom van haar tante
een standje krijgt. Lezen is een onnuttig tijdverdrijf, vindt tante:

Tante.
Zó! staan 'er leugens in uw boeken?
Zijn 't leugens die gij vlijtig leest?
Geen wonder, dat hier in de hoeken,
In lang geen vager is geweest. Neen, Meisje! huisselijke zaken
Te leren, voegt aan uwen stand;
En wilt ge u met een boek vermaken,
Stop u geen leugens in de hand.9.
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Geleerde vrouwen worden niet gewaardeerd. Echter, er is een categorie vrouwen die
nog meer worden geminacht: meisjes en vrouwen die alleen aandacht hebben voor
hun uiterlijk. In verschillende teksten wordt regelmatig tegen deze slechte eigenschap
gewaarschuwd:
Gij Vrouwen, die door schoon alleen wilt overwinnen:
Uw grootheid, uw geluk is slechts een ijd'le schijn!
't Is schoonheid niet alleen, waardoor wij ons doen minnen,
Zo niet verstand en deugd daarmêe verbonden zijn.10.

De boodschap is duidelijk: vrouwen mogen niet te geleerd zijn en zich beslist niet
te veel met het uiterlijk bezighouden. Hun aandacht dient zich vooral te richten op
hun gezin. De vrouw vindt haar geluk in het huwelijk en moederschap, zo wordt
gezegd, en daar wordt ook de meeste nadruk op gelegd in verschillende teksten:
Kweek, lieve jeugd! die talenten, die eene beschaafde opvoeding u
vergunnen, die in uren van uitspanning uwe ouders, en daarna uwen
echtgenoot vervrolijken, doch blijft de zucht vermijden, om in een
kunstvak, boven anderen te schitteren, waardoor gij uw huisselijk geluk
zoudt opofferen, daar eene kunstenares bijna nooit eene goede huismoeder
kan zijn.11.
Laat andren vrij naar weelde streven,
Ik min een stil, een huislijk leven,
Mijn Echtgenoot, die mij bemint,
Mijn teeder en aanvallig kind,
Mijn huiswerk en een boek, zijn zaken,
Die boven alles mij vermaken.12.

De vrouw vindt haar geluk in het bestieren van haar huishouden, niet in het hebben
van macht. Dit wordt nog eens expliciet onderstreept door Margaretha van Parma
aan het woord te laten, die klaagt over de te zware taak die zij heeft nu zij het land
moet besturen:
Nog beeft mijn hart van schrik; - voorzeker 't is te veel
Voor ene Vrouw, om al den zwaren last te dragen,
Aan zulk een Landvoogdij verknogt, daar in elk deel
Van dit bestuur, zo ligt een onweerswolk komt dagen.
Mijn' tedere Vriendin! in 't bloeiën van de vreê,
Kan ligt een Vrouwehand het staatsroer wel regeren;
Maar in den felsten storm en 't brullen van de zee,
Weet schier der Heldenvuist den ramp niet aftekeren,
Ons hart, alleen gestemd voor liefde en tederheid,
En zalig huisgeluk, schrikt voor de dreigende oogen.
Die 't onvergnoegde Volk. (tot muiterij bereid,)
Op 's Lands bevelen werpt; - en 't vrouwelijk vermogen,
Hoe vleiënd, dempt geen drift die in de boezems woedt!13.

Maar niet iedereen deelt deze mening. Rond de eeuwwisseling klinken er ook
radicalere geluiden van vrouwen die zich afvragen waarom vrouwen niet net geschikt
zouden zijn voor de studie als de mannen. Zo ook in de Almanak voor vrouwen:
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Waaröm toch zulk een' geest gegeeven
Die rustloos wil naar kennis streeven.
Aan eene zwakke, teedre maagd?
Waar zijn voor haar de wijsheids schoolen?
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Hoe zeldzaam wordt haar jeugd Minerva's zorg bevoolen!
Wie is het die haar moed in deeze loopbaan schraagt!
Haar schraagen!...ach! men durft beweeren
‘Geleerdheid zou de kunne ontëeren.
De huishoudkunde is slechts haar kring
Wat dingt een vrouw naar eerlaurieren!
Dat schittrend loof behoort geen maagdekruin te sieren
Zij sta het nedrig af aan d'edlen Jongeling.’
Dus doet men 't weetziek meisjen bloozen,
En, durft zij zich verreukeloozen
Op 't pad der wijsheid voort treên,
Haar teeder brein wil 't naauw gedoogen;
Zij voelt zich afgemat te midden van haar poogen;
Of 't uurwerk roept haar toe: ‘de ontstoolen tijd is heen.’
Ach! welk een ramp was mij beschooren!
Waaröm wierd ik een maagd gebooren!
ô Jongeling! 'k benij' uw lot.
Gij moogt gerust naar kennis haaken;
Niets dooft die zuivre drift die ge in uw borst voelt blaaken;
Uw kracht is als uw moed, uw poogen, rein genot.14.

Waar in deze bijdrage de nadruk voornamelijk ligt op het feit dat het meisje graag
man zou willen zijn, want dan kan zij zich bezighouden met de wetenschap, zo vraagt
in de volgende bijdrage de schrijfster zich pas echt goed af, waarom vrouwen niet
net zo goed die mannenwereld kunnen binnendringen:
Daar zij den geest van schrand're vrouwen,
Als een onnut geschenk beschouwen,
[...]
Wierd' ons de toegang niet gesloten
Naar 't koor der hooge wetenschap,
Onze ijver niet terug gestooten,
Bij 't stijgen op den glorietrap,
Dan zou 't, heelligt, ten klaarste blijken,
Dat Vrouwen niet voor Mannen wijken.15.

Besluit
In de Almanak voor vrouwen door vrouwen komt het beeld naar voren dat de vrouw
vooral achter haar man behoort te staan (niet ernaast) en dat echte macht aan vrouwen
niet is besteed. Studeren mag, maar het huishouden gaat voor. Van radicaal
vernieuwende ideeën over de positie van de vrouw is nog geen sprake, hoewel: in
een beperkt aantal bijdragen komt de schrijfster heel duidelijk op voor de rechten
van de vrouw. Ze zijn echter wel in de minderheid. Op dat punt kan ik de almanak
dan ook niet bijzonder noemen. Wat de almanak wel bijzonder maakt, is dat er geen
andere almanak bekend is die zich specifiek op vrouwen richtte én uitgegeven werd
door een vrouw én vrijwel alleen vrouwelijke medewerksters kende.
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Bijlage
A.A.B.

1802

Aba Dn.

1801

A.C.E.B.

1809

A.D.

Aagje Deken: 1800, 1802, 1804

A. geb. M.

1823

A.M.J.C.

1815

A.R.

1806

A.v.O.

Adriana van Overstraten; 1792

A.W.J.H.

1797-1798

B.

Bilderdijk (?); 1800, 1806, 1808-1809

C.

1794, 1798-1799, 1803

C.A.N.

Cornelia Anna Nozeman; 1798-1799

C.A. v. N. v. H.

1812-1813

C.D.

Catharina Dóll; 1804, 1814-1815

C.D.E.

Catharina Dóll Egges; 1795, 1797,
1800-1801, 1803-1804, 1806, 1815-1816

C.E.

Catharina Egges; 1803

C.E. wed. D.

Catharina Egges wed. Dóll; 1802-1803

C.H.D.E.

1823

C.H.L. geb. D.C.

1806

C.H.L. geb. d.G.

1802

C.H. geb. v. D.S.

1802

C.M.D.E.

Catharina Maria Dóll Egges; 1800,
1805-1809, 1811-1817, 1823

C.v.d.H. g. v.L.

Catharina van der Hey geboren Van
Leeuwen; 1793-1797, 1799

C.v.H.

1814

C.v.H. geb. v.H.

1800, 1801

C.W.G.

1801

D.

(Catharina) Dóll (Egges); 1799, 1805,
1806, 1815, 1817

D.A. d.G.

1805
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D.E.

(Catharina Maria) Dóll Egges; 1802,
1805-1806, 1808-1809, 1815-1817,
1822-1823

Dr.

(Rebekka) Dresselaer/Dreszelaer (geb.
Ooremans); 1809

E.

(Catharina Dóll) Egges; 1799, 1807,
1815, 1817, 1822-1823

E.B. w.W.

Elisabeth Bekker wed. Wolff; 1800
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E.C.B.

1808

E.g.W.

1792

E.H.V.E.

1822

E.M.D.E.

1810, 1815

Emilia

1796, 1798

E.N.

1794

E.W.

Elisabeth Wolff: 1797

Fa Mastenbroek

Fenna Mastenbroek; 1817

Fa. Mb.

Fenna Mastenbroek; 1822

Fa. Mk.

Fenna Mastenbroek; 1822

F.M. Mk.

Fenna Mastenbroek; 1822

G.

1814

G.C.T. geb. R.

1804

G.E.S. nu K.

1807

G.K.

1804

G.R.

1823

G.S.

1822

G.S.T.

1805, 1808

....H.

1811

H.

1801, 1811, 1815

H.A.H.

1798, 1806, 1808

H.A.T.H. geboren V.S.L.

1813

H.C.S...

1817

H.W.M.D.

1793-1794, 1796, 1799

J.

1822

J.C.P.

1802, 1815

J.D.H.

1802

J.M.E.B.

1812, 1814

J.O. geb. v.d.K.

1802

J.S.S.

1805

J.V.

1806

J.W.

1799

Kleone

1793
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K.W.B.

Katharina Wilhelmina Bilderdijk;
1813-1814, 1816-1817

L.H.

1792

L.R.F.

1811

Lucie

1823

M.

(Petronella) Moens; 1794-1795, 1799,
1801, 1803-1804

M.A.

1802

Maria

1793-1795

M.B.

1797-1799

M.D.B.

1806

M.d.W.

1795, 1807

M.J.M.

1803

M.J.v.H. geb. v.M.

1797

M.J.W.

1823

M.P.E. geb. W.

Maria Petronella Elter geboren
Woesthoven; 1792-1796, 1799-1803

M.R.

1797-1798, 1801

M.S.

(Anna Barbara van)
Meerten-Schilperoort; 1815

M.v.H.

1799-1800

M.v.H.g.v.M.

1807

M.V.O....

1823

M.v.Z.

Maria van Zuylekom; 1795, 1808

M.W. geb. V.

Maria Weiland geboren Verveer; 1822,
1792, 1795, 1798, 1806, 1808, 1817,
1823

N.C. v.S.

1802
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N.J. St. v. 's G.

N.J. Storm van 's Gravesande; 1823

N.N.

1797

O.

1798, 1804

P.C. v. A.

Petronella Cornelia van Alphen:
1814-1815, 1817

P.B.

1807-1809

P.J.

1798

P.M.

Petronella Moens; 1793-1801, 1815,
1816-1817, 1822-1823

P.V.D.E.

1813

R.

1804, 1822

R.E.

1795

S.

1795, 1815

S.A.R.

1799

S.H.

1822

S.v.G.

1816

T.

1794-1796

T.H.

1796

T.S.

1792-1793

V.

1804-1806, 1809, 1822

v.D.

1815

V.G.

1811

v.M.

(Anna Barbara) van
Meerten(-Schilperoort); 1798-1799, 1801,
1803, 1807

v.R.

1815

v.S.

1795

V.S. geb. B.

Anna Catharina van Streek geb.
Brinkman (?); 1795, 1815

V.S. na P.

1807

V.V.

1794

v.Z.

(Maria) van Zuylekom; 1795

W.

1817, 1823

W.B.

Willem Bilderdijk (?); 1823
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Wilhelmina

1822

Z.

(Maria van) Zuylekom; 1794-1796, 1804,
1806, 1816

Eindnoten:
1. Almanak voor vrouwen door vrouwen 1792.
2. Over exemplarische vrouwen in vrouwenalmanakken zie Esther Velthuis, ‘Civilus’ dochters
Exemplarische vrouwen in Nederlandse ‘vrouwenalmanakken’, in: Historica 21 (1998), p.
20-22.
3. DTB-archief Gemeentearchief Amsterdam. Cf. P.J. Buijnsters, Wolff & Deken: een biografie,
Leiden 1984, p. 390.
4. Poorterboeken Gemeentearchief van Amsterdam.
5. A. Gelderblom, ‘Een zuster in Apollo: boekhandelaarster, uitgeefster en schrijfster. Catharina
Maria Dóll Egges’, in: M. Schenkeveld-van der Dussen (red.), Met en zonder lauwerkrans.
Amsterdam 1997, p. 768-775.
6. Zie noot 5.
7. Met dank aan Myriam Everard.
8. ‘Over het charakter der vrouwen’, in: Almanak voor vrouwen door vrouwen 1792, p. 75-94.
9. ‘Het gesprek’, in: Almanak voor vrouwen door vrouwen 1799, p. 47-48.
10. ‘De vrouw, zoo als ze behoort te zijn’, in: Almanak voor vrouwen door vrouwen 1809, p. 38.
11. ‘Kunstenaressen zijn zelden gelukkig in den huisselijken kring’, in: Almanak voor vrouwen
door vrouwen 1823, p. 94-102.
12. ‘De vergenoegde huisvrouw’, in: Almanak voor vrouwen door vrouwen 1813, p. 31.
13. ‘Margaretha hertoginne van Parma, Landvoogdesse der Nederlanden, aan de gravinne van M**
Kort na het ontvangen van het smeekschrift der Nederlandsche edelen’, in: Almanak voor
vrouwen door vrouwen 1797, p. 65-69.
14. ‘De Weetlust’, in: Almanak voor vrouwen door vrouwen 1794, p. 16-18.
15. ‘Verdediging van de waarde der vrouwen, Ook in het beoefenen van Kunsten en Wetenschappen.
Door eene Vrouw’, in: Almanak voor vrouwen door vrouwen 1822, p. 1-4.
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Boekbesprekingen en signaleringen
M.C.M. Corporaal, Wicked Words, Virtuous Voices. The Reconstruction
of Tragic Subjectivity by Renaissance and Early Restauration Women
Dramatists. [Proefschrift-editie Groningen 2003]. Handelseditie mogelijk
nog in 2003. Voor nu nieuwsgierigen zie www.ub.rug.nl (doorklikken naar
M.C.M. Corporaal) voor de digitale versie.
Voor de toneelliefhebbers onder ons wil ik graag de aandacht vestigen op de uiterst
leesbare dissertatie van Marguérite Corporaal, die ze op 8 mei jl. in Groningen
succesvol heeft verdedigd. Haar overtuigend beargumenteerde stelling is dat de in
de Engelse Renaissance en Vroege Restauratie als Wicked Words verdacht gemaakte
treurspelen van vrouwelijke auteurs (vrouwen die toen in het openbaar het woord
voerden, werden als ‘hoeren’ betiteld) feitelijk de taal van Virtuous Voices
representeren, waarmee de vrouwelijke auteurs hun vrouwelijke personages hebben
toegerust.
Hoofdbestanddeel van haar boek vormen de vanuit genderperspectief geanalyseerde
en geïnterpreteerde tragedies uit de periode 1570-1680 van achtereenvolgens Mary
Sidney, Elizabeth Cary, Margaret Cavendish, Katherine Philips, Elizabeth Polwhele
en Aphra Behn. Aan iedere auteur gaat een biografische notitie vooraf, met vermelding
van ander literair werk, activiteiten op sociaal terrein en reacties van tijdgenoten.
Aardig te weten is bijvoorbeeld dat de 1595-editie van een in de Nederlanden vaak
geciteerde - en dankzij Theodore Rodenburgh invloedrijke - verhandeling van Philip
Sidney, A defense of poesy, is geredigeerd door zijn zuster Mary, die na zijn dood in
1586 trouwens met algemene instemming ook diens patronagerol overnam.
JCW-lezers zou ik er hier echter op willen wijzen dat Corporaal haar toneelanalyses
binnen een ruim raamwerk plaatst. Ze opent haar boek met enerzijds de toenmalige
sociaal-culturele en politieke context, inclusief de prominente misogyne traditie.
Anderzijds interpreteert ze met een genderblik vrouwelijke en mannelijke personages
in een reeks tragedies van bekende mannelijke auteurs met hun obsessieve aandacht
voor de dood, gesitueerd binnen de toenmalige fallocratische traditie. Onder die
mannelijke auteurs bijvoorbeeld stukken als Othello en Titus Andronicus van William
Shakespeare, waar ons aller Jacob Campo nogal eens aan refereert. Het levert voor
Shakespeares beeldvorming van mannelijke en vrouwelijke personages mooi
aanvullend materiaal op. Het biedt tevens een boeiend overzicht van het genre zoals
dat in Engeland werd beoefend en hoe beide seksen de marges van de literaire
conventie hebben benut. De uitgebreide bespreking van zoveel treurspelen uit deze
lange periode is bovendien een nuttige aanvulling en nuanceert het in onze lage
landen dominante beeld dat er toen hoofdzakelijk zogenoemde revenge-dramas
voorkwamen. Interessant is ook dat tal van Engelse vrouwelijke (toneel)auteurs hun
pijlen richtten op de veroordeling van Eva als de alleen-schuldige aan ‘de val’, reden
dat vrouwen daarom tot in alle eeuwigheid hun mond zouden moeten houden. In de
Nederlanden is op toneelgebied bijvoorbeeld Meynarda Verboom met haar reactie
in 1664 op Vondels Adam in ballingschap een vroege bekende (zie het standaardwerk
Met en zonder lauwerkrans 1997). Corporaals materiaal prikkelt om als de
wiedeweerga toneel van Nederlandse makelij aan de gender-vork te prikken.
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W.R.D. VAN OOSTRUM

De ijkpunten geijkt. Speciaalnummer van het Tijdschrift voor Sociale
Geschiedenis 29 (2003) 1. Hilversum, Verloren 2003. Geen ISSN. 96 blz.,
Prijs 13,50 euro.
In eerdere afleveringen van de Mededelingen JCW zijn twee van de vier delen van
de zogenoemde IJkpuntenreeks besproken: 1650: Bevochten Eendracht en 1800:
Blauwdrukken voor een samenleving. Daar is toen ook enige aandacht besteed aan
het gebrekkige genderperspectief. Lezers die zich daarin konden vinden, zullen nu
verblijd zijn met opgemelde publicatie. Het is de neerslag van een in het voorjaar
van 2002 gehouden symposium ‘Evaluatie van het NWO-onderzoeksprogramma
“Nederlandse cultuur in Europese context” uit het perspectief van
vrouwengeschiedenis en genderstudies’. Het initiatief voor deze dag lag bij de
Vereniging voor Vrouwengeschiedenis, het Centrum voor Gender en Diversiteit aan
de Universiteit Maastricht en de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne
Tijd en borduurde voort op de eerdere discussie uit 1993 tussen ‘vrouwengeschiedenis’
enerzijds en ‘de gevestigde geschiedwetenschap’ anderzijds. Centraal thema toen
was de gebrekkige wijze waarop gender-inzichten uit vrouwengeschiedenis werden
gerecipieerd en geïntegreerd in de gevestigde geschiedwetenschappelijke orde. Toen
was er een sprankje hoop dat het toch nog een heel klein beetje goed zou komen.
De delen rolden van de pers en daarmee werd het tijd voor een slotdebat. Op een
frisse dag in het voorjaar van 2002 was het zover. Per deel gaven steeds twee
specialisten een kritische analyse en evaluatie, terwijl een van de deel-redacteuren
een weerwoord verzorgde. Voor 1650 Marijke Meijer Drees (‘Een mannelijke
discussiecultuur’), Ariadne Schmidt (‘Zelfstandig en bevoogd: speelruimte van
vrouwen rond 1650’) en Marijke Spies; voor 1800 Stefan Dudink (‘Verwijfd of
gender als symbolische categorie rond 1800’), Els Kloek (‘Vrouwen in de publieke
ruimte’) en Joost Kloek. Mineke Bosch plaatste de
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discussie in een historische context en gaf een algemeen gender-commentaar.
Algemene conclusie: er is werk gemaakt van het meer zichtbaar maken van de bijdrage
op velerlei gebied van vrouwen, maar dit heeft niet geleid tot een consequent
‘herschrijven van de geschiedenis’ c.q. tot het herijken van bestaande traditionele
beeldvorming. Vooral is er zeer mager tot nauwelijks & niet gebruik gemaakt van
bestaand genderonderzoek. De ‘onwilligheid van de macht en een zekere
onbevattelijkheid voor vernieuwing’ alsmede ‘de geheel andere verhouding van de
meeste gevestigde historici en genderhistorici tot de taal, die in theorieën over gender
zo'n centrale rol speelt’, verklaart dat van integratie van het genderperspectief in alle
IJkpuntdelen eigenlijk dan ook geen sprake is. Het leverde aardig verhitte discussies
op en wederom voorstellen ‘hoe dan wel’. Van harte aanbevolen.
W.R.D. VAN OOSTRUM

Michiel Christiaan Plomp, ‘Een voortreffelyke liefhebbery’. Het verzamelen
van tekeningen door voorname liefhebbers in de Republiek en later het
Koninkrijk der Nederlanden, 1732-1833. Proefschrift Groningen. RUG
2002. 2 banden. 352 + [146] blzz. ISBN 90-3671738-8. Niet in de handel.
Holland is het mekka van tekeningenverzamelaars in genoemde periode (stelling 4).
In 1732 verscheen dan ook te Amsterdam de eerste moderne veilingcatalogus waarin
tekeningen individueel beschreven stonden. Het verschijnsel van het speuren naar
en bijeenbrengen van tekeningen in een zogenaamde Atlas staat in dit boek centraal.
We ontmoeten bijvoorbeeld H. de Wacker van Zon, een vroege Troostverzamelaar.
In de tweede band vind men een aantal bibliografieën of lijsten die voor vele lezers
nuttig kunnen zijn. Zoals: een overzicht van tekeningenverzamelaars, een overzicht
van veilingcatalogi van kunstenaars, een dito van veilingcatalogi van
prentenverzamelingen, een lijst van kunstbeschouwingen bij Concordia et Libertate
1797-1806, en nog veel meer. Dit rijke boek heeft geen index. Verschillende
historische disciplines hebben tegenwoordig wel min of meer door dat een bibliografie
nodig is: maar of dissertaties bruikbaar zijn want ontsloten, lijkt van minder belang.
[AH]

R.N. Ferro (inl. en commentaar), Suasso's kookrecepten. Een
Portugees-joods kookboek uit de 18e eeuw. Z.p. 2002. ISBN 90-6446-025-6.
96 blzz. Prijs 17,50 euro.
‘Hachee van rundvlijes. Snijd rundvlees in dobbelsteenen en set het op met sop en
gehakt tijm en mazulijm kappers en hanchovis en stoof het kort afals gij het opschept
doet om de rand van de schootel gebraade broot.’
Kookrecepten van deze aard gevonden in een handgeschreven receptenboekje van
rond 1800. De gerechten zijn zowel koosjer als niet-koosjer. Voor de liefhebbers die
niet genoeg hebben aan stenen tafelen. Bovendien met een dessert: een advies hoe
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dertig van deze recepten te bewerken volgens de moderne keuken. Pas op: de index
op de gerechten (p. 71-76) bevindt zich vóór dat dessert.
[AH]

J.C. Kort met medewerking van R.C. Hol, Wassenaer, de oudste. Het
archief van de familie Van Wassenaer van Duvenvoorde in Hollands
perspectief. Inventaris van het archief van de familie Van Wassenaer van
Duvenvoorde, 1226-1996. Hilversum, Verloren 2002. ISBN 90-6550-668-3.
136 blzz., ill. en cd-rom. Prijs 13,50 euro.
Een bekend versje luidt: ‘Brederode, de edelste - Wassenaer, de oudste - Egmond,
de rijkste - Arkcl, de stoutste’. Van de vier genoemde families bezit alleen het geslacht
Van Wassenaer een zeer uitgebreid familiearchief - en trouwens ook nog eens een
prachtig vormgegeven eigen website: www.wassenaennet (met toegang tot de
archiefinventaris). De vroegste vermelding in een officiële akte van de familie met
de toenaam ‘Van Wassenaer’ dateert van 1200. Leden van de familie komen dan
hoog in de sociale hiërarchie voor, want verbonden aan het grafelijk hof. Het door
de familie zelf bewaarde oudste archiefstuk is uit 1222, dat van de tak Van
Duvenvoorde dateert van vier jaar later. Ter vergelijking: pas in 1275 wordt
‘Amsterdam’ voor het eerst in een officieel document vermeld!
De inventaris verschaft toegang op Van Wassenaer-archieven in zowel het
Nationaal Archief (voorheen ARA) als in openbare en particuliere archieven en
bibliotheken in Nederland, in Namen (België) en in Vornholz (Duitsland). Oudere
(enkel op fiches beschreven, maar ook gepubliceerde) inventarissen zijn geactualiseerd
in die zin dat ze binnen het nieuwe indiceersysteem zijn gebracht en een concordans
(p. 102-119) geeft zowel de oude als de nieuwe nummering. Voorafgaande aan de
beschrijving van de inventaris, en de geschiedenis daarvan, worden de
verwantschaprelaties en de functies die personen hebben bekleed, met bronvermelding
beschreven. Zoals bekend zijn talrijke (mannelijke) leden prominent aanwezig in
onderscheiden bestuurslagen in de 17e en 18e eeuw. Ook biedt het boek genealogieën
van de tak Van Du(i)-venvoorde en de andere familietakken Van Wassenaer. De
cd-rom geeft hierop specifiek toegang: 22 aanverwante hoofd-families van Van
Duvenvoorde en 64 aanverwante hoofd-families van andere takken. De opbouw volgt
steeds een onderscheid in stukken van persoonlijke en van zakelijke aard. De
persoonlijke stukken zijn gegroepeerd naar familieleven, loopbaan, eigendommen
en financiën, voogdij en nalatenschap.
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Het is noodzaak de inventarislijst van 3400 nummers (met een totaal van 247 pagina's)
op de cd-rom met behulp van de inhoudsopgave in het boek te raadplegen. Het is
echter meer dan jammer en soms lastig dat noch bij de inhoudsopgave in het boek,
noch bij de concordans of als eerste pagina op de cd-rom de betreffende
paginanummers zijn opgenomen. Desondanks wordt deze ‘leeswijzer’ archiefzoekende
en archiefonderzoekende campisten aanbevolen.
[WRDvO]

Jozef Huyghebaert, Van spiegels en uilen. Facetten van het 18de-eeuwse
Zuid-Nederlandse literaire leven. Brussel 2002. Cahiers Studiecentrum
18de-eeuwse Zuid-Nederlandse Letterkunde 22. 132 blzz. Prijs 12,50 euro.
Deels eerder verschenen opstellen, van een wat andere aard (ook: beter geschreven)
dan we doorgaans in deze reeks vinden. Men vindt onder andere stukjes over: het
negenblaaike (katteletter, Vlaamse letter, gotische letter) en het gebruik daarvan voor
Nederlandstalige teksten: de bakker en rederijker Frans van Hollebeke (1747-1803)
uit het Vlaamse Middelburg, die nogal wat schreef over de pastoor van Lapscheure
(gest. 1755), een soort nationale figuur wegens zijn eigenaardige manier van doen
en bon mots; een herhaald opgevoerd toneelstuk over de Guldensporenslag waarvan
de tekst nog niet achterhaald is; Livinus Verkruysse (1670-1742) als uitgever van
toneelstukken; het succes van het Vlaamse volkstoneel in het derde kwart van de
eeuw en de pogingen van de overheid dat succes in te dammen; Jacob Toussaint
Neyts en zijn toneelgezelschap: de toneelman en poppenspeler Gerard Bulteel (geb.
1744); de dichtwedstrijd van Rumbeke (1803). Al met al tamelijk levendig.
[AH]

Marita Mathijsen, De gemaskerde eeuw. Amsterdam, Em. Querido's
Uitgeverij, 2002. ISBN 90-214-7466-2. 268 blzz. Prijs 45 euro.
Over de negentiende eeuw, vooral vóór 1880: Marita Mathijsen acht de Tachtigers
overschat, de periode daarvoor onderschat. Het boek is verdeeld in paragrafen,
handelend over de ook hier onbedwingbare erotiek; over ziekten, het gezin, het geloof
en andere zaken (niets over wijsbegeerte, kunst en dergelijke). Vrij veel
achttiende-eeuwse voorbeelden.
[AH]

Adriaan van der Willigen, Fred G. Meijer, A Dictionary of Dutch and
Flemish Still-life Painters Working in Oils, 1525-1725. Leiden, Primavera
Press, 2003. ISBN 90-74310-85-0. 232 blzz. Prijs 41 euro.
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Dit is een nieuw lexicon: deze Adriaan (gest. 2001) is niet de bekende auteur
(1766-1841) van een geschiedenis der schilderkunst. Het lemma over een de lezers
bekende schilder luidt: ‘Jacob Campo Weyerman (9 Aug 1677 - 9 Mar 1747) al.
Campovivo. Born near Charleroi on campaign. Taught at Breda by Ferdinand van
Kessel. He continued his training with Thomas van der Wilt at Delft and with Simon
Hardimé. Early in his career he worked at Bodegraven (see Daniel van Beke, above)
and London (1704) but little is known about his activity as a painter. He was more
interested in other activities, travelling extensively in Europe and writing about
various subjects (including his books on Dutch painters - largely and loosely
paraphrasing Houbraken). Soon after he settled at the Hague in 1738, his vitriolic
pen landed him in jail, where he died. Flowers Amsterdam/Bois-le-Duc: Cambridge:
Karlsruhe: Kassel (doc). Fruit etc. Mentioned but no examples known.’
Het zal duidelijk zijn dat met betrekking tot de waardering van Weyermans
geschriften over schilderkunst de verwachte studie van Eva Boom welkom zal zijn.
[AH]

W.L. Braekman, Leven en werk van de Gentse rederijker Jacobus Hije
(1667-1749). Brussel 2002. Cahiers Studiecentrum 18de-eeuwse
Zuid-Nederlandse Letterkunde 21. 76 blzz. Prijs 7,50 euro.
De Gentse rederijkerskamer De Fonteine werd in 1701 heropgericht. De kuipersbaas
en azijnfabrikant Hije is een medewerker van het eerste uur en blijft twintig jaar lang
actief. Braekman geeft op basis van tot nu toe nauwelijks benutte handschriften met
teksten door deze toen bekende Gentse figuur, informatie over zijn werk. Daartoe
behoren vier zangspelen, opgevoerd in de in 1717 opgerichte Gentse schouwburg
Het Gangsken. Dit boekje bevat een inhoudsopgave van de handschriften, met soms
een stukje van de tekst: zo bij ‘De vrouwen assamblé in den kaffi en den the’. - Hije
lijkt een vrij levendig schrijver, met enig talent.
[AH]

François Valentyn, Omstandig Verhaal van de geschiedenissen en zaaken
het kerkelyke ofte den godsdienst Betreffende, zoo in Amboina, Als in alle
de Eylanden [...] Benevens een Fraaye Verhandeling der boomen [...].
Franeker, Van Wijnen 2002. ISBN 90-5194-228-1. 516 blzz. Prijs 141,50
euro.
Facsimile-heruitgave van de eerste band (1726) van het derde deel van Valentijns
Oud en Nieuw Oost-Indien. In dit deel voornamelijk zaken betreffende de
geschiedenis, flora en fauna van Ambon.
[AH]
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François Valentyn, Oud en Nieuw Oost/Indiën. Derde deel, tweede stuk.
Franeker, Van Wijnen 2003. ISBN 90-5194-229-X. 70+260+114 blzz. Prijs
141,50 euro.
Dit deel uit deze facsimile-editie bevat onder meer de beschrijvingen van Celebes.
Borneo, Bali, Tonkin, Cambodja en Siam.
[AH]

De drekpoëten. Uit het werk van Salomon van Rusting, Jan Goeree,
Hermanus van den Burg en consorten. Amsterdam, Uitgeverij 521, 2002.
Sandwich-reeks (onder redactie van Gerrit Komrij) 2. ISBN 90-76927-30-8.
48 blzz. Prijs 12,50 euro.
Tot de in de titel genoemde consorten behoren: Jan van Gyzen, Jan Pook, Jakobus
Rosseau, Jan de Regt en enkele anoniemen. Niet alles is fecalisch van aard. In zijn
drie-en-een-halve pagina lange inleiding stelt Komrij dat hij de benaming drekpoëten
wil reserveren voor tijdgenoten van Pieter Langendijk (dichters na Focquenbroch).
Het boekje heeft meer het karakter van een relatiegeschenk dan van bloemlezing.
Men kan hooguit spreken van een kleine bijdrage aan de annalen van het anale.
[AH]

F.A. de Chateaubriand, De melancholie van het graf. Bewerking van
vertaling van ‘Le Génie du Christianisme’ uit 1821. Met een nawoord van
Martin Ros. Soesterberg, Aspekt, 2002. ISBN 90-5911-29-3. 120 blzz. Prijs
14 euro.
Deze teksten uit het oorspronkelijk in 1800 verschenen boek van deze begaafde
auteur ademen een romantische geest van (meestal) landelijke religie; maar wel in
christelijke sfeer. ‘Wij hebben een jonge geestelijke dochter in de kist zien liggen,
van wie het voorhoofd door bleekheid de linnenband waarmee het bedekt was,
evenaarde. Een kroon van witte rozen was om haar hoofd gestrengeld [...]’ (p. 39-40):
Ary Scheffer had het kunnen schilderen. Deze vorm van christendom schroomt niet
andersdenkenden voortdurend van mauvaise foi te betichten (de godloochenaar schrikt
zwetend wakker wanneer hij een kerkklok hoort (p. 8); de religieuze plechtigheden
van de Oudheid waren flauwekul; etc.). Heel leesbaar. Cultuurhistorisch een must.
Pagina 118 meldt dat gebruik gemaakt is van de vertaling in 1821 te Rotterdam
verschenen en dat daar door Rita Hulsman een moderne versie van gemaakt is zonder
een woord of zin van Chateaubriand te wijzigen. Als dat waar is zou ik toch iets
gedaan hebben aan ‘Boussuet’ (p. 36), ‘peligianisme’(p. 64) en vele andere begrippen
en personen die niet op de juiste manier voorkomen.
De helft van het boekje (p. 59-118) wordt in beslag genomen door wat de titelpagina
zegt te zijn: een nawoord door Martin Ros. Inderdaad tekent deze (p. 118). Eerlijk
gezegd geloof ik dat slechts p.107-118 van Ros zijn. Wat daaraan voorafgaat is
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inderdaad lawaaiierig genoeg om van Ros te kunnen zijn maar lijkt rechtstreeks door
iemand uit het (negentiende-eeuws?) Frans vertaald, is vaak onbegrijpelijk, en bevat
nogal wat flamingantismen. Ros zelf schrijft veel beter: ‘Wij staan ook nu weer aan
het begin van een brandende eeuw, die zich opmaakt ook definitieve uitspraak te
brengen over het christendom. zoals men dat al wist aan het begin van de negentiende
eeuw.’ (p. 110). ‘Ons geloof in de hoop, waarvan Chateaubriand zo'n briljante
weerschijn gaf, zal blijven, óók bij de enkele duizenden die verdoold en beangstigd
de weg wijzen naar de laatste heilige plekken om HEM en om Christus te eren’ (p.
113). Mijn hemel...
[AH]

Michiel Koolbergen, Een Hollandse Crusoë. Dagboek van de verbannen
VOC-dienaar Leendert Hasenbosch op het onbewoonde eiland Ascension
A.D. 1725. Leiden, Menken Kasander & Wigman, 2002. ISBN
90-74622-23-2. 296 blzz. Prijs 24,50 euro.
Degelijk speurwerk naar de schrijver van en realiteit achter een in 1728 in het Engels
verschenen journaal van een op Ascension in 1725 wegens sodomie afgezette
Hollander. Engelsen vonden aldaar zijn journaal, nooit de man. Het blijkt de
scheepsboekhouder Leendert Hasebosch te zijn geweest, uit Den Haag. Koolbergen
reconstrueert zijn levensloop. Het manuscript is nooit teruggevonden; in de editie
heeft misschien Defoe de hand gehad.
[AH]

Cora Laan, Drank & Drinkgerei. Een archeologisch en cultuurhistorisch
onderzoek naar de alledaagse drinkcultuur van de 18de-eeuwse Hollanders.
Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2003. ISBN 90-6707-557-4. 232 blzz.
Prijs 39,50 euro.
Dit is de tamelijke onbekende kant van de Hollandse drinkcultuur in het dagelijks
leven, zowel wat betreft alcoholica als het gebruik van koffie en thee. Tevens wordt
het drinkgerei besproken. Er wordt gebruik gemaakt van de inhoud van beerputten
in Vlaardingen en Delft, schilderijen, teksten.
En passant veel over de gang van zaken in herbergen en de types vertrekken daarin.
De consumptie van alcohol vond plaats in het voorvertrek, koffie/thee werd in de
‘baijert’ daarachter gedronken. Gemakkelijk geschreven, goed onderbouwd, zeer
informatief.
[AH]
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Jozeph Michman and Marion Aptroot, Storm in the community. Yiddish
pamphlets of Amsterdam Jewry 1797-1798. Selected, translated, and
introduced by - Cincinnati, Hebrew Union College Press, 2002. ISBN
0-87820-220-X. 528 blzz. Prijs 62,50 euro.
Op 1 augustus 1797 verscheen te Amsterdam de eerste aflevering van de Diskursn
fun di naye kille, een blad van verlichte joden behorende tot de naye kille (de ‘Nieuwe
Licht Gemeente’). Zij verzamelden zich in onder meer Felix Libertate dat naar
emancipatie en integratie streefde. De letter was Hebreeuws, de taal jiddisch. Het
blad haalde 24 nummers. Het heeft doorgaans de vorm van gesprekken tussen Anshel
(een ‘verhollandste’ jood). Yankev (neutraal) en Gumpel (dom en orthodox). Het
was bedoeld voor de rond 20.000 Amsterdamse asjkenazische joden, en ageerde
tegen de benepen standpunten van de alte kille en de bestuurders daarvan.
De laatste groep liet zich niet onbetuigd: als reactie verschenen elf afleveringen
van de Diskursn fun di alte kille. Kritiek, roddel, beschuldigingen werden in deze
levendige en soms leuke wereldbeschouwelijk-satirische tijdschriften niet geschuwd.
In deze uitgave vindt men de originele tekst in de hebreeuwse drukletter, met daarnaast
de Engelse vertaling van deze jiddisch-Nederlandse bladen. Commentaar is
toegevoegd. Veel over toneel.
Het gebeurt zelden dat Nederlandse periodieken heruitgeven worden. Het is jaloers
makend te constateren dat zulks in dit geval mogelijk is. Uiteraard zijn deze bladen
een overtuigende demonstratie van het conflict ontstaan als gevolg van de politieke
Verlichting, ook in Nederland. Hoe kunnen sommigen daaraan twijfelen?
Er is geen verantwoording betreffende herkomst van de teksten. Desondanks: een
grote aanwinst.
[AH]

Alexander O. Exquemelin, Zeerovers. Het journaal van een ooggetuige.
's-Hertogenbosch, Voltaire, 2003. ISBN 90-5848-044-5. 192 blzz. Prijs
22,50 euro.
Herziene uitgave van de 1971-editie van De Americaensche zee-rovers, dat zelf in
1678 bij Jan ten Hoorn verscheen en waarvan korte tijd later vertalingen verschenen
in het Duits, Spaans en Engels (dan als: The History of the Bucaniers). De drukken
van de Engelse vertaling werden voortdurend aangevuld en dienden weer als basis
voor nieuwe Nederlandse uitgaven.
De Franse auteur leefde enige tijd in de Republiek en kende goed Nederlands. Hij
beschrijft de belevenissen van boekaniers, kolonisten en inheemsen in West-Indië
rond 1670. Zeer korte inleiding.
[AH]

Dirkje Kuik, De patriot. Uit de papieren van een admiraal. Roman.
Amsterdam 2003. ISBN 90-295-2548-7. 280 blzz. Prijs 18,95 euro.
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Herinneringen van een Nederlander, baron De Snaayer, geboren uit een familie van
Nederlandse marine-officieren. Hij wordt opgevoed te Doetinchem en leest Van
Alphen en Staring. Hij dient tijdens de Bataafse Republiek (zeer goede beschrijving
van de prestaties van de Bataafse vloot bij Gris Nez), is bewonderaar van Bonaparte
die hem tot de hoogste posten bevordert. Wanneer Napoleon al afgetreden is houdt
De Snaayer nog Stettin bezet tegen de geallieerden. Een kleiner deel van de ‘roman’
beschrijft zijn latere leven in Frankrijk, waar hij sterft in een gekkenhuis.
Geen echte biografie, noch roman, meer een aaneenschakeling van voorvallen en
associaties. Vermoedelijk gebaseerd op het leven van Alexander VerHuell
(1764-1845).
[AH]

J.C. Streng (ed.), ‘Uw broeder in Apollo’ Brieven en alba amicorum van
kunstzinnige Zwollenaren Pieter Leon den Beer Hendrik Doyer Pieter Rutger
Feith Rhijnvis Feith Jan Matthijs van Rhijn Lubberus Rietberg Hendrik
van Ulsen. Epe 2003. Overijsselse handschriften 12. 100 blzz. [geen ISBN;
verkrijgbaar bij J.C. Streng te Epe. Prijs ca 10 euro]
Hierbij onder meer brieven van en aan de uitgever J. Immerzeel, met opmerkingen
over diens aankoop van het oeuvre-Feith in 1823, en Feiths conditie op hoge leeftijd.
Soms vindt men in andere correspondenties aardige opmerkingen. Zo schrijft Feiths
zoon Pieter Rutger in 1833 met betrekking tot de vrijmetselarij: ‘Ik schaam mij nog
mijne betrekking tot de Vrijmetselaren niet. Mijn vader echter had er minder mêe
op, doch had ook slechts als jong student niet verder dan tot den eersten graad, dien
hem misschien niet best medegedeeld was, gebragt’ (p. 41). Index.
[AH]

R. Feenstra, met medewerking van Margreet Ahsmann en Theo Veen,
Bibliografie van hoogleraren in de rechten aan de Franeker universiteit tot
1811. Amsterdam, KNAW in samenwerking met de Fryske Akademy,
2003. Bibliografie Nederlandsche rechtswetenschap tot 1811 nr. 3. ISBN
90-6984-364-1. 194 blzz. Prijs 29 euro.
Onder bibliografie wordt hier verstaan: alle door deze hoogleraren gepubliceerde
werken, zowel van rechtskundige als andere aard. Disputaties tellen mee. Een zeer
korte biografische notitie gaat voorop, met verwijzing naar secundaire literatuur. Een
enkele keer blijkt het gepubliceerde nauwelijks juridisch: in 1683 verdedigde Ulrik
Huber in zeven pamfletten
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het aanstellen van een dansmeester ten behoeve van de studenten. Huber raakte
trouwens ook slaags over het probleem van de verhouding rede, en gezag van de
Schrift. Wie naar Swildens (benoemd in 1809) zoekt, zoekt vergeefs: volgens de
samensteller schreef hij niets dat dat als echt juridisch kan worden aangemerkt (p.
XII).
[AH]

M.L. Hansen (ed.), Een Grote Tour Hendrick Jordens in Engeland,
Frankrijk, Zwitserland en Duitsland 1684-1685. Epe 2003. Overijsselse
handschriften 13. 60 blzz. [geen ISBN; verkrijgbaar bij J.C. Streng te
Epe. Prijs ca 10 euro].
De titel spreekt voor zichzelf. De Deventer magistraatszoon Jordens is gedetailleerder
dan doorgaans in dit soort reisverhalen het geval is. Gedegen commentaar. Zelfs een
index.
[AH]

A.H. Huussen jr (red.), Onderwijs en onderzoek: studie en wetenschap aan
de academie van Groningen in de 17e en 18e eeuw. Hilversum, Verloren,
2003. ISBN 90-6550-735-3. 350 blzz. Prijs 30 euro.
Bundel opstellen. Zij behandelen onder meer het onderwijs aan de rechtenfaculteit;
de theologie van Anthonius Driessen (1684-1748) en diens kritiek op Leibniz en
Wolff; de opvatting van Petrus Camper (1722-1789) over schoonheid; en de
academische rechtspraak (helder overzicht van geschiedenis en praktijk van de
zelfstandige universitaire gemeenschap). Verder vindt men nog stukken over de
buitenlandse studenten vóór 1815 (Franeker blijkt internationaler gekleurd dan
Groningen), en over het boekenbezit in openbare en particuliere bibliotheken (inclusief
die van studenten).
[AH]

Hans Bots & Rob Visser (ed.), La correspondance, 1785-1787, de Petrus
Camper (1722-1789) et son fils Adriaan-Gilles Camper (1759-1820).
Introduction et lettres I-CXXII. Amsterdam/Utrecht, APA/Holland
University Press, 2002. ISBN 90-302-1098-2. 304 blzz. Prijs 50 euro.
In deze jaren verblijft de Groningse emeritus hoogleraar, vanaf 1785
stadhoudersgezind, op zijn buiten en houdt zich (behoudens een uitstapje naar Londen)
bezig met zijn onderzoek, voornamelijk de biologie betreffend. Hij geniet Europese
vermaardheid. De zoon verblijft juni 1785 tot juni 1787 te Parijs om zich te bekwamen
in de natuurwetenschappen. Hij deelt de politieke voorkeur van zijn vader.
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De correspondentie handelt vooral over wetenschap, maar staatkundige
ontwikkelingen komen niet zelden aan de orde. Deze briefwisseling is een rijke bron
voor de wetenschapsgeschiedenis. Voorkomend personen worden van aantekeningen
voorzien - maar er is helaas geen index.
[AH]

Hendrik Dijkgraaf, The Library of a Jesuit Community at Holbeck,
Nottinghamshire (1679). Z.p. [2003]/ Proefschrift Nijmegen. [Geen ISBN]
Gereconstrueerde bibliotheek van ongeveer 1000 items, en analyse van het bestand.
Voornamelijk theologie, hoewel één van de paters zich bezondigde aan literatuur:
Spensers Faerie Queene is een unicum in deze verzameling.
[AH]
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De Amerikaanse Revolutie en de Republiek
Voor u ligt een ongewone aflevering van de Mededelingen: een themanummer over
de Amerikaanse Revolutie en de weerklank daarvan in Nederland. Dat is een nog
steeds grotendeels onontgonnen terrein. Boeken over de invloed van de Franse
revolutie op de Nederlandse samenleving zijn er volop. Over de gevolgen van de
Amerikaanse revolutie is minder bekend. De klassieke omschrijving, ‘een voorbeeld
in de verte’, maakt de spanning voelbaar tussen de twee polen van de waardering:
JA, het nieuwe, moderne equivalent van de aloude Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden die zich aan de overzijde van de Atlantische oceaan opeens zo krachtig
en vitaal manifesteerde vormde voor de patriotten en hun navolgers een inspirerend
en navolgenswaardig voorbeeld en NEE, de Amerikaanse onafhankelijkheid was
voor de Nederlanders een ver-van-mijn-bed revolutie.
Dit themanummer van de Mededelingen toont de Nederlandse reacties is al hun
gradaties: Rudolf Dekker laat zien dat de Amerikaanse Revolutie een sterke impuls
gaf aan de populariteit van de literaire utopie, waarna Arianne Baggerman nader
ingaat op de Letters from an American farmer van Hector St. John de Crèvecoeur weliswaar niet geschreven in de herkenbare vorm van een utopie, maar de
Amerikaensche Landman toverde de begeesterde Nederlanders het beeld voor van
een gedroomd idyllische samenleving die geheel onverwacht tòch werkelijkheid
geworden was. Vervolgens wordt de weerklank van de Amerikaanse Revolutie in
de Nederlandse populaire literatuur belicht in een tweetal bijdragen. Gijs Kuijper
beschrijft volkse pamfletten en tijdschriften waarin, met tal van politieke
bijbedoelingen, sympathie opwelde voor de vrijheidsstrijd van de Amerikanen, terwijl
Anna de Haas bijzondere aandacht vraagt voor de toneelstukken en politieke teksten
in toneelvorm die geïnspireerd waren door de gebeurtenissen aan de overzijde van
de Atlantische Oceaan. Na een kort intermezzo over een mogelijk gebruik van
biologische wapens door de Engelsen, komen tenslotte de ideologische
overeenkomsten tussen het Nederlandse en het Amerikaanse republikanisme aan bod
in een laatste tweetal artikelen: Rietje van Vliet beschrijft het debat tussen de
orangistische auteur-uitgever Elie Luzac en zijn patriotse opponenten over het recht
van een volk om in opstand te komen tegen de wettige overheid. Diederick Slijkerman
verklaart de intellectuele ontwikkeling van een andere orangist, de latere staatsman
Gijsbert Karel van Hogendorp, uit zijn kennismaking, tijdens een avontuurlijke reis,
met de Amerikaanse liberale en democratische ideeën.
DE REDACTIE
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Amerika als hemel op aarde
De opkomst van de utopie in Nederland
Rudolf Dekker
Rond het jaar 1780 werd het literaire genre van de moderne utopie geboren.1. Vrijwel
onmiddellijk daarna werd het razend populair.2. Fantasieën over andere samenlevingen
waren op zichzelf niet nieuw. Al in de Renaissance hadden schrijvers als Thomas
More hun fantasie de vrije loop gelaten om zich een voorstelling te maken van
volkeren en samenlevingen die geheel verschilden van die waarin ze leefden.3. Zij
situeerden hun verhalen echter niet in de toekomst, maar in nog niet ontdekte gebieden
ergens ver weg in de wereld. Tot het begin van de achttiende eeuw was het grootste
deel van de wereld nog onbekend terrein voor Europeanen; geografen bogen zich
nog altijd serieus over de vraag waar het paradijs gesitueerd moest worden. Op veel
landkaarten tot ver in de zeventiende eeuw vinden we een vermoedelijke positie
aangegeven.4.
Vanaf het midden van de achttiende eeuw plaatsten schrijvers hun denkbeeldige
wereld niet meer in een ander land, maar in een andere tijd: de toekomst. De opbloei
van het utopische denken in de tweede helft van de achttiende eeuw is door onder
meer Reinhart Koselleck in verband gebracht met het ontstaan van een lineair
tijdsbesef.5. Mensen werden zich meer bewust van het verleden en de toekomst als
fundamenteel verschillend van het heden. Het verleden was een andere wereld
geworden, waarvan de bestudering een eigen wetenschap vereiste. Ook over de
toekomst ging men zich een andere, meer concrete voorstelling maken. Gesteund
door een groeiend vertrouwen in wetenschappelijke, economische en morele
vooruitgang werd de toekomst steeds meer beschouwd als een door mensen maakbaar
universum. Mensen moesten van nu af aan, geleid door Verlichting en Rede, het heft
in eigen hand nemen, zodat er binnen enkele generaties een ideale wereld op aarde
gevestigd kon worden.
Er is echter nog een tweede, minder bekende, nooit systematisch onderzochte
impuls achter de opkomst van het utopische genre: de Amerikaanse Vrijheidsoorlog.
Bevrijd van het koloniale moederland bouwden kolonisten in Amerika een nieuwe
samenleving, ingericht volgens de meest moderne principes. Daarmee veranderde
niet alleen het tijdsbegrip, maar ook de begrippen ruimte en samenleving kregen een
nieuwe betekenis.6. De gedachte kwam op dat samenlevingen tijdgebonden waren.
Terwijl de eilandbewoners van Tahiti nog in een vrijwel paradijselijke natuurstaat
leefden, liep men in Amerika juist vooruit op Europa. Het ene volk leefde nog in het
stenen tijdperk, het andere in het stoomtijdperk.
Dat de gebeurtenissen in Amerika een sterke impuls vormden, is vastgesteld in
een bibliografie van Engelstalige utopische literatuur.7. Voor Nederland bestaat een
dergelijke bibliografie niet. Wel is er onlangs nog gewezen op het belang van het
genre.8. De ontwikkeling liep hier parallel met die in de omringende landen. Ook in
Nederland beleefden imaginaire reisverhalen hun grootste bloei rond 1700, zoals
blijkt uit de veelheid van vertalingen van buitenlandse werken en producten van
eigen bodem. Erg succesvol was een buitenissig boek van de scheepschirurgijn
Hendrik Smeeks wiens Beschryving van het magtig koninkryk Krinke Kesmes uit
1708 ook in andere talen werd vertaald. Op het exotische eilandrijk Krinke Kesmes
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woonde een volk dat moderne ideeën huldigde die in Nederland nog niet in praktijk
waren gebracht, zoals de gelijkstelling van man en vrouw. Het volk van Krinke
Kesmes hechtte groot belang aan de opvoeding van hun kinderen: ‘[De mens is bij
geboorte] wild als een Beest: en het zoude doodlijk weesen van sijne vryheid beroofd
te zijn, indien de
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Opvoedinge het niet verbeeterde. Want, de natuur die prikkelt ons tot vrijheid, maar
de Opvoedinge houd ons in onse pligt [...] De Opvoedinge kan de gaven van de
Natuur tot haar hoogste volmaaktheid brengen.’
Krinke Kesmes werd geregeerd door een raad van filosofen, die de koning van
advies diende. De godsdienst week er af van die in welk Europees land ook. Alle
christelijke en andere predikers waren er verbannen, waarna er een soort
basisgodsdienst was ingevoerd met priesters die zonder veel gezag te hebben in dienst
stonden van een deïstische Oppermacht. Onder de wirwar van ideeën waardoor de
schrijver zich liet leiden, herkenden orthodoxe predikanten die van Descartes en
Spinozisme, hetgeen voldoende reden was voor een verbod van overheidswege.9.
Literatuurhistorici pinnen de overgang naar de utopische roman graag vast aan
het jaartal 1780. De Nederlandse werken laten echter zien dat de overgang eerder
een geleidelijk verloop had. Imaginaire reisverhalen die later in de achttiende eeuw
verschenen, speelden zich doorgaans af tegen een minder exotische achtergrond en
sloten meer aan bij de wereld waarin de auteurs leefden, waardoor ze meer het karakter
van een politiek programma kregen. Met goed recht kan Rhapsodien of het leeven
van Altamont (1775) van W.E. de Perponcher als de eerste utopische roman worden
beschouwd. De Perponcher was een van de voormannen van de Verlichting in
Nederland. Hij was een erg productief auteur en schreef filosofische werken, romans,
kinderboeken en studieboeken. In de Rhapsodien, een vroeg werk, komt alles bij
elkaar. De tekst wordt voorafgegaan door een intrigerende ‘Waerschouwing van den
uitgeever’, waarin staat dat het boek noch een roman noch een ware geschiedenis is:
eerder zijn het ‘harssenschimmen’ van een ‘goeden kluizenaer’. Het boek speelt,
zoals in het genre gebruikelijk. op een eiland, maar de twee schipbreukelingen die
er aanspoelden, troffen er geen vreemde maatschappij aan en moesten op het verlaten
eiland op eigen kracht een vorm van samenleving ontwikkelen. Gelukkig waren de
zeelieden bekend met Rousseaus ideeën over het contrat social. Een hoofdstuk van
het boek draagt de titel ‘Over de gelijkheid en de vrijheid’, woorden die enkele jaren
later onderdeel van de strijdleus van de Franse revolutie zouden worden. De
schipbreukelingen waren zo verstandig een deel van hun persoonlijke vrijheid in te
leveren bij de staat, om daardoor hun geluk te bevorderen. En ook al waren ze slechts
met hun tweeën, ze onderschreven Montesquieus trias politica, de scheiding der
machten die het fundament van de moderne staten in Europa
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zou worden. Er heerste volkomen gelijkheid en slavernij bestond niet. De aldus
geconstrueerde samenleving was typerend voor het staatkundig optimisme van deze
tijd.
Naast de genoemde inspiratiebronnen waren beide zeelieden verder vooral
beïnvloed door de recente ontwikkelingen in Amerika, waar net de vrijheidsstrijd
was uitge-
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broken. Het is eens te meer een bewijs dat de gebeurtenissen in Amerika een sterke
impuls vormden voor de omvorming van het traditionele genre van de imaginaire
reis naar de moderne utopische roman. De fascinatie van De Perponcher blijkt ook
uit een van zijn studieboeken, het eerste aardrijkskundeboek voor kinderen. Nieuwe
aardryks-beschry-ving voor de Nederlandsche jeugd. Hij is ook hier gefascineerd
door de Verenigde Staten van Amerika, de ‘eerste vrije staat in de nieuwe wereld’.
Hier heeft zich ‘een nieuwe toneel geopend, op 't welke de burgermaatschappij zig
tot den hoogsten top van bloei, gelukstaat en luister zal kunnen verheffen.’10.
De meest succesvolle utopie was de droom over het jaar 2440 die de Fransman
Louis-Sebastien Mercier in 1771 op schrift stelde. Het boek vertelt het verhaal van
een Parijzenaar die na verloop van bijna zeven eeuwen wakker werd in een stad die
veel aangenamer was dan die waar hij in slaap viel. Parijs in het jaar 2440 heeft ruime
en schone boulevards, er is openbare verlichting, de stad was veilig geworden, het
verschil tussen arm en rijk was genivelleerd, iedereen kon beroep doen op sociale
zekerheid en Frankrijk was een constitutionele monarchie geworden. Dit boek,
waarvan in 1780 een definitieve versie verscheen, markeert in de
literatuurgeschiedenis de geboorte van de moderne toekomstutopie. De boodschap
was dat mensen zelf in staat waren een betere samenleving te scheppen. De
vooruitgang in de wereld van 2440. zoals door Mercier geschetst, kon aan vele nieuwe
verworvenheden worden afgelezen. Even buiten de stad ligt bijvoorbeeld het
‘Inenting-huis’, waar men tegen allerlei ziekten werd ingeënt. Er waren in de
tussenliggende tijd ‘verscheiden wonderlijke geheimen’ ontdekt en er waren
‘wonderlijk eenvoudige geneesmiddelen’ tegen ‘aamborstigheid, longtering,
waterzucht en andere ziekten’. Een andere vooruitgang betrof de hervorming van
het strafrecht: de afschaffing van de doodstraf was een belangrijk streven tijdens de
Verlichting geworden. Moderne juristen zagen meer in de heropvoeding van
misdadigers.
Het jaar 2440 werd in de jaren 1792 en 1793 in het Nederlands vertaald.11. In de
tussenliggende tijd was er veel veranderd, constateerde de vertaler in zijn voorbericht.
Bij verschijnen werd het boek gelezen als een ‘droom van eenen menschlievenden
wijsgeer’ vol ‘doordagte denkbeelden’, die echter pas twee eeuwen later in de praktijk
gebracht zouden kunnen worden. Maar nu in Frankrijk een revolutie had
plaatsgevonden, waren heel veel van de denkbeelden van de schrijver werkelijkheid
geworden. Juist nu moest dit boek gelezen worden: ‘nooit kon er een belangrijker
tijdstip zijn om het onzen landgenooten mede te deelen’. Op de titelpagina staat bij
de naam van de auteur zijn nieuwe functie vermeld: ‘thans lid van de Nationaale
Conventie’. Mercier was gekozen als volksvertegenwoordiger en kon dus zelf
meewerken aan de verwezenlijking van de idealen die hij ruim twintig jaar eerder
had verwoord.
De utopieën uit deze tijd weerspiegelden een groeiend vooruitgangsoptimisme dat
ook in serieuze werken te vinden is en dat het meest treffend verwoord werd door
de adellijke revolutionair Condorcet. Hij had zich ingezet voor de Franse revolutie,
maar als zoveel andere voormalige edellieden werd hij tijdens de terreur ter dood
veroordeeld. Terwijl hij in de gevangenis wachtte op zijn executie schreef Condorcet
zijn Esquisse d'un tableau historique des progres de l'esprit humain. Het boek
verscheen in 1794, het jaar waarin hij onder de guillotine kwam. Later volgde er een
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Nederlandse vertaling.12. Condorcet was niet de enige schrijver die zijn brave new
world in gevangenschap op papier zette. Een aantal jaren eerder had de markies De
Sade in de Bastille zijn toekomstroman Aline et Valcour ou le roman philos-ophique
geschreven. Utopieën waren een ontsnapping aan de eigen tijd en in deze gevallen
tevens een papieren variant van een daadwerkelijke ontsnapping. Dat een utopie zelf
ook het karakter van een gevangenis kon hebben, was tot de tijdgenoten nog niet
doorgedrongen.
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W.E. de Perponcher Sedlnitzky

In Nederland veranderde de utopische roman eveneens rond 1780 van karakter.
Smeeks en De Perponcher hadden hun ideale samenlevingen nog gesitueerd in een
contemporaine wereld. Holland in 't jaar 2440, dat anoniem uitkwam in 1777 en
vermoedelijk is geschreven door Betje Wolff, is een navolging van Mercier.13. Meer
en meer fantaseerden sindsdien ook Nederlandse auteurs over de verwachte explosieve
groei van wetenschappelijke kennis en technisch kunnen. Arend Fokke Simonsz liet
in Het toekomend jaar 3000 uit 1792 zijn landgenoten vliegen in gemotoriseerde
ballonnen, die plaats boden aan drie of vier personen.14. Wat Fokke zag door zijn
‘telescoop der verbeelding’, vormde overigens vooral een ironisch commentaar op
zijn eigen tijd. Datzelfde geldt voor een boekje dat twee jaar later anoniem verscheen,
waarin een samenleving van maanbewoners in het jaar 4500 wordt geschetst.15.
Opmerkelijk is dat de illustratoren van deze boeken de literaire ontwikkeling niet
konden bijbenen. Tekenaars die zich zouden werpen op de onbegrensde mogelijkheden
van de visuele toekomstfantasie, zouden zich pas bijna een eeuw later, in de tijd van
Jules Verne, gaan ontplooien. Weer een eeuw later zou juist de visuele verbeelding
van de toekomst het publiek in zijn greep krijgen met films als Fritz Langs Metropolis
en Stanley Kubrics 2001: A Space Odyssey. De outillage mentale die hiervoor nodig
was, ontbrak kennelijk nog in de late achttiende eeuw.
De meest productieve schrijver van laat achttiende-eeuwse utopieën was de
broodschrijver Gerrit Paape. Deze felle patriot was afkomstig uit Delft en in 1787
naar Frankrijk uitgeweken. Teruggekeerd in 1795 nam hij deel aan de Bataafse
revolutie. Al eerder had hij onder pseudoniem enkele imaginaire reizen gepubliceerd.16.
Begin 1798 schreef hij een ‘revolutionaire droom’ waarin hij Nederland in het jaar
1998 beschreef.17. Het boek verscheen op het moment dat de Bataafse revolutie de
meest radicale fase in ging. Paape geloofde dat de basis werd gelegd om van
Nederland het gelukkigste land ter wereld te maken. Twee eeuwen later zou er, zo
meende hij, een onfeilbaar bestuur zijn en zouden er geen ‘partijschappen’ meer zijn.
Nederland zou worden bevolkt door geheelonthouders en volksfeesten zouden dan
gevierd worden zonder enige vorm van drankgebruik. Een van de weinig landen
waar later ooit het ideaal van de geheelonthouding in de praktijk zou worden gebracht,
is uiteraard de Verenigde Staten van Amerika.
Het verband dat Paape legde tussen opvoeding en utopie, keert voortdurend terug
in het genre. We zagen het reeds bij zijn voorloper Smeeks. Opmerkelijk veel auteurs
schreven zowel utopische romans als pedagogische werken en kinderboeken.18. De
Perponcher was bijvoorbeeld ook de auteur van Onderwijs aan kinderen. Betje Wolff
beoefende de drie genres met veel succes. Een ander voorbeeld is Petronella Moens,
die tijdens de patriotse en Bataafse revoluties begonnen was als publicist van
krantenartikelen en pamfletten, vaak samen met Bernardus Bosch. Later schreef ze
zowel pedagogische werken als kinderboeken en in 1817 publiceerde ze een utopische
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roman gesitueerd in Zuid-Amerika, spelend in de volksplanting Aardenburg.
Aardenburg was een kamp, dat geleid werd door Adolf. Het kamp werd permanent
bewaakt werd door ‘een soort wachttoren’, die dag en nacht bezet was door
‘gewapende lieden’. Behalve het ‘aanzienlijke huis’ van Adolf en zijn vriend waren
er vooral veel werkplaatsen. Elke morgen moesten de bewoners zich verzamelen om
de ‘grote almachtige geest’ te bedanken, waarbij een orkestje van ‘negermuziekanten’
voor begeleiding zorgde. 's Avonds vond een soortgelijke ceremonie plaats, waarbij
de opzichters aan Adolf een ‘getrouw verslag’ uitbrachten hoe de werklieden zich
die dag hadden gedragen.
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De vriendelijke en inmiddels bejaarde schrijfster Moens heeft hier een volmaakte
schets gegeven van de totalitaire variant van het utopisch denken.19.
Veel schrijvers hadden hoge verwachtingen van de versnelde technische
vooruitgang die zich in hun tijd begon af te tekenen. Arend Fokke liet mensen
bijvoorbeeld vliegen in gemotoriseerde ballonnen met vier zitplaatsen. Ook bij
serieuze politieke denkers nam het vooruitgangsgeloof vaak bijna fictionele vormen
aan. Condorcet bijvoorbeeld meende dat verbeterde agrarische technieken binnen
afzienbare tijd het verschijnsel hongersnood zouden uitbannen - een stelling die door
de meer op de werkelijkheid gerichte econoom Thomas Robert Malthus belachelijk
werd gemaakt.
Een ander kenmerk van de utopie is het gebrek aan individuele vrijheid. De
geschetste samenlevingen worden immers zo goed bestuurd - vaak door filosofen en de bevolking is er zo gelukkig dat vrijheid ze eigenlijk niet meer interesseert.
Geluk werd belangrijker geacht dan vrijheid, een opvatting die typerend is voor het
achttiende-eeuwse denken in het algemeen.20. Telkens weer blijkt hoe groot het belang
is dat in utopieën gehecht wordt aan opvoeding en onderwijs. De utopische
samenleving is vaak niet veel anders dan een grote tuchtschool. Het is geen toeval
dat tijdens het hoogtepunt van het genre, rond 1780, de Engelse hervormer Jeremy
Bentham zijn ideeën over de ideale gevangenis publiceerde: het panopticum. De
gevangenis van Bentham was een rond gebouw, waarin de gevangenisdirecteur vanuit
zijn centrale positie alle gevangenen kon observeren zonder zelf gezien te worden.
Hij kon de gevangenen niet alleen zien, maar door middel van een ingenieus systeem
van buizen ook afluisteren en toespreken.

De gevangenisdirecteur was het vleesgeworden mannetje-van-binnen.
Verschillende ideeën uit utopische romans werden tijdens de Franse revolutie in
de praktijk gebracht. Men zag nu in de praktijk bevestigd dat utopieën daadwerkelijk
op aarde gevestigd konden worden. Het aanvankelijke succes van de revolutie
verbreidde die gedachte door heel Europa. Veel Nederlandse patriotten wilden na
de Bataafse Revolutie van 1795 ook hier een utopie verwezenlijken. Een van hen
verwoordde die gedachte in een lofzang op de ‘zalige egalité’, die was meegebracht
uit ‘het paradys der vrye Franschen’.21.
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In de politiek waren werkelijkheid en utopie door elkaar gaan lopen. De meest
fundamentele teksten van de Amerikaanse en Franse revoluties kunnen namelijk
gelezen worden als utopieën. Dat geldt zowel voor de Amerikaanse Declaration of
independence uit 1776 en de verschillende bill of rights van de Amerikaanse staten,
als voor de Franse Declaration des droits de l'homme et du citoyen uit 1789. De
laatste was bovendien mede vormgegeven door Lafayette, die uit zijn Amerikaanse
kennis en ervaring kon putten.22. De artikelen in deze teksten waren immers geen
weerspiegeling van de werkelijkheid, maar beschreven een te verwezenlijken ideaal,
waarbij ‘the pursuit of happiness’ centraal staat, een typisch utopische

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

139
gedachte. Af en toe doen de discussies over deze teksten zelfs denken aan de
gesprekken tussen de twee zeelieden die De Perponcher op een onbewoond eiland
had laten aanspoelen. Ook in de Nederlandse Nationale Vergadering, bijeengeroepen
na de Bataafse Revolutie van 1795, vindt men utopische kwesties besproken. Typerend
zijn de gloedvolle woorden waarin de onderwijsdeskundige Vatebender pleitte voor
een revolutionaire opvoeding voor de jeugd:
de Jeugd en derzelver opvoeding onder iedere Natie, is niet een particulier
goed, met het welk ieder mag leven naar zijn eigen grilligheeden, en het
vermorschen naar zijne onkunde of kwaadwilligheid: de Jeugd van ieder
Land is een publicq eigendom van den Staat, dat recht heeft, niet alleen,
op Vaderlijke bescherming, bezorging en bestiering van de Souvereine
Macht, maar daar zelve niemand anders zijne ongewasschene handene ten
verderve aan mag slaan en dat door geen eenen anderen mag genaast
worden.23.
Uit Vatebenders woorden - de jeugd is publiek eigendom van de staat - spreek een
totalitaire visie op staat en samenleving. De ‘ongewassen handen’ waar Vatebender
in deze passage tegen fulmineert, sluiten aan bij de utopistische obsessie met reinheid
en zuiverheid. Merciers toekomstig Parijs had bijvoorbeeld eindelijk schone straten,
in andere utopieën uit deze tijd waren alle mensen vegetariërs en geheelonthouders
geworden. Vatebender besefte overigens wel dat zijn ideaal ver af stond van de
werkelijkheid en misschien niet gerealiseerd kon worden. Hij sprak in de Nationale
Vergadering de vrees uit dat zijn ideeën over onderwijshervorming zouden worden
gezien als een ‘chimère’, een hersenschim. Dat bleken ze later inderdaad te zijn,
want zijn plan voor een nationale opvoeding is uiteindelijk in het papieren stadium
blijven steken.
De groeiende kloof tussen heden en toekomst maakte het mensen mogelijk bewuster
vooruit te kijken. Dat leverde aanvankelijk vooral optimistische scenario's op. Al
tijdens de periode van de Bataafse Revolutie, bezegeld door de restauratie van 1814,
getuigde echter een groeiend getal van publicaties van een veel somberder kijk op
de toekomst. Noch in Amerika noch in Frankrijk was het mogelijk gebleken in enkele
jaren een utopische staat op te bouwen. De omslag kan worden afgelezen uit een
werk van de pedagoog G.C. Salzmann uit 1797 en de reactie daarop een kwart eeuw
later. In 1797 publiceerde Salzmann een boek met de titel De hemel op aarde, een
typisch utopisch streven. Zijn definitie van hemel was: ‘die toestand van zedelijke
wezens, in welken zij geene beletselen in het vervolgen van hunne zedelijke goede
bedoelingen te vreezen hebben’ - de bijbel kwam er dus niet meer aan te pas.
Salzmann en andere filantropen meenden dat mensen hun leven zelf vorm konden
geven en dat ze verplicht waren het geluk op aarde na te streven.24. Maar na twee
decennia van revoluties, coups, terreur en dictatuur had de gedachte dat de hemel op
aarde te realiseren was, sterk aan overtuigingskracht ingeboet. In 1830 verscheen
een Nederlandse vertaling van een boek met de merkwaardige titel De hel op aarde
tegen Salzmann's hemel op aarde, een roman van de Duitser J.G. Gruber, die een
bestrijding bevat van de opvatting van Salzmann. In zijn inleiding gaat de vertaler
in op de opmerking die volgens hem bij de lezer opkomt: ‘Welk een vreemde titel!’
Hij geeft uitleg van Salzmanns idee over een bereikbare hemel op aarde, om te
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constateren dat, dertig jaar na dato ‘dit hier beneden niet het geval is’, maar wel ‘veel
moeite en weinig loon, veel zaaien en weinig maaien.’25.
Veel dramatischer zijn de latere wederwaardigheden van W.E. de Perponcher,
auteur van de eerste Nederlandse utopische roman. Op hoge leeftijd werd hij in 1813
slachtoffer van de loop die de Nederlandse geschiedenis na de Bataafse Revolutie
had genomen: na meerdere coups en de omvorming tot koninkrijk werd het land
uiteindelijk ingelijfd bij het Franse keizerlijk. Toen de Napoleontische legers zich
terugtrokken, namen ze enkele gijzelaars mee,
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onder wie de inmiddels hoogbejaarde De Perponcher. Hij werd meegevoerd naar
Parijs en maandenlang in een gevangenis opgesloten. Uiteindelijk keerde hij levend
en wel terug, waarna hij deze episode uitvoerig beschreef als een bizar avontuur. Na
een emotioneel afscheid van zijn tachtigjarige zuster werd hij ‘in het holst van de
winter’ meegevoerd met een rijtuig dat zich tergend langzaam richting Parijs bewoog
en bij Breda instortte zodat er op een ander voertuig moest worden overgestapt.
Uiteindelijk kwam hij na een ‘zevendaagsche winterreise’ uitgeput aan in Parijs,
waar hij werd opgesloten:
Ik ontwaakte in den kerker: een steenen hokje van negen voet in 't vierkant,
onder 't overhellend dak, met een klein in 't kruis getralied venstertje, en
eene zware gegrendelde deur: voorzien van eene open brits, en een
kacheltje, dien avond en nacht niet gestookt [...]. voorts een stoel, een klein
tafeltje, eene groote aarden kruik met water, een stalbesem tot reiniging
een open tobbetje - dan dit is te walgelijk, bijzonder bij eene gesloten deur.
Het lijkt wel of iedere utopist terechtkomt in de hel in plaats van de hemel. Maar
utopisten zijn hardnekkige wezens. Net als Condorcet voor hem, liet De Perponcher
zich niet uit het veld slaan. Hij hield vast aan zijn typisch
Nederlands-christelijk-verlicht optimisme: door het raampje van de kerker ziet hij 's
morgens vroeg ‘een lieflijke stralengloed’, en als hij het raampje opent ademt hij ‘de
frissche morgenlucht’: ‘Ook in dezen kerker derhalve, dacht ik, mag ik nog des
Scheppers Werken aanschouwen.’26.
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De vele gedaantes van een boer uit Pennsylvania
Nederlandse reacties op Crèvecoeurs Letters from an American farmer
Arianne Baggerman
Heden menschen alhier ten eeten geweest zijnde, ben ik verstoken geweest
van lessen met Papa en ik heb ook, zoowel om het schoone weder als
omdat ik den dag vanmorgen aen mijzelven heb, mijn meesten tijd in de
lucht doorgebragt. Juffr. Philip met Tietje hier zijnde blijven logeeren,
hebben wij het leezen in R[ollin] zo lang opgeschort en verwisseld met
de Americaensche landman, wiens leven en bedrijf met mijn smaek zeer
schijnt overeen te komen.1.
Het is 25 juli 1794, een rustige periode op het Delftse buiten De Ruit van de familie
Van Eck. Gedurende dit jaar wordt de dagelijkse gang van zaken slechts omgegooid
vanwege logees of bezoekjes van en aan familie en vrienden. Nog geen jaar later zal
deze regelmaat worden verstoord door de Bataafse Revolutie, oorzaak van grote
uithuizigheid van ‘Papa’ - de Haagse advocaat en bevlogen patriot Lambert van Eck,
na de revolutie lid van het nieuwe landsbestuur.2. In 1794 heeft hij echter nog alle
tijd voor de opvoeding en opleiding van zijn oudste zoon Otto; auteur van de
hierboven uit zijn dagboek geciteerde passage, dan veertien jaar oud, modelburger
in spe.
Lambert en zijn echtgenote Charlotte Vockestaert waren enthousiast over de
verworvenheden van de Amerikaanse Vrijheidsstrijd en de Franse Revolutie en
vervuld van Verlichtingsidealen. In het dagboek dat hun zoon Otto verplicht bijhield,
zien we de praktische uitwerking van de nieuwe burgerideologie zoals die in de jaren
tachtig van de achttiende eeuw in de Republiek vorm kreeg. Moreel burgerschap
nam in deze periode de plaats in van juridisch burgerschap. Het huisgezin werd
voorgesteld als een ‘kleine Republiek’ waarin een aantal deugden moest worden
aangeleerd en van waaruit de samenleving kon worden getransformeerd.3. Otto's
lectuur, zowel zijn verplichte leerstof als zijn ontspanningslectuur (‘lectuur voor
plaizier’) werd daarom met grote zorgvuldigheid geselecteerd en in het dagboek
gereflecteerd om zijn receptie hiervan waar nodig te kunnen bijsturen. Deze aanpak
is geheel conform de adviezen van verlichte pedagogen rond 1800 die er bij ouders
voor pleiten het lezen van hun kinderen zoveel mogelijk aan te moedigen maar hen
tegelijkertijd op het hart drukken wildgroei in het lezen tegen te gaan:4. ‘[...] naardien
de zielen der kinderen voor kwaade zo wel als voor goede indrukzelen, vatbaar zijn,
en het lezen der boeken, niet minder dan het aanhooren van gesprekken, op kinderen
zeer grooten indruk maakt. [....].’5.
De bekende patriotse predikant J.F. Martinet roept ouders dan ook op hun kinderen
‘geen boek in handen [te laten] krijgen, dat gij niet eerst geleezen hebt.’6. Het kan
nog stelliger: ‘De volgende regels moeten in acht worden genomen ten aanzien van
het lezen van boeken: 1. Laat uwe kinders niets - volstrekt niets - lezen, welk gij niet
eerst zelven gelezen hebt.’7.
De 34 titels van boeken en tijdschriften die uit Otto's dagboek te reconstrueren
zijn, betreffen dan ook vrijwel zonder uitzondering pedagogisch verantwoorde werken
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van verlichte signatuur, variërend van Buffons Algemeene en bijzondere natuurlijke
historie, Pluches Schouwtoneel der natuur en Martinets Kathechismus der natuur
tot Wagenaars Vaderlandsche historie.8. Een aantal van deze titels vinden we terug
in de pedagogische adviesliteratuur, andere worden veelvuldig vermeld in Otto's
kinderliteratuur waarin de auteurs frequent naar elkaar plegen te verwijzen om de
jonge lezer door te sluizen naar boeken van hetzelfde, ‘verantwoorde’, kaliber.9. Het
door Otto op 25 juli 1794 en de daaropvolgende dagen vermelde boek Brieven van
een Amerikaensche landman van de schrijver St. John de Crèvecoeur uit
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1784 vormt hierop een uitzondering. Deze titel

St. John de Crèvecoeur

ontbreekt zowel in de adviesliteratuur als in de door Otto (en zijn ouders) gelezen
boeken en kindertijdschriften. Dit gecompliceerde boek, nog steeds een uitdaging
voor Amerikaanse literatuurwetenschappers om in deze tekst laag na laag op te
delven, was dan ook bepaald niet bedoeld als kinderliteratuur.10.
Het was wel een belangrijk boek. George Washington recommandeerde het in
1788 samen met Franklins autobiografie en Thomas Jeffersons Notes on Virginia
aan eenieder die overwoog naar zijn land te emigreren, als noodzakelijke culturele
bagage.11. In Nederland was het goed voor een aantal besprekingen in het tijdschrift
Algemeene vaderlandsche letteroefeningen, nog voordat het boek in 1784 in een
Nederlandse vertaling was verschenen. De Parijse Franstalige uitgave uit datzelfde
jaar werd in 1785 door een Maastrichtse uitgever nagedrukt en eveneens op de
Nederlandse markt gebracht. Over de betekenis van dit boek voor Nederlandse lezers
tasten we echter in het duister. Er is nooit enigerlei studie naar het onderwerp verricht.
Zelfs in J.W. Schulte Nordholts standaardwerk over de invloed van de Amerikaanse
Revolutie in Nederland worden aan het boek slechts terloops enkele zinnen gewijd.12.
Dit gebrek aan aandacht staat in schril contrast met de lawine aan studies die in
Amerika aan de Brieven zijn gewijd. Sinds D.H. Lawrence de Brieven opnam in zijn
Studies in classic American literature (1924) en de auteur hiervan uitriep tot het
emotionele prototype van de Amerikaan, wordt het werk in geen enkele Amerikaanse
geschiedschrijving over deze periode of literaire bloemlezing onvermeld gelaten.13.
Was de Amerikaensche landman uiteindelijk toch vooral een Amerikaanse
aangelegenheid, ver weg, uitdrukking van een wezensvreemde identiteit? Dat was
het niet binnen Otto's beleving: het ‘leven en bedrijf’ van deze boer schijnt zeer ‘met
mijn smaek [...] overeen te komen.’
Ook dankzij de inhoud van Otto's commentaar vormt het boek een Fremdkörper
in zijn dagboek. Terwijl zijn aantekeningen meestal getuigen van een gering
enthousiasme voor zijn lectuur - Otto heeft zich zo goed als hij kon geprobeerd te
vermaken met lezen maar ‘hierdoor [...] niet veel plaizier gehad’ - verraden zijn
notities over de Amerikaensche landman een zekere bevlogenheid.14. Voldoende
aanleiding om deze vreemde eend in de bijt aan een nadere beschouwing te
onderwerpen. Op welke manier werd dit boek gelezen en wat kan Otto ertoe hebben
gebracht zichzelf te herkennen in de wederwaardigheden van een Amerikaanse boer?
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Een landelijke idylle
De omstandigheden waaronder dit boek werd gelezen, zal de achttiende-eeuwse
pedagogen niet onwelgevallig zijn geweest. Otto las het niet alleen maar samen met
de hele familie, uitgebreid met twee logees: Tietje Philip en haar moeder. Aan hun
aanwezigheid is het te danken dat het avondlijk gezamenlijk lezen in Rollins Histoire
Romaine tijdelijk wordt opgeschort ten gunste van de Amerikaensche landman. Het
was niet de eerste keer dat Rollin vanwege gasten het veld moest ruimen, tot grote
vreugde van Otto. Toen oom Van Eck een paar
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weken eerder was komen logeren en Histoire Romaine moest wijken voor een ander
boek betreurde Otto deze wisseling met overduidelijke tongue in cheek-humor:
Daereven (h[alf] 8) is oom V. Eck hier weder gearriveerd om voor een
nagt 3 [à] 4 te blijven. Nu zal. vrees ik, de avondlectuur in de Rom[einse]
Hist-[orie] voor dien tijd gesuspendeert worden. Hetgeen ik er
tegenwoordig in leeze, behelst niet veel interessants. Het zijn geduurige
oorlogen met de nabuurige Samniten, welke volken, hoewel sij altoos met
groot verlies teruggeslagen wierden, telkens weeder de eerste de wapens
opvatteden en niet konde besluiten de wapens neer te leggen, voordat zij
van de dienstdaerheid der Romeinen bevrijd waren.15.
Ook uit andere opmerkingen van Otto blijkt dat hij moeite had met het gebrek aan
actualiteit van al die Romeinse wederwaardigheden, lang geleden, ver weg en nergens
iets mee te maken.
Alleen al in dit opzicht kwamen de opvattingen die in de Amerikaensche landman
worden geventileerd overeen met die van hemzelf. Het bezoeken van Romeinse
overblijfselen in Italië, wordt in dit boek afgeschilderd als een nutteloze bezigheid:
ik weet het met altewel, maer gisse dat hun doel is, de voetstappen op te
speuren van een weleer bloeiend doch nu verstorven volk. Zij vermaken
zich in het beschouwen der puinhopen van tempelen en andere gebouwen,
welke zeer weinig gemeenschap hebben met die der tegenwoordige Eeuwe,
en daerom eene kundigheit mededeelen, welke nutloos en beuzelachtig
voorkomt.
Het zou veel beter zijn als men naar Amerika zou afreizen omdat men daar, onbelast
door het verleden, aan een nieuwe toekomst bouwt:
want hier was, dunkt mij, veel meer wezenlijke voldoening te vinden, in
onder ons waartenemen de nederige beginselen en ruuwe ontwerpen der
maatschappijen, hier daer in 't ronde verspreid, de nieuwe Grondvesten
onzer steden, en den aanleg van zoo veele pas ontgonnene landen. Ik houde
mij verzekerd, dat de spoedige aenwasch van dit alles aengenaemer zou
wezen voor den waernemer dan de verwoeste overblijfsels van oude steden,
nutlooze waterleidingen, of verkwistende kunstgebouwen. In Amerika
daarentegen is alles nieuw, daedlijk tegenwoordig, vreedzaem en heilzaam.
Wij hebben hier geenen oorlog gehad, die onze velden verwoestte, onze
Godsdienst verdrukt geen belijders: wij zijn vreemdelingen van die
instellingen der leenbezittingen welke zoo veele menschen tot slaeven
maekten. De natuur opent hier haeren breeden schoot. om geduurig nieuwe
aenkomelingen te ontvangen, en hen te voorzien van voedsel.16.
Deze wisseling van perspectief van het oudste naar het nieuwste met de natuur als
de alfa en omega van het leven zal voor Otto een verademing zijn geweest.
Dat hij zichzelf in de Amerikaensche landman herkent, is verbazingwekkender.
Het leven van Otto vertoont op het eerste gezicht weinig gelijkenis met dat van een
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ongeletterde Amerikaanse boer die voor zijn bestaan moet ploeteren in de wildernis
van Pennsylvania. De auteur (Jakob) is, zoals hij in zijn eerste brief benadrukt slechts
‘een simpele landbouwer’ zonder opleiding en zonder eruditie: ‘Mijn vader liet mij
eenige weinige muffe boeken na, welke zijn vader uit Engeland had meegebracht;
maer welke hulp kan ik trekken uit een boekverzameling, grootdeels bestaende uit
eene Schotsche Godgeleerdheid, de zeereise van Sir Francis Drake, de geschiedenis
van koningin Elizabeth, en nog eenige weinige stukken van verschillende aert?’17.
Jakob heeft zich dan ook het hoofd gepijnigd waarom juist hij een verzoek ontving
van een Engelsman hem brieven te schrijven over het leven in de nieuwe wereld.
Die twijfel wordt nog eens versterkt door de reacties van zijn echtgenote die zich in
typisch Amerikaans slang vrolijk maakt over dit verzoek:
My wife (and I never do anything without consulting her) laughs and tells
me that you cannot be in earnest. ‘What!’ says she: ‘James, would'st thee
pretend to send epistles to a great European man who hath lived abundance
of time in that big house called Cambridge, where they say. that worldly
learning is so abundant
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that people get it only by breathing the air of the place? Would'st not thee
be ashamed to write unto a man who never in his life done a single day's
work, no, not even felled a tree [...]’.18.

Ploegende landman, ca. 1830. Uit: David Crocket Almanac, 1835-1836.

Een bevriende dominee weet de boer er echter van te overtuigen dat de Engelsman
geen literaire hoogstandjes of erudiete commentaren verwacht, maar een basaal
verslag over het leven van alledag door de ogen van een boer die ‘de tael spreekt der
natuur, de tael van 't hart.’ Deze epistels zijn niet ‘sierlijk’ maar zullen wel ‘nae het
hout ruiken, en meer of min wild zijn.’19.
Het gevoelsleven van deze boer wordt vergeleken met dat van een kind: ‘uwe ziel
is 't geen we in Yale Collegie een Tabula Rasa plegen te noemen, waerop zich al,
wat men wil, met sterke indrukken gemaklijk laat zien.’20.
Ook de genoegens van deze boer, zoals beschreven in het eerste hoofdstuk, komen
overeen met die van een kind. Hoewel Otto reeds op elfjarige leeftijd aan zijn ouders
kenbaar had gemaakt dat hij ‘meest overhelde om op het land te woonen en het opzigt
te houden over eene groote boerderij’, moest hij zich vooralsnog tevreden stellen
met een eigen moestuintje en geit of met de gedachten van zijn Amerikaanse evenknie
tijdens het ploegen:
Als ik op het handvatsel leune, komen 'er een gehecle meenigte van
verschillende gedachten in mij op. Ik doe nu, (zegge ik) voor hem, 't geen
mijn vader eertijds voor mij deed; ach! wilde God hem doen leven, om
eens hetzelfde te doen met dezelfde oogmerken, wanneer ik oud en
afgeleefd zal zijn! [...], kan er ooit meer vermaek, meer waerde, en
deftigheit worden bijgezet aen deze overoude bezigheit? De vader, dus
met zijn kind ploegende, om zijn huisgezin te voeden, doet voor niemand
onder dan voor den Keizer van China, ploegende, om een voorbeeld te
geven aen zijn rij.21.
Zelfs de schaal van dit boerenbedrijf, met zijn omvang van 371 hectares en een
jaarlijkse opbrengst van onder meer tweeduizend kilo varkens- en twaalfhonderd
kilo rundvlees,22. komt enigszins in de buurt van Otto's ambities, die immers een
‘groote’ boerderij wilde bestieren.23.
Otto en Jakob beiden zijn gefascineerd door de dieren in hun omgeving. Begeleid
door Pluche observeert Otto de inventiviteit waarmee spinnen hun webben weven
en hun liefdevolle zorg voor hun kroost.24. Zoals hij ook de discipline bewondert

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

waarmee zijn vogeltje op de kruk zijn lessen leert, heel wat sneller dan hijzelf: ‘Ik
moet bekennen dat zo ik in al 'tgeen ik leeren moet zo veele vorderingen maekte als
hij, ik dan al veel verder zoude zijn.’25. Jakob is op zijn beurt onder de indruk van het
technisch vernuft waarmee vogels hun comfortabele nesten bouwen (‘always make
me ashamed of the slovenliness of our houses’), de liefde van de mannetjesvogels
voor hun vrouwtjes, hun onophoudelijke attenties voor hun broedende ega's die ze
met hun fluitconcerten muzikaal begeleiden en de affectie waarmee ze hun kuikentjes
verzorgen. Dergelijke observaties brengen hem tot de nederige conclusie dat ‘the
whole economy of what we proudly call the brute creation is admirable in every
circumstance.’ Deze conclusie lijkt toch enigszins in tegenspraak met zijn enthousiaste
beschrijving elders in het hoofdstuk
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van de brutaliteit waarmee een militant winterkoninkje een veel grotere zwaluw van
haar nest verjaagd om dat zelf in te pikken: ‘onbeschaemtheit krijgt niet zelden de
overhand over zedigheit’26. of het asociale gedrag van hongerige kwartels waarbij de
zwakkeren noodzakelijkerwijs het onderspit zouden hebben gedolven, wanneer Jakob
niet had ingegrepen.27. Ook zijn vee zou in dit opzicht geen haar beter zijn geweest,
ware het niet dat ze gevoeliger was voor Jakobs interventies: ‘Dus regeere ik, door
mijne meerdere kunde, over al mijn vee, even als de wijze menschen verpligt zijn,
de dwaezen en de onkundigen te regeeren.’28.

H. van Alphen. Vervolg der Kleine gedigten voor kinderen. Utrecht 1780.

Vreemd genoeg is dit de enige passage in het boek waarin de boer iets over zijn
veestapel vertelt voordat die door de slacht is getransformeerd tot een opbrengst in
ponden. Otto lijkt heel wat meer interesse te vertonen voor het wel en wee van de
veestapel van ‘onze boer’ op het Delftse landgoed dan zijn Amerikaanse tegenhanger
voor zijn eigen vee. Otto's dagboek bevat tal van aantekeningen over koeien: over
zijn hulp bij het melken, het kraambezoek bij een koe die heeft gekalfd of het domme
gedrag van een gewezen ‘vette’ koe van het landgoed op de Delftse markt.29.
In Jakobs brieven vinden we geen ‘vette koeien’, hooguit weldoorvoede slaven:
‘mijne negers zijn vrij trouw en gezond.’30. Ook voor een nuchtere boerenbenadering
van nog wat andere alledaagse kwesties, zoals de seizoensgebonden fluctuaties in
de prijs van vee, had de geïnteresseerde Engelsman die St. John aanschreef, beter
Otto kunnen benaderen: ‘de kalven zijn 's zomersch zeer goedkoop. 's Winters als
er geen vleesch voor de slagers te krijgen is, zit er beter winst op [...].’31.
De fascinaties van de Amerikaanse boer betreffen voornamelijk de gedragingen
van exotischer diersoorten zoals het gevecht op leven en dood tussen twee slangen
of de strijd tussen een ‘koningvogel’ (Kingbird) en een troep bijen.32. Pas wanneer
de bijen zich als groep tegen deze vogel teweer stellen zijn ze in staat hem in het
nauw te drijven. Zodra dit is gelukt, worden ze echter overmoedig. Ze verspreiden
zich en worden één voor één door de vogel opgepeuzeld. De boer besluit het beest
te doden, opent zijn krop en bevrijdt 171 bijen, waarvan 54 het avontuur overleven.

Vlucht uit het paradijs
Hiermee zijn we toegekomen aan een diepere laag in het boek: een addertje onder
het gras. Het verhaal over de bijen en de vogel wordt gepresenteerd als waar gebeurd.
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Wat nog eens wordt onderstreept door het geven van precieze getallen. In wezen
fungeert het echter als een parabel van de Amerikaanse opstand. De
wederwaardigheden van deze bijen dienen als symbool voor de stelling dat vrijheid
alleen kan opbloeien binnen een betrekkelijk egalitaire samenleving met een grote
sociale cohesie: de door de auteur beschreven agrarische idylle van voor de
Amerikaanse opstand. Die vrijheid prikkelt het individualisme van de leden (de
opstand tegen Engeland), waardoor de sociale cohesie wordt ondergraven en
ondermijnt daarmee zichzelf. Het individualisme van de bijen resulteert immers in
de dood van de meerderheid.33.
Deze conclusie wordt nergens in het boek expliciet getrokken maar blijkt uit met
name de
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laatste brief van de boer. Die brief is doortrokken van desillusie over het spoor van
verwoesting dat de Amerikaanse opstand heeft aangericht in het leven van de
Amerikaanse landbouwers in het algemeen en in het leven van hemzelf in het
bijzonder. De landelijke idylle is verworden tot een hel waarin moord en doodslag
aan de orde van de dag zijn en de korte periodes van rust door ‘vreselijke
nachtmerries’ worden opgeluisterd.34. De eens zo fascinerende wildernis van de bergen
rondom het gebied zijn nu een schuilplaats voor ‘onzen vreeslijken vijand’ die elk
moment het gebied kan binnenvallen om nog meer dood en verderf te zaaien:
Lees dit, bidde ik u, met de oogen van meewaerigheit, met een tedere
droefheit; beklaeg het lot der geenen, die gy weleer uwe vrienden noemde,
die weleer omringd waren van overvloed, gemak en volmaekte rust, maer
nu verwachten, dat elke nacht hunne laetste zijn zal, en, als ten dood
verwezene misdadigen, geduurig het vonnis wachten.35.
De identiteit van de ‘vreeslijken vijand’ (opstandelingen, indianen, Engelsen?) wordt
door de auteur, in een wanhopige poging de kool en de geit te sparen, bewust vaag
gehouden. Hij wordt heen en weer geslingerd tussen loyaliteit aan het moederland
in combinatie met een conservatieve houding ten aanzien van de Amerikaanse
samenleving van vóór de revolutie enerzijds en de noodzaak zijn vege lijf te redden
anderzijds:
Moet ik dan, om een getrouw onderdaen genoemd te worden, koelzinnig
en wijsgeeriglijk zeggen; het is noodzakelijk voor het welzijn van
Grootbrittanjen, dat de harssen van mijn kinderen verbrijzeld worden tegen
de wanden van het huis, waerin zij geteeld werden? dat mijn vrouw wordt
doorstoken en vaneen gescheurd voor mijne oogen; dat ik of vermoord of
gevangen genomen worde, of dat wij, om den kortsten weg te nemen, alle
tegelijk opgesloten en tot assche verbrand worden, gelijk aen het huisgezin
van den B-n wedervaren is?36.
De contouren van de vijand tekenen zich tussen de regels door af. Het zijn niet zijn
Engelse broeders in eigen persoon - dat zou voor de Engelse adressant ook te
confronterend zijn geweest - maar met name hun huurlegers: ‘booswichten, die op
zoo grooten afstand van hun Opperhoofd woeden; van wanschepsels overgegeven
aen de woeste aendrift der minst beteugelde natuure’ en ‘gehuurde ballingen [...]
aengezet door alle die driften, welke de menschen doen ijveren, om het bloed van
anderen te storten.’37. Hoewel de passage bewust zo is geformuleerd dat deze voor
meer dan één uitleg vatbaar is (is hij bang voor mogelijke wraakacties van zijn
medekolonisten waarvan hij in andere passages gewag maakt?), zullen de nachtmerries
van Jakob en zijn gezin vooral bevolkt zijn geweest met indianen die door de Engelsen
per scalp werden uitbetaald en huursoldaten van met name Schotse en Duitse origine.
De indianen houdt hij buiten schot om de geloofwaardigheid van zijn fictieve toekomst
in de slotpassage van het boek niet te ondermijnen en de Engelsen om, zoals we
zullen zien, zijn werkelijke toekomstige plannen niet in gevaar te brengen.
De gruwelen waarvan hij getuige is geweest en de voortdurende angst voor zijn
eigen voortijdig verscheiden, hebben erin geresulteerd dat Jakobs ‘vorige

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

verknochtheit’ geheel is verdwenen: ‘die achting, die verknochtheit werden gekocht
door bescherming en deze heeft opgehouden.’38. Hij heeft besloten van alle partijen
voor de meest vreedzame te kiezen en samen met zijn gezin bij een bevriende
indiaanse stam te gaan wonen. Het opperhoofd van deze stam heeft hem noodopvang
toegezegd in zijn wigwam om Jakob de tijd te geven een eigen wigwam te bouwen.
Het voornemen is geheel op te gaan in deze gemeenschap: ze zullen de taal leren en
andere namen krijgen. Tegelijkertijd neemt Jakob zich voor wel te proberen zijn
kinderen multicultureel op te voeden en ze zo de mogelijkheid te geven ooit weer
naar de Europese beschaving terug te keren:
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de vreze van door de Indiaenen verbasterd te worden, de zorg, eindelijk,
dat mijne jongste kinderen door dat zonderling betoverende der wilden
zoo gevaarlijk in hunne tedere jaeren, verlokt zullen worden, zijn de eenige
bedenkingen, welke mij doen aerselen. Waerdoor komt het toch, dat
kinderen, die nog jong zijnde onder dit volk geraken, nooit overgehaeld
konnen worden, om de Europische zeden weder aen te nemen?39.
In deze passage refereert hij aan verhalen die de ronde deden over door Indianen
ontvoerde kinderen van kolonisten die een zodanige hersenspoeling ondergingen dat
zij na bevrijding door hun biologische ouders weigerden de stam te verlaten;40. een
Amerikaanse variant op de Europese wilde kinderen.41. De auteur neemt met een
dramatisch vaarwel en een vage verwijzing naar zijn toekomstige verblijfplaats
afscheid van zijn lezers: ‘Gij meugt mij derhalven, als bij vooruitzicht beschouwen
onder den Whigwham; ik ben zoo wel bekend met de voomaemste zeden van dat
volk, dat ik geene de minste vreze voor hun voede [sic!].’42.
Letters from an American farmer wordt algemeen beschouwd als de eerste
vertolking van de American dream maar het vertolkt ook meteen al het einde van
deze droom. Alleen de rousseauaanse droom van een aan de beschaving superieure
wildernis liet de auteur aan het eind van zijn boek ongeschonden. Terwijl hij zijn
lezers liet dromen over het leven in een wigwam vertrok de auteur in werkelijkheid
met zijn oudste zoon en het manuscript van zijn boek naar Frankrijk, waar hij vandaan
kwam, om zijn erfenis veilig te stellen en tijdelijk beroep te doen op zijn eerdere
identiteit: Michel-Guillaume-Jean de Crèvecoeur, telg van een Normandisch adellijk
geslacht. Vrouw en overige kinderen liet hij achter in de heksenketel van de oorlog
om na zijn vertrek inderdaad te worden vermoord of verdreven. De boerderij werd
door indianen platgebrand, zijn vrouw werd vermoord en zijn kinderen waren een
tijdlang spoorloos.
De auteur zelf kwam aanvankelijk niet verder dan New York. Hij presenteerde
zich als een slachtoffer van de opstandelingen maar werd hier door de Engelse
autoriteiten opgepakt en gevangen gezet naar aanleiding van een anonieme brief,
waarin hij als spion in dienst van de opstandelingen werd gekwalificeerd. Het
geconfisceerde manuscript van zijn boek werd nu door hem ingezet als bewijs voor
zijn loyalistische houding. Zoals het een jaar nadien, toen hij via Engeland naar
Frankrijk was gevlucht, als introductie moest dienen in de revolutionaire anti-Engelse
kringen aldaar.43. Het is niet onwaarschijnlijk dat niet alleen de auteur maar ook het
manuscript tijdens deze noodgedwongen metamorfoses meermaals van kleur is
verschoten. De verstopte aanwijzingen, de apologetische toon, het innerlijke gevecht
om een vreedzame neutraliteit te kunnen bewaren en de tegenstrijdigheden in het
boek, krijgen tegen deze achtergrond een nieuwe dimensie. Het in 1782 in Londen
verschenen Letters from an American farmer bevatte voor elk wat wils. Voor wie
het erin wilde lezen, was het een aanklacht tegen oorlog in het algemeen (de
Quaker-houding van de zwaluw tegenover het militante winterkoninkje), een aanklacht
tegen de opstandelingen die de idylle hadden verstoord (de domme bijen in hun
confrontatie met de koningsvogel) of een aanklacht tegen de Engelsen met hun
gewelddadige huursoldaten.
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Otto van Eck zal niet op de hoogte zijn geweest van de werkelijke identiteit van
zijn favoriete auteur: geen simpele boer maar iemand met een vergelijkbare
achtergrond en opvoeding. De latere Franstalige versie, uit 1784, was volledig
gereviseerd tot anti-Engelse propaganda en ditmaal opgedragen aan een goede bekende
van Otto's vader: de Franse held van de Amerikaanse Revolutie De Lafayette. De
identiteit van de auteur bleef echter ongewijzigd een nederige Amerikaanse boer die
zijn authenticiteit nog eens onderstreept door zijn opdracht te antidateren naar 24
september 1781 te New York: ‘J'aurois vraissemblamement passé ma vie a unir en
secret ma reconnaissance a celle de mes concitoyens: le hasard me procure aujourd'hui
celui de me distinguer pour un moment de la foule, en vous adressant cet ouvrage.’44.
Blijkbaar was zelfs De Lafayette, heel wat dichter bij het vuur dan Otto en zijn
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familie, geen insider. Wel is het mogelijk dat Otto's vader tijdens zijn bezoek aan
Parijs in 1788 door De Lafayette persoonlijk op het boek is geattendeerd. Beide heren
hadden op dat moment echter nog wel wat meer gesprekstof.45.
Lambert beschikte over meer potentiële informanten dan alleen markies De
Lafayette. Het door hem regelmatig geraadpleegde tijdschrift Algemeene
vaderlandsche letteroefeningen besteedde onmiddellijk na verschijnen van de eerste
Engelse druk in 1782 uitgebreid aandacht aan dit boek door de lezers in het
‘Mengelwerk’ van uittreksels te voorzien’.46. Deze berichten verschenen echter zonder
bronvermelding. In 1784 volgde een bespreking van de Nederlandse vertaling met
uitgebreide titelverwijzing, prijs en naam van de uitgever: de patriotse uitgever L.
Herdingh uit Leiden.47. Het zou aan de interventie van deze uitgever te wijten zijn
dat het tijdschrift twee jaar eerder niet meer dan de drie reeds verschenen essays had
gepubliceerd: ‘Wy zouden zeker voortgevaaren hebben met 'er meer uit te ontleenen:
dewyl die brokken, op zichzelve staande stukken behelzende, de goedkeuring onzer
leezeren wegdroegen: dan de brief des boekverkoopers, die ons zyne bekendmaaking
eener geheele vertaalinge van dit werk vertoonde deed ons hier van afzien.’48. Uitgever
Herdingh, zijn Maastrichtse collega Dufour die een jaar later een piratendruk
verzorgde van de Franstalige variant en de redactie van de Algemeene vaderlandsche
letteroefeningen gingen er duidelijk van uit dat in de Republiek meer potentiële
liefhebbers van de Landman rondliepen dan de familie Van Eck alleen. De redactie
oordeelt het boek interessant wegens de schat aan informatie over een werelddeel
waarmee de Nederlanders onlangs een bijzondere relatie hebben gekregen. Hiermee
doelt men op de erkenning in 1782 door de Republiek van Amerika als zelfstandige
natie en mogelijk eveneens op de omvangrijke investeringen van Nederlandse bankiers
en handelaren in dit nieuwe werelddeel. Nederlanders zouden daarnaast ook een
bijzondere band met Amerikanen voelen wegens de overeenkomsten tussen hun
vrijheidsstrijd tegen de Engelsen en die van de Nederlanders tijdens de Tachtigjarige
Oorlog tegen de Spanjaarden. Tot slot zou het boek aantrekkelijk zijn vanwege de
onbetwiste authenticiteit van het verslag. Deze aanbevelingen zijn letterlijk
overgenomen uit het voorwoord op de Nederlandse vertaling en zeggen daarom
misschien meer over het door de Nederlandse uitgever geïntendeerde lezerspubliek
dan over de inschatting door een mogelijk gemakzuchtige redacteur. Een analyse
van de selectie van thema's door de redacteur en een aantal commentaren die niet in
het voorwoord zijn terug te vinden, geeft meer informatie.
Als we Otto's receptie, althans wat hij over het boek wilde loslaten, met die van
de redacteur van de Letteroefeningen vergelijken dan valt op dat beiden zijn behept
met een selectieve waarneming. Beide lezers zijn vooral gecharmeerd van de utopische
kanten van de nieuwe wereld. Otto valt als een blok voor de agrarische, rousseauaanse
variant in een van zijn eerste brieven: het hoofdstuk waarin Crèvecoeur de eenvoud
van een boerenbestaan in een egalitaire wereld ophemelt, vrij van de smetten van
het oude geperverteerde Europa. De interesse van de redacteur of redacteuren van
de Letteroefeningen is breder en meer politiek georiënteerd. Het eerste uittreksel uit
1782 is afkomstig uit de brief die volgt op Otto's favoriete hoofdstuk: ‘De vraag, wat
is een Amerikaan? door een Amerikaan beantwoord’.49. Het is dankzij dit essay dat
Crèvecoeur in het twintigste-eeuwse Amerika wordt herontdekt als een grondlegger
van de Amerikaanse identiteit.50. Om de interesse van Nederlandse lezers te wekken

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

hoeft de redacteur weinig meer te doen dan de eerste bladzijden van dit essay letterlijk
in het Nederlands te vertalen. De auteur introduceert de nieuwe mens in een nieuwe
wereld - de Amerikaan - door het fenomeen vanuit Europese ogen te aanschouwen:
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Ik wenschte wel te weeten, welke denkbeelden het verstand, welke
aandoeningen het hart, vervullen van eenen kundige Engelschman, wanneer
hy eerst den voet in America aan land zet. Hy moet zich grootlyks
verblyden, dat hy een tijd beleeft, waar in dit schoone land ontdekt en
bevolkt is, hy moet noodwendig zyne volkshoogmoed gevoelen, als hy
die keten van vastigheden ziet, welke deeze uitgestrekte kusten vercieren
[...]. Hier ziet hy de vlyt zyns geboortenlands op eene nieuwe wyze ten
toon gespreid, en ontdekt, in het werk der ingezetenen, de eerste
vrugtbeginselen van alle kunsten, weetenschappen en bevlytiging, die in
Europa bloeijen. Hier beschouwt zyn oog schoone steden, groote dorpen,
uitgestrekte velden, en een ongemeeten land, bezet met geschikte
wooningen, voorzien van goede wegen, vrugtbaare boomgaarden, vette
weilanden, gemaklyke bruggen, ter plaatze waar, een honderd jaar geleden,
alles wild, woest en onbebouwd lag.51.

‘Je voyois le ciel.’
Gaspard Guillard de Beaurieu. L'Elève de la nature I (Lille 1778).

Men hoeft niet diep te graven om hierin een onversneden verlicht
vooruitgangsoptimisme te ontdekken. Door implantatie van een aantal positieve
elementen van de Europese beschaving (cultuur en mentaliteit) in het braakliggende
Amerika zijn de immigranten er binnen het tijdsbestek van nog geen eeuw in geslaagd
de millennia die hiervoor in Europa nodig waren over te slaan en een hieraan
superieure samenleving te vestigen.52. Ze deden dat immers met achterlating van de
negatieve elementen van de Europese beschaving:
Dezelve bestaat niet, als in Europa, uit groote heeren, die alles bezitten:
en eene menigte volks, die niets heeft. Hier zyn geen aanzienlyke familien,
geen hoven, geen koningen, geen bisschoppen: hier is geen kerklyke
heerschappy, geen onzigtbaare magt, die aan weinige eene zigtbaare byzet
[...], geen verregaande verschyningen der weelde, [...] Wy hebben geen
prinsen, voor welken wy werken, hongeren en sterven: en leveren de
volmaakste maatschappy in de wereld op.53.

Amerika als spiegel voor de oude wereld
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Met de werkelijkheid geworden utopie die Crèvecoeur in het eerste deel van zijn
boek ontvouwt - het meest helder en compact in zijn brief ‘Wat is een Americaan?’
- sluit hij naadloos aan bij de Europese utopische romans van die dagen waarin een
toekomstige egalitaire samenleving wordt geschetst, vrij van slavernij, los van feodale
verbanden, democratisch bestuurd volgens humane wetten.54.
Anders dan in de utopische romans betreft het hier echter geen blauwdruk van een
toekomstige maar de beschrijving van een reeds bestaande samenleving waarin veel
van de idealen al zouden zijn verwezenlijkt. Voor Europese lezers was dit thema
heel wat interessanter dan voor Amerikanen. Om een beeld te krijgen van hun eigen
omgeving hadden Amerikanen geen boek nodig, zeker geen boek waarin een
werkelijkheid wordt verhaald die ze ternauwernood herkenden.55. Washington prijst
het boek, maar alleen als informatiebron voor de specifieke doelgroep van Europese
aspirant-emigranten die zich er voor moeten hoeden de inhoud al te serieus te nemen:
‘Perhaps the picture he gives, though founded on fact, is in some instances embellished
with rather too flattering circumstances.’56. Het commentaar van John Bristed in 1818
was minder voorzichtig. Crèvecoeur wordt door hem beschouwd als een auteur die
zich aan extreme overdrijving heeft bezondigd door de Verenigde Staten voor te
stellen als ‘the abode of more than all the perfection of innocence, happiness, plenty,
learning and wisdom than can be allotted to human beings to enjoy.’57.
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Het boek is dan ook niet geschreven voor een Amerikaans lezerspubliek maar voor
de Europese, aanvankelijk Engelse, markt wat hem er waarschijnlijk toe heeft aangezet
met name de superioriteit van de Engelse beschaving als importartikel te onderstrepen.
Zijn gerichtheid op een Europees lezerspubliek verklaart onder andere waarom de
auteur zichzelf in Pennsylvania projecteert - thuisbasis van de onder Europese
intellectuelen zo populaire Quakers en de vermaarde Benjamin Franklin.58. Het
verklaart tevens waarom de auteur het hoofdstuk ‘Wat is een Amerikaan? door een
Amerikaan beantwoord’ schrijft vanuit het blikveld van een Europeaan. Ook de
inconsistentie in de themakeuze en de precisie van beschrijving elders in zijn boek
worden verklaard als een concessie aan de interesses van Europese lezers. Crèvecoeurs
beschrijving van Brits Noord Amerika centreert zich rond drie zeer uiteenlopende
gebieden: de dorpsgemeenschappen in het agrarische middengebied waar hij zelf
heeft gewoond, de kustgebieden van Nantucket en Martha's Vineyard en de plantages
in South Carolina. Deze keuze is niet ingegeven door zijn eventuele bekendheid met
juist deze streken. Inmiddels is vastgesteld dat veel van zijn gegevens ontleend zijn
aan gedrukte bronnen: onder meer het werk van Raynal en reisverslagen. Een
beschrijving van de leefomstandigheden in deze gebieden geeft hem de mogelijkheid
juist die thema's te behandelen die in het Europa van dat moment een hot topic zijn:
het egalitaire en religieus tolerante Quakerisme (Nantucket en Martha's Vineyard),
het slavernijvraagstuk (South Carolina), verbetering in landbouwmethodes (middle
Colonies) en walvisvangst als bron van potentiële rijkdom (Nantucket).59.
Afgaand op de besprekingen in de Letteroefeningen kunnen we concluderen dat
De Crèvecoeur een neus had voor de fascinaties van Europeanen. Alle geselecteerde
thema's in de Amerikaensche landman (de walvisvangst uitgezonderd) worden door
de Letteroefeningen besproken met een accent op het slavernijvraagstuk. Voor een
beeld van de maatschappijvisie, organisatie, religie en het gezinsleven van de Quakers
wordt niet geput uit de zo gedetailleerde hoofdstukken over Nantucket en Martha's
Vineyard maar uit de ‘Brief van een Russischen edelman [...] afgelegd by den Heer
John Bertram [sic!]’.60. Bartram was niet alleen een beroemd botanicus (zijn tuin in
Philadelphia was een van de highlights voor Europese bezoekers aan Amerika),61.
maar hij was tevens lid van de zo bloeiende Quakergemeenschap in Pennsylvania,
waar ook de boerderij van St. John zou zijn gesitueerd. Het volledig citeren van deze
brief verschafte de redacteur van de Letteroefeningen de mogelijkheid een aantal
aantrekkelijke thema's tegelijk de revue te laten passeren: de Russische bezoeker
maakt kennis met Bartram en zijn zo harmonieus georganiseerde leefomgeving, waar
eenvoud, orde, vriendelijkheid en gelijkheid de atmosfeer bepalen. Tijdens een
wandeling in de tuin wordt St. John's utopische schets van Pennsylvania nog eens
overgedaan, en een flink aantal agrarische tips gegeven die door de feodale structuur
in Rusland helaas onuitvoerbaar zijn. Daarna besluit het hoofdstuk met een uitvoerige
uiteenzetting over de behandeling van negers binnen de Quakergemeenschap:
In deezer voege bragt ik de verscheide dagen, vol genoegen, leerzaam en
vermaaklyk door. Ik ontdekte, in alle de bezigheden op het landgoed, als
mede in de ommegang, tusschen den meester en de mindere leden van zyn
gezin, eene geschiktheid en gemaklykheid; geen woord van bevel scheen
sterker toon te hebben, dan dien van een wensch. De negers zelve hadden
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zulk een voegzaam voorkomen, zulk een zedigheid in hun gedrag als ik
nergens ooit zag. - Op welk eene wyze Mr. Bertram, vroeg ik, regeert gy
uw slaaven zo wel, dat zy hun werk schynen te doen met al de
toegenegenheid van blanken?62.
Bartram legt zijn bezoeker daarop uit dat de negers binnen zijn gemeenschap uit hun
slavernij zijn bevrijd. Dankzij de gelijkwaardige behandeling die ze ten deel valt en
de opvoeding die zij hier genieten, zijn zij ‘een nieuw soort van weezens geworden’
met gevoel voor ver-
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antwoordelijkheid, vlijtigheid en geen enkele neiging om weg te lopen:
Wy gaven hun vryheid, en nogthans hebben eenige weinige hunne oude
meesters verlaaten. De vrouwen brengen haare kinderen voort in onze
familien: en wy worden, hoe langs hoe meer, aan elkander verknogt. Ik
leer de myne leezen en schryven, zy beminnen God, en vreezen voor zyne
oordeelen.63.
De Russische edelman barst nu uit in een adhesiebetuiging en een emotionele tirade
over de barbaarse leefomstandigheden van slaven in de Zuidelijke staten. Hetgeen
voor Bartram aanleiding is hem er fijntjes op te wijzen dat ook zijn eigen land niet
vrij is van slavernij in de gedaante van lijfeigenschap:
‘'t is my lief, vriend Iwan, dat gy een zo teder en gevoelig hart hebt. Zyn
'er ook slaaven in uw land?’ - Ja. ongelukkig, doch zy zyn eigenlyk eer
burgerlyke dan huiselyke slaaven: verbonden aan den grond op welken
zy leeven: 't is een overblyfzcl van baarbaarsche gebruiken, vastgesteld
in de dagen der diepste onkunde en grootste woestheid van zeden!64.
Amerika fungeert ook hier weer als spiegel voor de Europese samenleving. Bartram
en zijn bezoeker hopen - met de auteur - dat deze verouderde instituties zowel in
Rusland onder het nieuwe verlichte staatsbestuur als in Amerika na de revolutie snel
zullen worden afgeschaft.
In het uittreksel dat de Letteroefeningen een jaar later, in 1783, uit de
Amerikaensche landman publiceert, wordt dezelfde boodschap herhaald, ditmaal
voorzien van een veel dramatischer schets van de situatie van slaven in de zuidelijke
staten van Amerika: ‘Is dat niet een hel op aarde? De gevangene in zyne kluisters,
de galeiboef aan de roeibank geklonken [...], de kranke op zyn doodsbed, allen
behouden eene flaauwe hoope; de neger alleen kent geen hoop. Zyn leven is eene
aaneenschakeling van verdriet, zwaaren arbeid, en kwelling.’65. Aanleiding hiervoor
is een ingezonden brief van een lezer die voorstelt een prijsvraag over de kwestie uit
te schrijven.66. Geheel open is die prijsvraag niet: het zou er om gaan argumenten te
verzamelen waarom het belang van eigenaren gediend is met het vrijlaten of op zijn
minst verzachten van de leefomstandigheden van slaven en waarbij de aanpak van
de Amerikaanse Quakers als lichtend voorbeeld zou kunnen dienen. Een dergelijke
prijsvraag is echter nooit uitgeschreven. Wanneer in 1784 de Nederlandse vertaling
van de Amerikaensche landman uitkomt, besteedt de Letteroefeningen voor de vierde
en laatste keer aandacht aan het boek, nu in de vorm van een bespreking met
bronvermelding, inhoudsbeschrijving en nog een laatste uittreksel:
Dan wy kunnen het niet uit de hand leggen zonder nog iets over te neemen
van een schryver, die de taal der natuur, de taal van het hart, zo meesterlyk
spreekt, en vrymoedig de Europische gebreken berispt. Gebreken. ook in
de bloeijendste Amcricaansche gewesten ingesloopen. Men bedenke dat
het een landman is die de stedelingen afmaalt.67.
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Ditmaal dient de decadente levensstijl van de bewoners van Charlestown die feest
vieren over de ruggen van hun slaven als spiegel voor Europa:
Dit uitverkooren geslacht eet en drinkt, en leeft gelukkig, terwyl die
rampzaligen op den grond omkruipen, indigo teelen, of rys dorschen.68.
De inconsistentie in de Amerikaensche landman, waarin Amerika nu eens als utopie
wordt gepresenteerd dan weer als voorbeeld van genadeloze uitbuiting, wordt door
de redactie van de Letteroefeningen opgelost door de hoop uit te spreken op het
spoedig gladstrijken van deze

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

153
oneffenheden dankzij de gelukkige afloop van de Amerikaanse vrijheidsstrijd:
‘anderszins zal America dat begeerlyk land niet zyn, hoedanig het ons op andere
plaatzen in dit werk geschilderd wordt.’69. Het gegeven dat de landman zelf ook
gebruik maakt van slavenarbeid wordt met de mantel der liefde bedekt. Misschien
heeft de redacteur hierover heen gelezen of is hij ervan uitgegaan dat Jakob de aanpak
van de Quakers heeft geadopteerd. Het was moeilijker om over het laatste hoofdstuk
van het boek heen te kijken, waarin Jakob door zijn loyaliteiten wordt verscheurd,
opgejaagd en bedreigd door het geweld van beide partijen in het conflict:
Ik ben een liefhebber van vrede: - wal moet ik doen? Ik stae te wijfelen
tusschen de achting, welke ik gevoele voor de oude verbindtenis en de
vreze voor nieuwigheden, wier gevolgen ik niet wel kan doorzien, zooals
die omhelsd worden door mijne landgenooten.70.
Een dergelijke complicatie paste echter niet in het patriotse wereldbeeld van dat
moment met de Amerikaanse vrijheidsstrijders als helden, strijdend voor een goede
zaak tegen de Engelse schurkenstaat. Hierover merkt de recensent dan ook alleen op
dat de omwenteling hopelijk niet alleen het lot van de slaven zal verbeteren maar
ook ‘het deerlyk lot der grensbewoonderen’. De recensent hoopt in het door de auteur
aangekondigde spoedig te verschijnen tweede deel een verslag te vinden ‘van de
verbeteringen des lots dier elendigen, in dat anders nu met de Vryheid gezegend
Gewest.’

De verloedering van een droom
De verwachting van de redacteur van de Letteroefeningen ten aanzien van de positie
van slaven was meer gebaseerd op een hardnekkig optimisme dan op hoopgevende
aanwijzingen. Zelfs in de beroemde Declaration of independance uit 1776, het
startsein voor de revolutie, werd slavernij niet uitgesloten.71. In datzelfde jaar had de
Nederlandse Staten-Generaal verordonneerd dat uit Amerika voortvluchtige slaven
bij hun aankomst in de Republiek de status van slaaf zouden behouden en door hun
meesters konden worden gereclameerd. Het schenden van wettelijke eigendomsrechten
van meesters op hun ‘goederen’ werd in strijd geacht met ‘de aangeboore en dadelyke
vryheid’ der Hollanders.72. Dat ging niet zonder tegenspraak. De discussie over
slavernij waarbij de Letteroefeningen aanhaakte, was al rond het midden van de
achttiende eeuw op gang gekomen. In 1793 kreeg deze discussie een nieuwe impuls
door een verhandeling van Pieter Paulus waarin slavernij op grond van het
gelijkheidsbeginsel werd afgekeurd.73. Deze verhandeling werd door zijn neefje en
oogappel Otto van Eck intensief gelezen.74. Mogelijk was het vanuit deze interesse
dat de familie in 1794 de Amerikaensche landman ter hand nam en diende het boek
om de tongen los te maken tijdens het natafelen met de familie Philip. Otto verloor
zich in een ‘boerendroom’ maar hoe stond het met de rest van de familie? Blijkbaar
heeft het niet zoveel indruk gemaakt dat Otto's vader zich tot het abolitionisme
bekeerde. In de debatten binnen de Nationale Vergadering over het al dan niet
opnemen van bepalingen over slavernij en slavenhandel in de nieuwe grondwet
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onderscheidde hij zich niet door een abolitionistisch standpunt, zoals enkele anderen
die zich hierbij beriepen op de verhandeling van wijlen zijn zwager Paulus maar aan
het kortste eind trokken.75. Het zou nog tot 1814 duren voordat het aan Nederlandse
onderdanen werd verboden deel te nemen aan de slavenhandel en nog tot 1863 voordat
slavernij in de Nederlandse koloniën werd verboden. Pas in datzelfde jaar werd ook
in Amerika slavernij afgeschaft.76.
De door de redacteur van de Letteroefeningen verwachte lotsverbetering van de
‘grensbewoonderen’ (loyalisten zoals Jakob die zich door beide partijen in het conflict
in het nauw gedreven voelden) was een betere gok. Na de Amerikaanse
onafhankelijkheid volgde geen ‘Bijltjesdag’,
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voormalige loyalisten en revolutionairen verzoenden zich onder de nieuwe
Amerikaanse vlag.77. Ook met voormalig ‘grensbewoonder’ Jakob liep het goed af,
althans als hij van reizen hield.
Na zijn aankomst in het pro-revolutionair en anti-Engels gezinde Frankrijk in 1781
werd hij al snel opgenomen in de wereld van de literaire salons, dankzij het succes
van zijn boek. Men gaf hier blijk van dezelfde selectieve waarneming als die waarmee
Otto van Eck en de recensenten van de Letteroefeningen waren behept en lanceerde
hem als een slachtoffer van de Engelse terreur of als nobele wilde. Die laatste
interpretatie overheerste niet toevallig bij de voormalige minnares van Rousseau
gravin d'Houdetot, zijn schutsvrouw in de Parijse High Society: ‘Proud of possessing
an American savage, she wished to form him, and to launch him in society. He had
the good sense to refuse and to confine himself to the picked society of men of
letters.’78. Crèvecoeurs good sense zich tot het schrijverscircuit te beperken duurde
slechts een paar jaar. In 1783 werd hij geroepen tot een diplomatieke carrière.
Lodewijk XVI benoemde hem in dat jaar tot Frans consul in de stad New York waar
hij zich onder meer beijverde voor een verbetering van de Frans-Amerikaanse
handelsbetrekkingen. Dit ambt nam hij waar tot 1790 toen hij wegens
gezondheidsproblemen ontslag vroeg om juist op tijd naar Parijs terug te keren voor
een aantal hoogte- en dieptepunten van de Franse revolutie. Wanneer de Franse
revolutie in 1792 de fase van terreur ingaat, weet hij de dans te ontspringen door op
het Franse platteland onder te duiken. Tot ongenoegen van zijn criticus D.H.
Lawrence. Vanwege al zijn leugens zou hij de auteur het liefst postuum alsnog naar
het schavot slepen:
The farmer had an amiable spouse and an infant son, his progeny. He took
the infant son - who enjoys no other name than this ‘What is thy name?
I have no name.
I am the Infant Son -’

To the fields with him, and seated the same I.S. on the shafts of the plough
whilst he, the American Farmer ploughed the potato patch [..]. Meanwhile
the Amiable Spouse, who likewise in Blakean simplicity has No Name,
cooked the dough-nuts or pie [...]. I don't know whether her name was
Lizzie or Ahoolibah, and probably Crèvecocur didn't. Spouse was enough
for him. ‘Spouse, hand me the carving knife’ [...]. I used to admire my
head off: before I tiptoed into the wilds and saw the shacks of the
homesteaders. Particularly the Amiable Spouse. poor thing [...]. Poor
haggard drudge, like a ghost wailing in the wilderness, nine times out of
ten.
Hector St. John, you have lied to me [...]. Marie Antoinette got her head
off for playing dairy maid, and nobody even dusted the seats of your pants,
till now, for all the lies you put over us.79.
Gedurende de Napoleontische tijd duikt Crèvecoeur weer op: in München. Hij bevindt
zich dan in het gezelschap van zijn dochter en schoonzoon die hier als Frans minister
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is gedetacheerd. Als gevolg van de Oostenrijkse inval in 1809 moet hij de wijk nemen
naar Parijs om daar in 1813 te sterven.

Het vervolg
Wat had de schrijver eigenlijk willen zeggen, voordat hij in 1782 werd doodgeknuffeld
door de Franse publieke opinie? De man achter de maskers - de boodschap die alleen
tussen de regels van zijn Amerikaensche landman door schemerde - kwam in 1925
aan de oppervlakte, een jaar na het vernietigende commentaar van Lawrence. In dat
jaar werd eindelijk het door de Letteroefeningen in 1784 zo spoedig verwachte tweede
deel gepubliceerd. Dit vervolg was gebaseerd op manuscripten uit de periode voor
1780, door de auteur tijdens zijn vlucht naar Engeland eveneens in zijn koffer
meegedragen maar na alle daaropvolgende wisselingen van toneel niet langer
publicabel geacht. In deze schetsen wordt een veel realistischer en gedetailleerder
beeld gegeven van het Amerikaanse boerenbedrijf dan in de Ameri-
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kaensche landman het geval was. Meer volgens de smaak van Otto, die er uiteindelijk
met zijn herkenning van een authentieke passie toch niet zover naast had gezeten.
Vermoedelijk zijn deze uiteenzettingen over agrarische methodes en technieken te
plat bevonden om als vervolg te kunnen dienen op de inmiddels zo populaire
agrarische idylle in het eerste deel.80. Veel van de overige manuscripten sluiten aan
bij het laatste, door eigentijdse critici genegeerde, hoofdstuk waarin bitterheid over
de Amerikaanse revolutie de boventoon voert. Uit deze schetsten blijkt dat de auteur
van plan was geweest in zijn boek een ‘eregalerij’ te formeren bevolkt door
slachtoffers van de revolutie, een bloemlezing van gruwelijke verhalen over hoop
die de grond is ingeslagen en miserabele ellende. Zoals het verhaal ‘The man of
Sorrows’ over een van collaboratie met de Engelsen verdachte Amerikaan die door
een revolutionaire militie voor de ogen van zijn vrouw en kinderen wordt gefolterd
en opgehangen.81. Ook in de titel ‘History of Mrs. B. an epitome of all the misfortunes
which an possibly overtake a new settler, as related by herself’ wordt niets te veel
beloofd. De rampen die haar overkomen nadat zij zich met haar echtgenote aan de
frontier heeft gevestigd (bedrogen door laaghartige verkopers van grond, bedreigd
door de gevaren van de wildernis, ingesloten door rivaliserende bendes), zijn nog
niets vergeleken bij wat haar tijdens de Amerikaanse Revolutie te wachten staat.82.
Samen met haar echtgenoot staat ze bloot aan vervolging vanwege hun vermeende
Engelsgezindheid, haar twee oudste zoons nemen dienst bij het leger van hun
achtervolgers, de daarop volgende zoon wordt gevangen genomen door de indianen,
haar schoonzoon wordt vermoord en weer een andere zoon, haar echtgenoot en een
kleinkind sterven aan de kinderpokken.83. Alleen zijzelf overleeft de revolutie, blind
en verbitterd geworden. De droom van een hemels paradijs op Amerikaanse bodem
heeft in deze notities plaats gemaakt voor een heel wat cynischer kijk op de wereld
in het algemeen en op Amerika in het bijzonder: ‘Men are the same in all ages and
in all countries.’84.
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Van voorbeeld tot vergetelheid
Amerika in Nederlandse publicaties
Gijs Kuijper
Amerika: een Europese vergissing?
Noord- en Zuid-Amerika werden in het Europa van de achttiende eeuw doorgaans
in één adem genoemd. Pas met de onafhankelijkheid in 1776 werden de
Noord-Amerikaanse staten in de Europese beeldvorming als een afzonderlijke eenheid
beschouwd. Het Europese oordeel over Amerika vóór 1776, het jaar van de
onafhankelijkheid, was overwegend negatief. Het ongecultiveerde land zou een
ongezonde luchtgesteldheid met zich meebrengen; de flora en fauna deden onder
voor die van Europa en ook de oorspronkelijke indianenbevolking had een zwak
gestel. Het negatieve oordeel over de oorspronkelijke bewoners van Amerika straalde
ook af op de Noord-Amerikaanse kolonisten, die in deze slechte luchtstreken moesten
leven en voor hun voedsel afhankelijk waren van de slechte bodem en de
minderwaardige diersoorten, met als gevolg onvermijdelijk degeneratie van de
bevolking.1.
Dit beeld veranderde pas in de tijd dat de Amerikaanse roep om zelfbeschikking
steeds luider klonk, en Amerika in staat bleek te zijn tot het oprichten van een
beschaafde, moderne staat volgens verlichte principes. De homo Americanus
ontwikkelde zich in de Europese beeldvorming van minderwaardig mens tot kordate
vrijheidsminnaar.

De eerste Amerikanist
De eerste Nederlandse pleitbezorger voor een onafhankelijk Amerika was de Zwolse
baron Joan Derk van der Capellen tot den Pol, een van de ideologische voormannen
van de patriottenbeweging. In december 1775 hield hij voor de Staten van Overijssel
een later berucht geworden speech waarin hij zich uitsprak tegen het aan Engeland
uitlenen van de zogenaamde Schotse brigade, die in de Republiek op de been werd
gehouden en die krachtens een verdrag uit 1678 in tijd van oorlog aan de Engelsen
ter beschikking moest worden gesteld.
Van der Capellen pleitte voor een neutrale buitenlandse politiek inzake de
kwestie-Amerika, zowel in het belang van de vrije handel als om ideologische redenen.
De Amerikaanse Vrijheidsstrijd vergelijkt hij met die van de Republiek tijdens de
Spaanse onderdrukking. De publicatie van deze toespraak zorgde voor voldoende
commotie om de Staten van Overijssel te doen besluiten om Capellen als regent te
verwijderen. Zijn toespraak werd uit de notulen verwijderd, omdat deze in
onbehoorlijke taal zou zijn gesteld.
Voordat hij zijn toespraak hield voor de Staten van Overijssel, was van zijn hand
een aantal vertalingen van Fletcher, Priestley en Hutcheson verschenen,
Angelsaksische denkers die de ideologie van de vrije Amerikanen mede inspireerden.2.
Als christelijk-verlicht denker beschouwde Van der Capellen de vrijheid van de
Amerikaanse burgers als door God gegeven. De God van de predestinatie maakt bij
hem plaats voor voor de God van de vrijheid.
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In 1778 solliciteerde Van der Capellen naar de post van gezant in Nederland voor
de Amerikaanse koloniën. Die post heeft hij uiteindelijk niet gekregen, hoewel hij
zich inmiddels in politieke kringen had geprofileerd als pleitbezorger van de
Amerikanen. Ook in Amerika genoot hij veel aanzien. Hij correspondeerde met
belangrijke personen als Franklin en Washington. In 1908 nog werd vanuit Amerika
een Capellen-‘pelgrimage’ naar Zwolle georganiseerd. Bij aankomst in Nederland
wachtte de Amerikaanse delegatie een teleurstelling toen bleek dat de stad helemaal
niets had ondernomen om de herinnering aan de grote
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voorman van de patriottenbeweging hoog te houden.3.
Van der Capellens pamflet Aan het volk van Nederland, dat in het najaar van 1781
in de hele Republiek werd verspreid, had in Nederland net zo'n polariserende werking
als Thomas Paines Common sense (1776) dat in het Engelse taalgebied had gehad.
Aan het volk is opvallend sterk beïnvloed door het Amerikaanse vrijheidsideaal. Van
der Capellen is ervan overtuigd dat alle mensen vrij geboren zijn en dat van nature
niemand macht heeft over een ander: uitgangspunten die het fundament vormen van
de constituties van de verschillende Amerikaanse staten. Het pamflet wijst op het
belang van een burgerbewapening voor de Nederlandse maatschappij: een thema dat
in de patriottenbeweging blijvend een centrale plaats zou innemen. Gewapenderhand
- maar zo mogelijk geweldloos - kan het volk zijn stadhouder afzetten:
Wapent Ulieden allen, verkiest zelven dezulken, die U commandeeren
moeten, en gaat, even als het Volk van Amerika, daar geen druppel bloeds
gestort is, voor dat de Engelschen hen eerst zyn aangevallen, in alles met
bedaardheid en bescheidenheid te werk.4.
Overeenkomstig de Amerikaanse opvattingen wordt burgerbewapening gezien als
een noodzakelijk alternatief voor een staand leger in handen van de vorst of de
stadhouder, die hij ‘erfonderdrukkers der Bataafsche vryheid’ noemt.5.
Van der Capellen zoekt een historische rechtvaardiging voor burgerbewapening
in de later als een mythe ontmaskerde opvatting dat reeds de Bataven in algemene,
democratische vergaderingen gewapend samenkwamen en, in geval van
oorlogsdreiging, uit hun midden de dappersten kozen om de leiding te nemen. Het
ideaal van de burgerbewapening zou gedurende de jaren hierop vorm krijgen binnen
de talloze patriotse wapengenootschappen.
Een ander stokpaardje van Van der Capellen is de vrije drukpers. Ironisch genoeg
zou juist Aan het volk van Nederland, meer dan welke andere publicatie ook in dit
tijdvak, de censuurmachine op volle toeren laten draaien. Vele duizenden exemplaren
moeten er zijn verspreid; ze werden in september 1781 in verschillende steden
rondgestrooid. Later verschenen er verschillende her- en nadrukken en een Engelse
vertaling.6. De Staten van Utrecht, Holland en West-Friesland, Overijssel en
Gelderland en de Staten-Generaal vaardigden elk een plakkaat uit waarin Aan het
volk werd verboden en een premie werd uitgeloofd van niet minder dan duizend
gouden rijders (veertienduizend gulden) voor wie de auteur of drukker aan zou geven.
Bij mijn weten is een dergelijk hoge premie in dit tijdvak (tot 1787) slechts nog één
maal vanwege een publicatie uitgeloofd.7. Aan het volk schudde de overheden wakker
voor het gevaar van opruiende literatuur. Het pamflet luidde een tijdperk in waarin
het aantal overheidsbemoeienissen met de drukpers een hoge vlucht zou nemen.

Le Politique Hollandais
Begin 1778 sloten de Verenigde Staten hun eerste verdrag: met Frankrijk. Intussen
had het Franse ministerie van buitenlandse zaken een publicitair steunpunt in de
Republiek opgezet, met als doel de publieke opinie in het voordeel van het
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Frans-Amerikaanse kamp om te buigen. Het Engelse ministerie deed overigens iets
gelijkaardigs; een deel van onze binnenlandse pers werd dus vanuit Parijs en Londen
gestuurd. Zo werd ook het tijdschrift Le Politique Hollandais (1781-1783) van
Antoine-Marie Cerisier beïnvloed door het Franse ministerie. Cerisier begon zijn
tijdschrift vrijwel direct na het begin van de Vierde Engelse Oorlog, in februari 1781.
De Politique Hollandais bevat naast integrale teksten van verdragen en constituties
uit de Verenigde Staten, verslagen, beschouwende essays en opiniërende stukken

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

160

over Amerika, ook artikelen over de Nederlandse patriotse zaak.
Cerisiers periodiek richt zich als eerste tijdschrift specifiek op een patriots publiek.
Hij stelt de Amerikaanse Vrijheidsstrijd ten voorbeeld aan de burgers en is daarmee,
net als Van der Capellen, een typische representant van het Amerikaans-geïnspireerde
politieke denken dat de beginperiode van de patriottentijd kenmerkt. Toen de
Staten-Generaal in 1782 uiteindelijk de Verenigde Staten officieel erkenden, meldde
John Adams, de Amerikaanse gezant in Nederland (en latere president van de
Verenigde Staten) aan het Congres dat dit meer te danken was aan Cerisier dan aan
welke andere Europeaan dan ook. Adams verklaarde, met enige enthousiaste
overdrijving: ‘His pen has erected a monument to the American cause more glorious
and more durable than glass or marble. His writings have been read like oracles.’8.

Amerika als eye-catcher
Rond 1776 raakte Amerika in bepaalde Europese kringen in de mode. Dit beperkte
zich niet tot de Amerikaanse vrijheidsideologie. Zo ontstond er een nieuwe menuetpas,
die de ‘Boston’ heette. In Parijs werden hoedjes ‘à la Washington’ gedragen.9. Aan
Europese kaarttafels werd een nieuw spel geïntroduceerd, genaamd Boston, dat
mogelijk is ontstaan tijdens het beleg van Boston in 1775.10.
In de Republiek leek de vraag naar actuele literatuur soms groter dan het aanbod.
Nederlandse publicaties uit deze periode bevatten vaak Amerikaanse elementen die
er overduidelijk met de haren zijn bijgesleept, om de aandacht van het leespubliek
te trekken. Het toneelstuk Sidny, of de gelukkige wedervinding (1781) is literair
oninteressant, maar illustreert hoe de actualiteit kon worden aangewend om de
aandacht van een lezerspubliek te trekken. Die actualiteit betreft in casu de bekendheid
van het brede publiek met de gebeurtenissen rond het eiland Sint-Eustatius, bolwerk
van voornamelijk Nederlandse smokkelaars op de handelsroute naar Amerika. De
ondertitel belooft namelijk in grote letters Een waarachtige geschiedenis, voorgevallen
op het eiland St. Eustatius, by het inneemen van het zelve, door de Engelschen in de
maand February, des jaars 1781. De toevoeging dat het stuk ‘uit het Engelsch
vertaald’ zou zijn, is om te beginnen twijfelachtig. Het betreft een in kreupel proza
gesteld stukje over twee geliefden die, om te kunnen trouwen, de band met hun ouders
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moeten verbreken en wegtrekken. Sint-Eustatius heeft geen enkele functie in de
verhaallijn. Pas op een van de laatste pagina's doemt ineens dit eiland op, dat de
auteur heeft gekozen als locatie voor de sentimentele hereniging met de vader van
de bruid.11.
Voor de komedie De project smeedende kooplieden of de belegde comparietie,
tot opbouw van de in verval zynde koophandel in America gestoord (1777) geldt iets
soortgelijks. Het is een allegorie op de internationale verhoudingen met betrekking
tot de Amerikaanse kolonie, maar de term ‘Amerika’ valt nergens in het stuk, behalve
op de titelpagina. Zo loopt de lezer in ieder geval de juiste interpretatie van de
allegorie niet mis, maar, belangrijker nog, is de boekhandelaar verzekerd van de
belangstelling van op actualiteit gebrande lezers.
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Een laat voorbeeld dateert uit 1784, toen Amerika zijn actualiteitswaarde al wat
verloren had. In dat jaar verscheen een liedbundeltje met de titel De vrolyke
Amerikaan, zingende op een luchtige trant, by het verkrygen van van Vryheid,
verscheide minneliederen, vryagies en herders zangen. Dat ‘verkrijgen van zijn
vrijheid’ heeft betrekking op het Verdrag van Parijs, waarmee de Engelsen en de
Amerikanen de strijdbijl hadden begraven, op 14 januari 1784. De bundel is er een
uit een serie van liedboekjes met een algemene inhoud. Ze zien er ‘volks’ uit: het
zijn mini-octavo'tjes, deels in gotische letter gezet en op goedkoop papier gedrukt.
Ze bevatten algemene gezelligheidsliedjes, die slechts hier en daar een patriotse
voorkeur verraden. In het deeltje van 1784 figureert de vrolijke Amerikaan alleen in
de titel. Hij presenteert het geheel op de titelpagina aan het publiek, maar met de
Verenigde Staten heeft het liedboekje verder niets te maken.12.

John Paul Jones en de landing op Texel
De Amerikanen roemden zijn heldendaden ter zee: voor de Engelsen die hij in de
steek had gelaten, was hij niet meer dan een landverrader en een ordinaire piraat.
Eind 1779 was kaperkapitein John Paul Jones enige tijd het belangrijkste onderwerp
van gesprek in de Republiek. Door met zijn konvooi, met onder andere twee
buitgemaakte Engelse schepen, nota bene onder Amerikaanse vlag, op Texel binnen
te varen, probeerde hij in Nederland een diplomatieke doorbraak te forceren. De
Republiek, die zich op dat moment nog neutraal opstelde in de Amerikaans-Engelse
kwestie, werd aldus gedwongen om kleur te bekennen. Nu de kaper Jones op Texel
lag met de Amerikaanse vlag in zijn mast, waren twee reacties mogelijk. Een eerste
mogelijkheid was Jones als Amerikaanse kaper te behandelen: hij voer immers onder
Amerikaanse vlag en droeg een Amerikaanse commissiebrief bij zich. Op die manier
zou de Republiek impliciet Amerika's soevereiniteit erkennen, wat zeker tot woedende
reacties van de Engelsen zou leiden. Een tweede optie was Jones als illegale zeerover
te behandelen en te vervolgen, en zijn buit terug te geven aan de Engelsen, wat zeker
tot een rel zou leiden met Frankrijk. Als vanzelfsprekend probeerde de Republiek,
in het nauw gedreven door de druk van de Franse ambassadeur Vauguyon enerzijds
en de Engelse ambassadeur Yorke anderzijds, de geit en de kool te sparen. Gevolg
was dat geen van beide partijen tevreden werd gesteld. Dit staaltje halfslachtige
politiek zou het geduld van de Engelsen doen opraken en zou uiteindelijk mede
aanleiding zijn tot de Vierde Engelse Oorlog, eind 1780.
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Intussen maakte Jones een zegeronde door de Republiek. In oktober was hij korte
tijd in Den Haag en bezocht aldaar de Amerikaanse geheime gezant Dumas in diens
huis, waar hij ook de Amsterdamse koopman De Neufville ontmoette, die zijn fortuin
te danken had aan onder meer de illegale levering van wapens aan de Amerikanen.
Enkele dagen later werd Jones gefêteerd in de Amsterdamse schouwburg. Amerika
was populair bij de Neder-
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landse bevolking, moet Jones hebben gedacht, al zal de brede sympathie voor deze
vrijbuiter misschien voornamelijk zijn voortgekomen uit een anti-Engels sentiment
bij een bepaald deel van de bevolking.
De figuur van Jones, die de brutale Engelsen op hun nummer had gezet en met
een rijke buit naar Texel kwam, sprak tot de verbeelding van velen. Een volksliedje
dat over de kaper ontstond, is tot diep in de negentiende eeuw bekend gebleven.
Tenminste vier liedboekjes uit het begin van 1781 bevatten het volgende liedje:
Hier komt Paul Jonas aan.
Het is soon aardig ventje.
Syn schip is naar de grond gegaan.
Ging op een Engels entje[?].
Hadde wy hem hier.
Hadde wy hem daar.
Hy wist het te probeeren.
Fortuyn kon anders keeren. [etc.]13.

De tekst verwijst vervolgens naar zijn vroegere heldendaden, de buitgemaakte Engelse
krijgsgevangenen en de landing op Texel. De teneur van het refrein (de vier laatste
regels in bovenstaand citaat) is: hadden wíj maar een Paul Jones, dan zou onze macht
ter zee aanmerkelijk groter zijn. (Later dat jaar zou admiraal Zoutman, die de slag
tegen de Engelsen bij Doggersbank won, een soort nationale Paul Jones worden.)
Over Jones deden na de landing op Texel ook in Nederland al gauw allerlei
indianenverhalen de ronde. Zo beschrijft de Leidsche vrydagsche courant van 8
oktober 1779 hoe deze ‘beruchte Kaper-Commandant’ eigenhandig de Engelsen
trotseerde met een zwaard in zijn hand en twaalf geladen pistolen om zijn middel,
en dat hij er niet voor schroomde om insubordinatie van zijn eigen manschappen met
de dood te bestraffen.14.
De Amsterdamse patriotse uitgever Dirk Schuurman (uitgever van onder anderen
Nicolaas Hoefnagel) speelde handig op de Jones-hype in door een biografie uit het
Engels te laten vertalen en aan te vullen met de meest recente ontwikkelingen. Het
resultaat. Echt verslag der voornaamste levensbijzonderheden van John Paul Jones
(1780), zal zeker een bijdrage hebben geleverd aan de verwarrende beeldvorming
rond de persoon van de zeeheld: in het uit het Engels vertaalde deel is Jones een
schurk: in het aanhangsel is hij een held. De tijdsdruk van de commercie was kennelijk
groot. Om zeker te zijn dat het boek het juiste publiek bereikt, wordt Jones op de
titelpagina gepresenteerd als ‘zee-kapitein, in dienst der Vereenigde Staaten van
Noord-America’ en niet als piraat of iets gelijkaardigs. Op de titelprent zien we een
trotse strijder, zijn sabel fier in de lucht, een zeekaart in zijn andere arm en twee
pistolen in zijn riem. Op zijn epauletten prijken de sterren van de dertien
onafhankelijke staten. Op de achtergrond speelt zich een zeeslag af.15.
Jones overleed in 1792 en werd begraven op de Parijse begraafplaats Père Lachaise;
zijn echo zou nog zo'n vijftig jaar nagalmen. Het liedje van Paul Jonas werd tot diep
in de negentiende eeuw gezongen. Verschillende boeken zouden nog over hem
verschijnen, waaronder een in 1840 in Den Haag verschenen vertaling van een roman
van bestsellerschrijver Alexandre Dumas, getiteld De kaperkapitein. Geheel naar de
smaak van de negentiende-eeuwse lezer is het karakter van de kaper gemodelleerd
tot dat van een wat sentimentele, edelmoedige en vooral godsvruchtige zeeheld, die
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zeer bedreven is in het uit gevaarlijke situaties redden van dames, maar wiens
gevoelsleven vooral naar de hemel is gekeerd.16.
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Commercieel Amerikanisme
De op vrijheidsidealen gebaseerde sympathie die sommigen voor Amerika koesterden,
kende ook een meer wereldse variant, die louter met handelsvoordelen te maken had.
Dat de Republiek zich tegenover Engeland had verplicht om geen handel te drijven
met Amerika, weerhield vele, veelal Amsterdamse kooplui er niet van om zaken te
doen met de Amerikanen. In 1778 werd een geheim concept-handelsverdrag opgesteld
tussen Amsterdam en Amerika, waarvan de inhoud later jammerlijk in handen van
de Engelsen kwam. Oorlog was het gevolg.
In 1781 zag, naast het genoemde Aan het volk van Nederland, nog een pamflet
het licht dat het Nederlandse publicitaire landschap blijvend zou veranderen. Rijklof
Michaël van Goens' satire Zeven dorpen in brand of de historie van de Oliekoeken
is een sleutelverhaal over de toestand van de Republiek, waarin de Amerikaanse
kwestie zijdelings ook aan de orde komt.17. Van Goens rekent af met de in zijn ogen
twee belangrijkste oorzaken van de malaise waarin het land zich bevindt: de
hegemonie van Amsterdam, dat de rest van de Republiek zijn wil oplegde, en de
publieke opinie, die zich steeds meer tegen de stadhouder keerde. De Engelse oorlog
is in zijn ogen niet de schuld van de stadhouder, zoals zijn tegenstanders menen,
maar van de stad Amsterdam. Die stad speelde met vuur door in het geheim een
handelsverdrag te sluiten met de Amerikanen, en heeft zo niet alleen zijn eigen
vingers gebrand, maar de hele Republiek derdegraads brandwonden bezorgd. De
Amsterdamse koopmanselite komt er niet best van af. Deze ‘oliekoekenbakkers’
worden afgeschetst als een bende ‘schreeuwers’, ‘ploerten’ en ‘pluggen’. Het zijn
omhooggevallen nouveaux riches die zich in weinig onderscheiden van de brede
onderklasse uit de volksbuurten, die ze aan hun zijde hebben en wier taal en manieren
ze zelfs overnemen. Het vaderland laat hen koud; ze hebben alleen respect voor de
mammon.

Washington
In de loop van de jaren na 1780 daalde bij ons de belangstelling voor Amerika.
Belangrijke ontwikkelingen aan de overkant van de oceaan veranderden daar niets
aan. 1787 was het jaar waarin, na een lange constitutionele bevalling, de Amerikaanse
grondwet tot stand kwam. De belangstelling was bij ons op dat moment echter zeer
gering voor wat op dat moment beschouwd moest worden als de meest verlichte
grondwet ter wereld. In Nederland was dat jaar immers iets heel anders aan de hand:
het échec van de patriottenrevolutie nadat Pruisische soldaten de Republiek waren
binnengevallen.
Binnenlandse gebeurtenissen hielden de patriotten zozeer bezig dat er voor
buitenlandse ontwikkelingen vrijwel geen aandacht meer bestond, en al helemaal
niet voor het verre Amerika. Pas enkele jaren later, in de Bataafse tijd, zou de
Amerikaanse constitutie enige invloed krijgen op de totstandkoming van het
Nederlandse staatsbestel. Het Amerikaanse voorbeeld kreeg toen vooral weerklank
bij de gematigde federalisten. Wat de Amerikaanse constitutie aantrekkelijk maakte,

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

was dat ze minder radicaal was dan de Franse. Het Amerikaanse voorbeeld werd dus
vooral gehanteerd bij gebrek aan een beter voorbeeld dichter bij huis.18.
Voor het overige was Amerika al lang uit de mode geraakt, ook op literair gebied.19.
Vindplaatsen uit deze periode zijn schaars. Het intellectueel-satirische tijdschrift
Janus, toegeschreven aan De Wacker van Zon, met medewerking van Johannes
Kinker, maakte dit jaar zijn eerste en voorlopig laatste jaargang mee. Janus lijkt goed
geïnformeerd te zijn over de situatie in de wereld en bericht aanvankelijk regelmatig
uit Frankrijk, Rusland en Engeland. Over Noord-Amerika heeft hij echter weinig te
melden. Bovendien ligt de nadruk, naarmate het jaar 1787 vordert, steeds meer op
binnenlandse aangelegenheden. Amerika lijkt steeds verder van de Republiek te zijn
verwijderd.20.
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Een grote uitzondering op het gebrek aan belangstelling voor gebeurtenissen in
Amerika is de literaire aandacht voor de grootste held van de nieuwe wereld. George
Washington. Al tijdens zijn leven was Washington een nationaal symbool van de
Amerikaanse moed in de strijd tegen de onderdrukking van Engeland en werd hij in
binnen- en buitenland de verpersoonlijking van de Amerikaanse Revolutie.
Washington was in 1775 bevelhebber van het continentale leger in de strijd tegen de
Engelsen, medevormgever van de Constitutie van 1787 en eerste president van de
Verenigde Staten van 1789 tot 1797. Hem werden klassieke deugden als dapperheid
en zelfopoffering toegedicht. Hij was wars persoonlijke ambitie en een absoluut
integer staatsman. Hij was niet alleen een nationale held, hij was (net als Paul Jones)
een Amerikaans exportproduct.
In 1792 verscheen de vertaling van een toneelstuk van L.-E. de Sauvigny, getiteld
Washington, of de vrijheid van Noord-Amerika, dat in de Nationale Schouwburg van
Parijs was opgevoerd op 13 juli 1791, aan de vooravond van de tweede verjaardag
van de Franse Revolutie. De inleiding bevat een aantal Amerikaanse ‘lessen’ die de
Fransen, achteraf gezien, niet voldoende in hun oren hebben geknoopt:
De groote omwenteling van Amerika is het gevolg geweest van eene nog
grootere, welke in het rijk van het gezond verstand had plaatsgevonden.
[...] Op andere plaatsen heeft de verhitting, of het Enthousiasmus alles
verricht; bij ons doet het de reden. Wij [Amerikanen] ijlen in koelen bloede
het gevaar tegemoete.
Frankrijk zou zijn status als natie van de rede weldra verliezen, wanneer het op grote
schaal van de guillotine gebruik zou maken. Amerika daarentegen zou het
uitgangspunt van de rede nooit uit het oog verliezen. Het bovengenoemde toneelstuk
voert Washington op als een vredelievend generaal, die slechts met tegenzin tegen
de Engelsen vocht, omdat hij daartoe gedwongen werd. Het was Washington die in
1783, na een oorlog van zeven jaar, de vrijheid van de nieuwe wereld veiligstelde.21.
Grondig onderzoek naar de receptie van Washington in Nederland zou
waarschijnlijk veel meer materiaal opleveren. Bijvoorbeeld binnen patriotse
wapengenootschappen, die hun ideaal van burgerbewapening via Van der Capellen
van Amerika hadden afgekeken (vergelijk de oproep uit Aan het volk van Nederland:
‘Wapent Ulieden allen, verkiest zelven dezulken, die U commandeeren moeten.’) In
deze kringen was Washington een voorbeeldfiguur: de belichaming van de militaire
leider bij uitstek, die op basis van persoonlijke verdiensten door andere militaire
leiders uit hun midden als leider was verkozen. Zo gebruikt het tijdschrift Janus met
enige regelmaat de naam Washington als soortnaam, om een ideale leider aan te
duiden.22.
Washingtons dood, eind 1799, hield de Europese persen wekenlang bezig. Kranten
kwamen met paginavullende lijkredes en extra edities.23. In Nederland verschenen
verschillende, ook vertaalde, lofdichten en lijkredes. De uit Leiden afkomstige
doopsgezinde dominee F.A. van der Kemp (die al geruime tijd in Amerika woonde)
schreef een Eulogy of George Washington, die hij in zijn standplaats Oldenbarneveld
(in de staat New York) moet hebben voorgedragen, en die in Nederland vertaald is
uitgegeven als Lofrede op George Washington (1800). Het stuk leest als een
redevoering, en is geheel gesteld in de voor Van der Kemp zo kenmerkende vurige
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kanselstijl. Niet alleen bespreekt hij de deugden van de grote Amerikaan; ook de
geschiedenis van het land en de rol die Nederland daarin heeft gespeeld, komen
zijdelings aan bod. Amerika noemt hij
Een verschynsel geheellyk nieuw op aarde! daar [=terwijl] onze
Nederlandse Broeders, na een tachtig jaarigen oorlog [...] gedurende meer
dan twee eeuwen worstelen moesten: en te vergeefsch, helaas! geworsteld
hebben.
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Wat betreft de voorbeeldfunctie die de generaal voor de burgers zou moeten vervullen,
besluit hij met de wenk: ‘Kunt gy geene WASHINGTONS zyn, weest Washingtoniaanen!
volgt zyne byzondere, zyne gezellige [=maatschappelijke] deugden na!’24.
De naam Washington was bij ons in brede kringen bekend en riep bij velen allerlei
associaties op. Tegelijkertijd was de aanwezige kennis over de legendarische generaal
en staatsman over het algemeen slechts zeer globaal. Zo bespreekt Marleen de Vries
een prijsvraag die in 1784 werd uitgeschreven in het Rotterdamse dichtgenootschap
Studium scientiarum genitrix. Aanvankelijk voelde niemand zich door de prijsvraag
geïnspireerd: de eerste oproep leverde geen enkele bijdrage op. Bij de tweede oproep
was de respons van een teleurstellend gehalte. Daarop werd de vraag nader
gespecificeerd door het heersende stereotiepe beeld van de generaal nog even samen
te vatten: Washington moest niet alleen bezongen worden als een militaire held, maar
vooral als iemand die uit vaderlandsliefde zijn eigen belangen verzaakte. Pas deze
derde voorzet leverde prijzenswaardige resultaten op.25.

Besluit
De oppervlakkigheid in veel publicaties over Washington is tekenend voor de geringe
kennis van Amerika die bij ons aanwezig was. De onafhankelijkheidsstrijd had
Amerika internationaal op de kaart gezet. Gedurende een korte tijd, in de periode
van 1776 tot begin jaren tachtig kende Nederland een kleine Amerika-hype: het grote,
verre land dat zich van het machtige Engeland ontdeed, was zelfs een van de
voorbeelden voor de patriotten. Maar in de loop van de jaren na 1780 ebde de
belangstelling weg. Door het taalprobleem en de grote afstand tussen beide continenten
bleef Amerika voor ons vooral een heel ver land.
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Perikelen rond de geboorte van een republiek
Nederlandse toneelschrijvers over Amerika
Anna de Haas
Toen in het laatste kwart van de achttiende eeuw het politiek bedrijf eenieder in zijn
greep kreeg, ontsnapte ook het toneel niet aan deze politisering van het openbare
leven. Dat actuele politiek tot uiting kwam in toneelstukken was echter niet
vanzelfsprekend. Sinds ongeveer 1670 waren actuele gebeurtenissen en personages
van het openbare toneel gebannen en het zag er eind achttiende eeuw niet naar uit
dat dat opeens drastisch zou veranderen.1. Echt politieke toneelteksten waren dan ook
niet zozeer bedoeld voor openbare opvoering in een schouwburg, als wel als politiek
statement (het is zelfs aan te nemen dat zulke pamfletachtige stukken nooit zijn
opgevoerd). Ook gebeurtenissen in het buitenland inspireerden tot soms
pamflettistische toneelteksten, zij het op bescheiden schaal. Zo verschenen er enkele
toneelstukken waarin de Amerikaanse Vrijheidsoorlog dan wel Amerika in beeld
komt.
Amerika noch zijn vrijheidsstrijd speelde een prominente rol in het Nederlandse
toneel van het laatste kwart van de achttiende eeuw. Waarschijnlijk had men het te
druk met binnenlandse besognes: het aantal (pamflettistische) stukken met een
contemporain Nederlands politiek onderwerp is heel wat groter.2. Ook werd de
Nederlandse perceptie van Amerika's Vrijheidsstrijd gekleurd door het feit dat de
Republiek handelsbelangen had, die nauw met die strijd verbonden waren, en door
allerlei machtspolitieke strubbelingen in Europa. Een vriendschapsverdrag tussen de
Republiek en Engeland, daterend uit 1678, telde allerhande bepalingen over
wederzijdse steun bij oorlog met derden, welke bepalingen de Nederlanders zo op
hun eigen wijze interpreteerden. In eigen voordeel uiteraard. Dat gold ook voor de
handelsbepalingen, vastgelegd bij de Tweede Vrede van Westminster (1674). Zo
hielden de Nederlanders zich vanuit het Caraïbische gebied bezig met een intensieve
wapensmokkel op Amerika. Bovendien leverden zij de Fransen, die zich eveneens
roerden in Amerika, materiaal (in het bijzonder hout) voor de bouw van
oorlogsschepen. Dat Engeland niet gecharmeerd was van die eigengereide
interpretaties, laat zich denken. Dat ondernam regelmatig acties, waarbij talloze
Nederlandse koopvaardijschepen al of niet terecht in beslag genomen werden wegens
vervoer van contrabande zoals wapens. De problemen met die wirwar van
handelsbelangen en machtspolitiek vonden hun neerslag in de opinies over de
Amerikaanse vrijheidsstrijd, zoals ook te zien is in verschillende toneelstukken.

Een broederstrijd
Een jaar nadat Amerika zijn Onafhankelijkheidsverklaring wereldkundig had gemaakt,
publiceerde Joän Leerius - over wie we niets weten - zijn toneelspel De Amerikaan,
of de edelmoedige vyand (1777).3. Al meteen in zijn ‘Opdracht aan de Nederlanders’
trekt de auteur een rechte lijn tussen aloude Nederlandse vrijheidssentimenten en de
Amerikaanse Vrijheidsstrijd:
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Vryheidminnende Nederlanders, wier dappere Voorouders hunne
heldenschouders, ten kosten van hun dierbaar bloed, van het Juk der
Dwinglandye bevryd hebben, en na eenen tagtig Jarigen Oorlog, heldhaftig,
over hunne Vyanden mogten triumpheeren, aan Ulieden, die thans de
vrugten smaakt van den arbeid uwer Vaderen, en eene Vryheid geniet [...]
aan U word dit Tooneelstuk opgeofferd, waarin een Vryheid lievend
Amerikaan zynen Vyand op een alleredelmoedigste wys gelukkig maakt,
en zien doet dat een Amerikaan niet gebooren is om zynen Broeder te
haaten, om zyne Landgenooten ongelukkig te maaken, noch om heilige
Wetten te verachten, maar alleen om wel te doen en onder eene billyke
Regeering gelukkig te leven.
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Deze grootse inleiding doet van alles verwachten, behalve de nogal melodramatische
liefdesgeschiedenis, die de kern van het stuk is en die ik laat voor wat zij is. Interessant
is dat de auteur de Amerikaanse Vrijheidsoorlog als een burgeroorlog opvat. Dat
blijkt al uit de ‘Opdracht’, waar ‘Broeder’ naar de Engelsen verwijst, en ook uit de
toneeltekst zelf. Formeel gezien was het ook een burgeroorlog en dat feit behoefde
nadere uitleg. Immers, opstand tegen het over ons gestelde gezag is alleen
gerechtvaardigd als dat gezag ons slecht behandelt: in dat geval is er sprake van een
strijd voor vrijheid, recht en billijkheid - een opvatting die ook ter rechtvaardiging
van de Opstand aangevoerd was. Leerius zag zich dan ook verplicht duidelijk te
maken dat het in Amerika niet ging om oproer of muiterij.
In De Amerikaan zijn de Engelsman Flips en zijn dochter Fanny op de vlucht voor
de oorlog in ‘een Verwoeste Streek Lands, in Amerika’ en voelen zich van alle kanten
bedreigd:
Het leed waar ligt te draagen.
Wierd door een Vyand ons dit lyden aangedaan!
Maar ach! de Broeder valt hier op zyn' Broeder aan:
De Vriend ligt door zyn' Vriend verslagen! (I.1, p. 6)
In de ogen van Flips zijn de Amerikanen, als bewoners van een Engelse kolonie, zijn
broeders en vrienden en hij is dan ook zeer ongelukkig met de situatie. Op hun vlucht
worden Flips en Fanny gevangen genomen worden door ‘de Amerikaan’, die
vervolgens echter niet met zijn vangst gaat pronken, maar zich in het in het Engelse
kamp vervoegt:
Zie dan, Myn Heer! uw' Vyand voor uwe oogen.
Die voor zyn Vryheid alles waagt.
[...]
Wy, die ons wettig recht
Langs 't rechte spoor begeeren.
Maar zien hoe ons die eisch gansch reedloos wordt ontzegd.
Zyn dus verpligt dat we ons met alle magt verwecren.
Geen muitzucht wet ons zwaard:
Gy weet het, dwinglandy deed het der schede uitrukken.
't Is wreedheid vrye liên te drukken.
Die zonder snoode dwang goedwillig zyn van aart.
(II.4, p. 21)
1. Mr. BRODDING, zit geheel wanhoopend, en ziet met neêrgeslagen oogen
op de gezeegelde papieren, verscheurde kaarten, enz. 2. WILLIAM GRIFF,
staat elendig in zyn Tent te jammeren wegens de geledigde subsidie zakken,
en de aan stukken geslagene theepotten. 3. GOEDHART (als een ervaren
Hollands matroos in zyn onderpak gekleed) verwondert zich dat hy zulk
een Onderkruiper en Indringer als 4. AECONOMICUS is, by zynen ervarene
Vriend 5. MERCATOR ziet: en hy wantrouwt daarom aan het oordeel van
deezen laatstgenoemden Mercator: en schroomt zich dus om hen beide te
woord te staan, dewyl hy beducht is, of 'er by aldien by den zoogenaamde
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raad van AECONOMICUS inneemt, wel iets meer met voordeel ter Zee voor
hem zal te doen zyn. Hy begeert daarom, dat 'er tot zyne kleederen,
behalven de Oost-Indische Chits, ook nog andere vreemde en door hem
zelven ingehaalde stoffen zullen gebruikt worden, en hy vertrouwt dat de
VADERLANDSCHE STUURLIEDEN wel oog in 't Zeil zullen houden, dewyl
'er dus doende in 't geheel geen kwaad te vreezen is. 6. PATRIOT ontdekt
ons wel duidelyk genoeg, buiten zyn oog-water-fles te gebruiken, dat
GOEDHART niet eens zoo kwaalyk denkt, mar dat hy op deszelfs zaaken
wel duidelyk acht geeft. 7. DON LOPES en 8. DON ALVA zitten in een
drukke en twyffelende onderhandeling om wel ernstelyk te besluiten waat
hen in deezen en in 't vervolg te doen staat, en hoe zy zich daar in
gedraagen zullen. / Intusschen laat 9. JEAN PRENER, aan 10. DOCTOR
SCHASZ in een tafreel de bekende Fabel van den Leeuw, den Beerm den
Aap en den Vos beschouwen, om zyne honderdjaarige gissinge wat te
bekorten en dezelve wat nader en ernstiger te overweegen. / terwyl 11, 12
en 13. DE WILDEMAN en zyne Kinderen steeds voortvaaren met hunne
waaren, vrugten en producten in te zamelen, te pakken en af te schepen;
en van haare Forten en Batteryën met blaauwe boonen op de Engelsche
en hunne scheepen te blaazen, om te toonen dat hy noch te huis is.
Het is wat eigenaardig dat hij deze apologetische toespraak houdt tot wat toch de
tegenstander is. De Amerikaan noemt de Engelsen wel ‘onze Broeders’, maar spreekt
tegelijk van ‘dwinglandy’ en ‘snoode dwang’. Niet wij, maar jullie. Engelsen, zijn
schuldig aan deze strijd, zegt hij, wij keren ons niet tegen jullie, maar jullie tegen
ons.4. Ook zijn de
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redenen voor het Engelse optreden niet bepaald loffelijk:
Och! had men in ons Vaderland.
Meer mannen die de schraapzucht doemden,
Geen tiranny als billyk heerschen roemden.
En alles met zyn' regten naam benoemden.
Gevonden, alles waar gebleeven in zyn' stand.
Wat heeft hun vrekheid nu gewonnen?
De beste parel valt den Koning van den Kroon. (II.4, p. 22)

Aldus de Amerikaan, die ondanks alles Engeland nog steeds als zijn vaderland
beschouwt maar ook overtuigd is van de rechtmatigheid van zijn verzet: ‘Amerika
wil zich niet laaten

Foto UBA 689 D2*
Beschrijving zie pagina 168.

dwingen:/ De Vryheid schat zy hooger dan haar bloed’. Het is geen oproer, maar
verdediging van ‘'t lyf’, ‘billyk recht’ is waar Amerika op uit is, en bevrijding van
het ‘slaafsche juk’.5. In Leerius' drama is vrijwel alle politieke tekst in de mond van
de Amerikaan gelegd. Een gelijkwaardige Engelse reactie blijft uit. Beide partijen
lijken even tot elkaar te komen, wanneer de Amerikaan zijn gevangenen teruggeeft
aan zijn Engelse tegenstander en daarmee zijn edelmoedigheid en afkeer van ‘nutloos
bloedvergieten’ bewijst. Ietwat beteuterd zegt een der Engelsen: ‘Een vyand van
dien aart staat ons wel 't meest te schroomen’.6. De slotmoraal, uitgesproken door
Flips, is niet speciaal politiek te noemen: ‘Houdt moed, die lydt! de Hemel hoedt de
Vroomen’.

Hebzucht en valse vriendschap
Heeft Leerius' stuk meer weg van een doorsnee liefdesdrama met een stevig politiek
tintje, de reeks toneelstukjes die (waarschijnlijk) Pieter 't Hoen (1745-1828) onder
het pseudoniem J.A. Schasz in 1778 publiceerde, is ronduit pamflettistisch.7. 't Hoen
was één van onze meest toonaangevende patriotse publicisten, in ieder geval iemand
die uitstekend wist hoe de revolutionaire en politieke pen te hanteren. Het eerste
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stukje in de reeks, Het Engelsche en Amerikaansche kaartspel, kreeg een eerste
vervolg in De verdrukte Wildeman, een tweede in De misrekening en een derde in
Het verdrag.8. In die stukjes figureren de Engelsen Brodding en W. Griff, de Fransman
Jean Prener, de Spanjaard Don Lopes, de Portugees Don Aylva, de Hollander
Goedhart en een Indiaan die ‘de Wildeman’ genoemd wordt. Begrip van de
verschillende stukken wordt geholpen door al die eigennamen te vergeten en
simpelweg van de Engelsman, de Fransman enzovoort te spreken. Waarschijnlijk
moet de Wildeman niet uitsluitend als Indiaan opgevat worden - hoewel hij wel als
zodanig op twee titelprenten staat afgebeeld - maar in ruimere zin als ‘bewoner van
Amerika’ of zelfs ‘Amerikaan’. Het later steeds van eigenaar wisselende huis en hof
van de Engelsman is te beschouwen als ‘Amerika’, terwijl de kle-
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dingstukken van diverse personages hun (handels)belangen in Amerika
vertegenwoordigen.
Schasz' stukken zijn een soort journalistiek-politieke analyse van de toestand in
de Nieuwe Wereld in levendige, vaak geestige en scherpe dialogen. In Het Engelsche
en Amerikaansche kaartspel huurt de Wildeman woon- en werkruimte in het huis
van de Engelsman (de Wildeman drijft een internationale handel in vruchten). De
Engelsman probeert de Wildeman te bedotten en uit te schudden - tevergeefs. Bij
een kaartspel verliest hij huis, hof en geld aan de Wildeman, wat de Fransman en de
Spanjaard tot tevredenheid stemt: ‘wy kunnen nu met veel meer vrijheid met u
handelen’, verzekeren ze de Wildeman. De Hollander raakt zijn ‘rok’ kwijt, nadat
hij die al te goeiïg heeft uitgeleend aan de Engelsman. De Fransman meent een kans
te zien en doet de Spanjaard een voorstel: ‘Wat dunkt u, dat wy ons meester van den
rok van Goedhart maakten; wij zouden 'er onze klederen mee kunnen verstellen?’
maar de Spanjaard vindt dat niet nodig. Het is zo wel goed.
In het eerste vervolg op dit stuk. De verdrukte Wildeman, verdeelt de Wildeman
alles wat hij in het kaartspel van de Engelsman heeft gewonnen onder zijn kinderen,
met allerlei vermaningen over goed gedrag en het wel besteden van geld en bezit.
De Fransman gaat verhaal halen bij de Engelsman voor geleden schade:
zekerlyk weet gij, dat gij mij voor weinig dagen tegen 't lijf geloopen, en
een stuk van mijn kleed gescheurd heb, het welk gij niet alleen niet woudt
laten maken, maar ook niet woudt weder geven. (II.2, p. 15)

Foto UBA 689 D 2:2
Foto UBA 689 D 2:1

Ter genoegdoening neemt de Fransman de Engelsman zijn rok af. Ook de Spanjaard
komt verhaal halen en neemt hem zijn camisool af. Daar staat de Engelsman,
uitgekleed: ‘Rampzalige als ik ben! ik moest nog van mijne buuren, van mijne
gewaande vrienden deze verplet-
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tering ondergaan!’ Zijn landgenoot Griff is ontsteld over zijn aanblik: ‘niet alleen
zyt gy naakt, maar ook uw gelaat is onkenbaar’ en houdt hem ‘een spiegel, de balans
van Staat genaamd’ voor.9.
Een discussie tussen Goedhart en de Patriot, een ander Hollands personage, vult
het volgende bedrijf. Goedhart, ‘[o]mhangen met een' papieren mantel van aan
eengezette Projecten, Plan's en Prijsvraagen’, kijkt minachtend neer op de Patriot.
Deze geeft hem echter een flesje met oogwater, dat zijn blik subiet verheldert: ‘Nu
zie ik uwe deugd, uwe liefde voor mij’.10. Geslagen met inzicht rukt hij zich de mantel
van het lijf. De Patriot vertelt hem,
dat, schoon uw rok u door list afhandig gemaakt is [nl. door de Engelsman],
het echter uw schuld is; gij hebt denzelven vrijwillig overgegeven. Geloof
mij! alle uwe buitenlandsche vrienden zijn uwe vrienden om hun eigen
belang, onder het masker van vriendschap zoeken zij u op alle wijzen te
ontblooten. (III.5)
De inmiddels gearriveerde Fransman en Spanjaard verzekert hij dat Goedhart hun
‘staatkundige vriend’ zal blijven. Met de Wildeman loopt het dan in het vierde en
laatste bedrijf niet goed af: zijn kinderen maken ruzie over de verdeling van het
voormalige Engelse bezit. De Fransman ziet zijn kans schoon en onder het
voorwendsel dat hij die kinderen wel in het gareel zal brengen, ontfutselt hij ze stuk
voor stuk hun geld. Dan jaagt hij de hele familie Wildeman hun juist verkregen huis
uit.
Deze afloop van De verdrukte Wildeman was (in 1778) echter niet gebaseerd op
feiten, maar een prognose van de auteur. Dat had de nodige verontwaardiging gewekt,
vertelt hij in het voorwoord van De misrekening, het tweede vervolg op het Kaartspel:
Veelen zogenaamden Staatkundigen komt het wanschikkelijk voor dat
Prener [= de Fransman] [...] den Wildeman van het zijne ontzet: ‘Wat,
zeggen zij, is dit? hoe weet de Schrijver dat dat gebeuren zal: is hij een
Propheet?’ Neen [...], maar begeert gij eenige overeenkomst en toespelinge
in mijne Stukjes op de tegenswoordigc Eng: en Amer: zaken te vinden,
wilt gij 'er die uitlegging aan geven, wel aan, ik ben te vrede [...].
Bovendien, sinds wanneer is ‘het gissen in de Staatkunde eene doodzonde?’ vraagt
hij zich af. Het is helemaal niet onwaarschijnlijk, meent hij, ‘dat de Americaanen
binnen korten tijd geheel onafhanglijk zijn zullen’ en dat zelfs Engeland dat zal
erkennen, maar het is om allerlei redenen ‘ook niet onwaarschijnlijk, dat zij zulks
niet lang blijven zullen [...] en of het onwaarschijnlijk zij, dat Vrankrijk zich door
den tijd daar van zoude willen meester maaken, laat ik zulke oordeelen, die de
doorslepenheid en den lust om Conquesten te maken van dat Hof kennen’.
In De misrekening zit de Fransman te zwelgen in zijn nieuwe bezit, maar heeft
zijn vrouw, Mad. Finance, haar twijfels: niets is ‘rampzaliger voor een vrouw [...],
dan meer vertrekken te hebben, dan zij schoon kan houden’. En dit nieuwe huis, daar
‘is wat aan te onderhouden’.11. Zijn zuster, Mad. Politique, vreest dat hij de financiële
en politieke gevolgen van zijn ‘bezitneeming van dit vertrek’ niet overziet.12. De
Spanjaard meldt zich met enkele ‘eeuwigdurende tractaten’, maar wordt de toegang
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tot het huis geweigerd: ‘Mijn Heer zit 'er in, en de Drommel zal 'er hem niet
uitkrijgen’, vat des Fransmans kamerdienaar de situatie samen.13. Mad. Finance en
Mad. Politique krijgen gelijk. Onder ‘betuigingen van billijkheid en rechtvaerdigheid’
bestormen de Wildeman en zijn zoons het huis, slaan de bewakers de ‘armen en
beenen aan stukken’ en vernietigen de vruchten. Op doktersadvies gaat de ziek
geworden Engelsman zich vertreden in de inmiddels onbewaakte hof van de
Fransman: ‘de Fransche peeren zijn smakelijk’ en goed voor zijn gezondheid.
In het laatste stukje, Het verdrag, weigert de Hollander de kwakkelende Engelsman
een
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stoel, vliegen de Spanjaard en de Portugees elkaar in de haren, rollen de Engelsman
en de Fransman vechtend door de hof en ziet de Hollander uiteindelijk kans de partijen
tot een accoord te bewegen: de Wildeman gunt de Engelsman en de Fransman ‘ieder
een gedeelte van zijnen hof’ op voorwaarde dat ze hem met rust laten. De Spanjaard,
de Portugees en de Hollander krijgen vrije toegang tot de Wildeman en zullen ‘met
hem handel drijven’.14.

Hoogmoed komt voor de val
Weer een geheel andere visie op de Amerikanen debiteerde Lodewijk Theodoor van
Nassau la Leck (1741-1795) in De Noord Amerikaan in Holland of de bedrogen
hoogmoed (1778).15. Deze berooide graaf en patriot had zich laten inspireren door
‘de geestige en vernuftige Toneel-Stukjes, door den Heere J.A. SCHASZ, in 't licht
gegeven’ (voorwoord). Het toneelstukje moet dus op z'n vroegst na De verdrukte
Wildeman geschreven zijn. Plaats van handeling: logement Het Zwijnshoofd in
Rotterdam, waar de knecht een Westfaal is die Jurjen heet en met zwaar accent
spreekt. Te gast is een rijke ‘Noord Amerikaan’, Gammon, ‘geboren in Westphalen,
eigenlijk Schinken hietende’ en uiteraard de ‘onbekende broeder’ van Jurjen.16. Met
die stamboom is de toon gezet. Westfalen genoten niet bepaald aanzien in de
Republiek. Dat was blijkens zijn voorwoord ook de uitdrukkelijke bedoeling van de
auteur: ‘Ik heb tot het onderwerp van dit Toneel-Stukje gekozen, de alom bekende
meest geringen afkomst der Noord-Amerikanen: hun tegenswoordig grootsch ja
mogelijk al te trotsch gedrag; en de waarschijnelijkheid dat zij te hoogmoedig
wordende, wel eens in 't vervolg van tijd het gelag zouden kunnen betalen, althans
na eerst uitgeschud en misleid te zijn, weder onder de bescherminge van Engeland
zullen trachten te komen’. Over de mogelijke afloop van de vrijheidsoorlog verschilde
hij dus van mening met Schasz/'t Hoen.
La Lecks minachting voor zijn Westfaalse Amerikaan is bijna schokkend. Gammon
wordt opgevoerd als een onnozelaar met geld, die, terug in de Oude Wereld, zich
wil kleden naar de laatste mode en een adelstitel kopen. De erin optredende Hollanders
zijn van een onverdraaglijke arrogantie. Dit elitaire contrast komt al in een eerder
geschrift van La Leck aan de orde. In een van zijn Brieven over de
Noord-Americaansche onlusten (1777) gaat hij uitvoerig in op de geografische en
sociale herkomst van de Amerikaanse kolonisten. Eén groep bestaat uit de
allerarmzaligste mensen uit Europa, ‘Meest Duitschers, dus min vrije lieden ja veele
Lijveigenen geweest zijnde’, die via de Republiek naar Amerika trokken: ‘het staat
de meesten onder ons nog leevendig voor; hoe zij door deeze landen hunne doortogt
neemende, bij geheele swermen liepen dwalen, door hunne domheid, lompheid en
armoede, eerder aan beesten dan menschen gelijk zijnde’.17. Deze ‘allerlaagste
schepselen’ zijn in het vrije Amerika ‘wezentlijke menschen’ kunnen worden, zelfs
zijn er die ‘gegoed, ja rijk geworden zijn’.18. Dat is, aldus La Leck, nu net het
probleem: ‘niet zelden ziet men ook, dat de menschen tot het buitenspoorig misbruik
dier vrijheid vervallen, wanneer zij van der jeugd daar aan ongewoon, eensklaps de
geneugtens derzelve komen te smaken’.19. Dat misbruik is een van de oorzaken van
de Amerikaanse revolutie. Het moet vanuit deze opvatting geweest zijn, dat La Leck
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zijn toneelstukje schreef over een zijns inziens omhooggevallen armoelijer, eigenlijk
een nouveau riche.
Anders dan bij zijn voorbeeld Schasz, zit er in La Lecks stuk geen humor en weinig
directe politiek. Daarvoor is hij te veel gepreoccupeerd met de door hem beraamde
ondergang van zijn slachtoffer. Wel vraagt een van de Hollanders, Karel, aan
Gammon: ‘Hadden d' Amerikanen [...] niet beeter gedaan zich met andere natien als
bij voorbeeld onze Republicq te verbinden?’ Jawel, meent Gammon, ware het niet
‘dat de Hollanders aan eenen Engelschen papie-
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ren halsband vastleiden’ (waarschijnlijk verwijzend naar de oude
vriendschapsverdragen tussen de Republiek en Engeland). Karel wil ook weten, wat
Gammon ‘bewogen heeft, Amerika te verlaten, alwaar het thans zo aangenaem is’
(valt hier enige valse ironie te beluisteren?). Eén van de redenen, vertelt Gammon,
is dat hij ‘eenige tijd [wilde] doorbrengen onder een volk dat even gelijk wij het juk
van den hals heeft afgeschud’. Die vergelijking gaat de Hollanders te ver. Een van
hen, Politicus genoemd, riposteert: ‘Wij hadden wat meerder reeden daar toe. De
Inquisitie noch de Albaas zijn in Noord America bekend geweest’.20.
Wanneer blijkt dat Gammon geen cent meer heeft - omdat hij, waarschijnlijk,
opgelicht werd door zijn Franse rentmeester in Amerika - deinzen de Hollanders als
het ware vol afschuw terug. Niemand wil hem geld lenen. Gammon ziet zich
genoodzaakt al zijn Amerikaanse bezittingen ter plekke te verkopen aan een eveneens
in het logement aanwezige Engelsman. De voorwaarde voor diens koop - dat Gammon
tien jaar lang daar voor hem op het land zal werken - accepteert de berooide
Amerikaan zonder morren. Zijn broer Jurjen krijgt meteen ook een baantje. De
Hollanders lachen zich een kriek.

Tussenstand
In het Nederlandse toneel woedde niet bepaald een ‘Amerika-manie’. In het korte
bestek van twee jaar. 1777-1778, verwerkten welgeteld drie auteurs ‘Amerika’ in
toneelvorm. Zij representeren uiteenlopende visies op de Amerikaanse vrijheidsstrijd,
al zijn ze (waarschijnlijk) alledrie patriotten. Ook al weten we niets van Leerius, zijn
voorwoord getuigt van patriotse gezindheid. De Amerikaan van Leerius is het minst
pamflettistische stuk van alle. Zijn presentatie van de vrijheidsstrijd is zelfs traditioneel
te noemen. Het contrast vervat in woorden als juk, tirannie, dwang versus vrij, billijk,
recht moet de Nederlanders bekend in de oren geklonken hebben en ze hebben beslist
geweten dat zulke woorden óók verwezen naar de eigen Opstand. Al sinds de
zeventiende eeuw was hen dat contrast (tirannie = slecht, vrijheid = goed) door het
ene na het andere treurspel ingewreven. Leerius' stuk is een actueel onderwerp in
een oud, vertrouwd jasje. Wat niet wegneemt, dat de auteur tevens een standpunt
inneemt: de Amerikaanse vrijheidsoorlog is billijk.
De stukken van Schasz/'t Hoen zijn onverhuld politiek en actueel. Daarin zoekt
de auteur zijn weg in de complexe machtsverhoudingen van die jaren: niet alleen
proberen de Amerikanen zich te ontworstelen aan hun Engelse meesters, maar ook
zijn er continu strubbelingen met de Engelsen die de Nederlandse handel (eigenlijk:
oorlogshandel) ernstig verstoren, verklaart Frankrijk Engeland in 1778 de oorlog en
zijn in de Republiek de meningen over wiens kant te kiezen verdeeld. Het Engelsche
en Amerikaansche kaartspel en zijn vervolgstukjes gaan eigenlijk over de strijd tussen
de landen van de Oude Wereld over hun (handels)belangen en machtspositie in de
Nieuwe Wereld. Die strijd wordt ook gekleurd door de gebeurtenissen en
verhoudingen ‘thuis’. De in Het verdrag geschetste afloop waarbij iedereen een portie
van de buit krijgt, maakt enigszins de indruk van een noodoplossing: het beste is als
alle partijen tevreden zijn. De mogelijkheid van echte, formele onafhankelijkheid
van de confederatie, zoals die in 1783 werkelijkheid werd, lag kennelijk niet in de
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verwachtingen van 't Hoen. Maar misschien was die noodoplossing vooral ingegeven
door de wens dat hoe dan ook de Republiek haar bestaan als handelsnatie zou kunnen
voortzetten, waarvoor een vrij en ongehinderd handelsverkeer van levensbelang was.
Generaties Nederlanders hadden al gezworen bij de leer dat vrijheid en vrede goed
zijn voor de handel, 't Hoen is geen uitzondering.
La Leck zag duidelijk niets in de Amerikaanse vrijheidsstrijd. Als we zijn opvatting
enigszins vrij parafraseren, dan was die strijd een opstand der horden, van ongeletterde
lom-
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periken zonder enige beschaving. Het is maar goed, zo impliceert hij, dat er nog een
Engelsman is, die zich verwaardigt de Noord-Amerikaan te helpen, al verdient hij
het niet. ‘Gij zijt een mensch’, krijgt Gammon van hem te horen, ‘gevolglijk
hulpwaardig, en schoon gij onze natie wat slegt behandeld hebt, zal ik u evenwel
helpen’. Klinkt de Engelsman paternalistisch, de Hollanders reageren gewoon bot:
‘Wij zullen uwe gezondheid drinken, en ons wat vervrolijken over dien Moffen
Amerikaan’.21. De slotclaus, uitgesproken door Gammons voormalige Hollandse
knecht Hendrik, maakt het er niet veel beter op: ‘De klucht is uit. Zo zijn er vier
geholpen. De Engelsman heeft Land en volk. Gammon en Jurjen hebben brood, en
ik heb een dienst [nl. bij een der Hollanders]. Het spreekwoord is bewaarheid, dat
hoogmoed voor den val komt’.

Geloof, liefde en Washington
Na 1778 blijft het, wat Amerika en toneel betreft, voorlopig stil. De definitieve
onafhankelijkheid van 1783 werd toegejuicht noch bekritiseerd in toneelvorm. In
1786 publiceert Lucretia Wilhelmina van Merken (1721-1789) een treurspel dat zij
situeert in het Amerika van zo'n twee eeuwen eerder, het land welks ontdekking
volgens de Engelse radicaal en deïst Tom Paine (1737-1809) ‘aan de Hervorming
was voorafgegaan alsof God in Zijn genade een toevlucht voor de vervolgden had
willen scheppen’.22. Van Merkens Louize d'Arlac gaat over hugenoten die in ‘Florida’
(eigenlijk South-Carolina) een toevluchtsoord hebben gevonden, waar zij vrijelijk
hun geloof kunnen uitoefenen en in vrede naast de Indianen leven. Dit vreedzame
samenleven wordt verstoord door de Spanjaarden die de hugenootse nederzetting
uitmoorden. Met hulp van de Indianen verjaagt een legertje uit Frankrijk overgekomen
hugenoten de Spanjaarden.23. Van enige actueel-politieke strekking lijkt in dit stuk
geen sprake te zijn.
Dolsey en Amelia (1789) van Adriana van Overstraten (1756-1828) verdient
nauwelijks vermelding. Het is een liefdesdrama dat zich afspeelt in de Amerikaanse
vrijheidsoorlog, die en passant als burgeroorlog wordt voorgesteld, bij monde van
een Amerikaan: ‘'t Strijdt [...] met regt, natuur en wetten/ Dat ik mijn volk [nl. de
Engelsen] bevecht’.24. Hij had wel gewild wel dat het anders was. Het stuk heeft
weinig met Amerika te maken en afgezien van het personage van een anti-Engelse
Indiaan had het evengoed ergens anders kunnen spelen.
Pas latere gebeurtenissen in eigen land geven weer aanleiding tot een blik op
Amerika. In 1795, het jaar dat de Fransen, onder toejuiching van de patriotten, ons
land binnentrekken, en twaalf jaar na Amerika's officiële onafhankelijkheid verschijnt
De vrijheids-zoonen van een onbekende auteur met duidelijk patriotse sympathieën.25.
Het stuk speelt in het nu onafhankelijke Amerika en wordt voorafgegaan door een
opdracht vol vrijheidszin:
De gevoelens eener waare vrijheid en gelijkheid, die aller wegen in dit
stuk doorstraalen, zullen hetzelve wel ligt niet ongeschikt maaken. om ten
tooneel gevoerd te worden. [...] Mogt dit voordbrengsel van mijne zugt
voor eene deugd, welke den vrij man alleen mag te verädelen, en tot zijne
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wezenlijke bestemming op te voeren, het hart van mijne landgenooten in
tusschen door den reinsten gloed der vrijheidsmin doen blaaken.
De vrijheids-zoonen speelt zich af ‘op een buitengoed in America’. Daar treffen we
de conservatieve Hollandse vader Van Daalen die zijn zoon wil dwingen tot een
huwelijk met de dochter van bankier Fairfax. Van Daalens zoon Ferdinand die wil
trouwen met de armlastige Adelaïde, en Adelaïde's vader, de heer Williams. De
laatste is geschokt door Van Daalens optreden: ‘Hoe! dwingen?... En dat hier op den
grond van eenen vrij gestreden Americaan!... Mijn Heer!’26. Vader Van Daalen heeft
niets te dwingen, want (zegt Ferdinand) ‘de rechten van dit vrij gewest gedoogen
[...] geen ouderlijken dwang’.27. Willem, Adelaïdes broer, is een
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vurig pleitbezorger van de Amerikaanse gelijkheidsbeginselen: ‘De natuur heeft alle
stervelingen volmaakt gelijk gevormd! Geen goud, geen nietige, en geleende luister
onderscheiden den magtigen, den vorst, van zijnen behoeftigen natuurgenoot, den
schamelen bedelaar’. Bovendien is hij er heilig van overtuigd dat die gelijkheidsleer,
‘waar van America thans reeds zo luisterrijk de schoonste lessen predikt’ op een dag
‘over dit geheele wereldrond geëerbiedigd en omhelsd zal worden’.28.
Hier en daar wordt nog in weinig vleiende woorden naar het Engelse verleden
verwezen: ‘de gevloekte klaauwen van het moordzuchtig Albion’, de ‘woeste Brit’
en ‘de ijzelijkste behoeftigheid, waar in de roofzucht der Britten hen [n]. de
Amerikanen] gedompeld heeft’.29. Nu is Amerika ‘vrijen grond’, het land van ‘de
groote Washington’, ‘den verlosser van America’, en van ‘het Congres [...] de vaderen
van het vrije americaansche volk’.30. Het meest bizarre van dit stuk is wel dat, om
met de onvolprezen Worp te spreken, ‘Washington als deus ex machina optreedt’.31.
Uiteindelijk is hij het die Ferdinand en Adelaïde in de echt verenigt, maar natuurlijk
niet alvorens Ferdinands vader streng toegesproken te hebben (waarbij Washington
in het voorbijgaan ook het geweldsmonopolie van de staat vastlegt):
Bedenk, o onvermurwbaar mensch! hoe zeer gy u tegen God. het recht
der menschheid, tegen de inspraak der natuur en de geheiligde wetten van
dit land vergreept! - De Godheid zelf zal haar gezag en gehoonde rechten
wreeken. - Dan. die van dezen grond zijn aan mij toebetrouwd: om die
steeds te beschermen, draag ik het staal... Laat af dus - vervolg uw zoon
niet meer! De menschen zijn in het vrijë America allen, door de natuur,
de wetten, en hun recht gelijk [...] Zie daar de rechten van den mensch!
(V.5, p. 86)
Na deze fraaie tirade komt de slotzin van het stuk, in koor door alle personages
uitgesproken, nauwelijks als een verrassing: ‘Lang leeve Washington... steeds leeve
de vrijheid van America!’ Ongetwijfeld meende de auteur dat in eigen land een
vergelijkbare vrijheid, mèt rechten van de mens, was aangebroken in dat ‘eerste jaar
van de bataafsche vrijheid’.32. En dat wilde hij zijn publiek even vertellen.

Tot besluit
De cirkel is rond. Van de eigen vrijheidsstrijd, via de Amerikaanse Vrijheidsstrijd,
terug naar eigen land waar een nieuw tijdperk van nieuwe vrijheid aanbreekt. Ofwel
van bevrijding van een tiranniek juk, via handelsvrijheid en geloofsvrijheid naar de
Bataafse vrijheid. Vrijheid is een veelkoppig wezen en de draagwijdte van zijn doen
en laten niet altijd te overzien. Schasz/'t Hoen keek met een nogal Europa-centrische
blik en gokte erop, dat ‘Europa’ nog een flinke (commerciële) vinger in de
Amerikaanse pap zou houden. Of hij toen hoopte dat Amerika vrij, dat wil zeggen
onafhankelijk zou worden, valt te betwijfelen. La Leck zag een stel vrijgevochten
halve barbaren, die de weelde van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid niet
aankonden. In De Noord Amerikaan bracht hij een soort anti-Amerikanisme onder
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woorden, dat helaas nog altijd opgeld doet: het dédain van de Oude Wereld jegens
de Nieuwe Wereld.
Op de valreep gewerd mij dat er nog een toneelstuk is, waarin de Amerikaanse
vrijheidsoorlog een rol speelt: Jacob Eduard de Witte jr., Emma Corbet.33. Treurspel,
Amsterdam, wed. J. Dóll, 1793. Het vertoont qua plot enige overeenkomsten met
Van Overstratens Dolsey en Amelia.34. In beide stukken zijn de hoofdpersonages
Engels, loopt een jongedame weg van huis en reist in mannenkleren naar Amerika
om haar geliefde te zoeken en vindt ze hem, verwond door een giftige pijl van de
Indianen. In beide stukken zuigt zij vervolgens het bloed uit zijn wond om hem te
redden en krijgt daarmee het gif van de pijl binnen. In Dolsey en
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Amelia overlijdt alleen de redster, in Emma Corbet sterven beide gelieven aan het
vergif. In het laatste stuk is sprake van ‘de rechten van het menschdom’, heet
Washington ‘menschlievend’ en is de Amerikaanse vrijheidsoorlog een burgeroorlog.
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‘groot deels gevolgd naar het Fransch van den Heer d'Arnaud’ (voorwoord).
25. De vrijheids-zoonen. Tooneelspel, Leiden. B. Onnekink 1795.
26. De vrijheids-zoonen III.6, p. 72.
27. De vrijheids-zoonen III.4.
28. De vrijheids-zoonen III.1, p. 41.
29. De vrijheids-zoonen, resp. II.5, p. 30; III.1, p. 40; V.5, p. 88.
30. De vrijheids-zoonen, resp. II.5, p. 30; III.3, p. 47; V.4, p. 85 (ook V.6, p. 98-99); V.6, p. 98.
31. Worp, Geschiedenis, p. 178.
32. De vrijheids-zoonen, datering van de opdracht ‘Aan de burgeren, regenten van den
Amsteldamschen Schouwburg’.
33. Voor De Witte zie M. de Vries, ‘Over gekooide liefde, seks en literatuur’ en P. Altena, ‘Jacob
Eduard de Witte. Van landverrader tot schrijver’, beide in: A. de Haas. (red., m.m.v. P. Altena),
Achter slot en grendel. Schrijvers in Nederlandse gevangenschap 1700-1800, Zutphen 2002.
Voor zijn treurspel: H. de Leeuwc, De Amsterdamse Schouwburg in 1795, het eerste jaar der
Bataafse vrijheid, Zutphen 2003, p. 96-100 (ald., p. 100: ‘dit toneelspel [...] [was] door de
democratisch-humanitaire gezindheid, door de beklemtoning van de vrijheidsgedachte en het
verwerpen van de burgeroorlog in het repertoire van dat ogenblik - april 1795 - zeker niet
misplaatst’).
34. Zie noot 24.
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Bacteriologische en chemische oorlogvoering tijdens de Amerikaanse
Vrijheidsstrijd
Arianne Baggerman en Rudolf Dekker
Het idee om tijdens oorlogen gebruik te maken van bacteriologische

en chemische wapens is al eeuwen oud. Middeleeuwers bespraken de mogelijkheid
om met pest besmette lijken over muren de schieten met behulp van een katapult.
Tijdens de oorlogen met Napoleon stelde een Engels zeeofficier voor de tegenstander
te belagen met zwavel.1. Het bleef meestal, misschien altijd, bij morbide
hersenspinsels. Theoretisch was de mogelijkheid van weapons of mass destruction
al lang bekend, het wachten was op de technische middelen die het mogelijk zouden
maken om ze doelgericht te gebruiken. De grote wetenschappelijke vooruitgang in
de achttiende eeuw bracht daadwerkelijk gebruik van deze wapens dichterbij. De
documentatie is echter bijzonder schaars, en lijkt pas te beginnen bij de Zevenjarige
Oorlog op Amerikaanse bodem. Een Engels officier, Jeffrey Amherst, besefte dat
een medische innovatie van dat moment - de mogelijkheid door inoculatie kinderen
tegen kinderpokken te beschermen - ook een interessante keerzijde had: de
mogelijkheid een pokkenepidemie te creëren.
Kinderpokken is een ziekte, waarvan de ernstigste variant drie op de tien lijders
het graf in sleept. Er werd echter in Engeland sinds 1721 een techniek toegepast die
bescherming bood: inoculatie. Het principe was eenvoudig. Het was bekend dat
gezonde mensen meer kans hadden de ziekte te overleven dan zwakke. Ook wist
men dat wie de ziekte in lichte mate had gehad, toch de rest van zijn leven immuun
was. Bij een inoculatie werd smetstof van iemand die in lichte mate aan de ziekte
leed via een klein sneetje in contact gebracht met een kind dat oud en sterk genoeg
werd geacht een lichte besmetting te kunnen doorstaan. In het nauw gebracht door
Amerikaanse indianen was Amherst kennelijk op het idee gekomen inoculatie met
een veel agressivere pokkenvariant te gaan toepassen om daarmee de strijd te kunnen
beslechten. In een brief uit 1763 schreef hij: ‘Could it not be contrived to send the
small pox among those disaffected tribes of Indians? We must on this occasion use
every strategem in our power to recuce them.’2.
De eerste vermelding van daadwerkelijk militair gebruik van besmetting met
kinderpokken dateert uit de daaropvolgende oorlog op Amerikaanse bodem: de
Amerikaanse Vrijheidsstrijd. Ze is opgetekend in een tot nu toe onbekend reisverslag
van twee Nederlanders die in 1788 in Parijs spraken met markies de Lafayette. Deze
Franse militair was in 1777 op negentienjarige leeftijd naar Amerika gereisd om er
als vrijwilliger dienst te nemen aan de zijde van de opstandelingen. Hij werd benoemd
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in een hoge rang en stond in nauw contact met generaal Washington. Na de
overwinning van de Amerikanen keerde hij naar Frankrijk terug.
De twee Nederlanders die hem in 1788 in Parijs wilden spreken, waren Lambert
van Eck en Pieter Paulus. Beiden hadden een jaar eerder deelgenomen aan de revolutie
van de patriotten. Pieter Paulus zelfs in een leidende rol. Van Eck was als rechter in
de Raad van Brabant daarna op een zijspoor gerangeerd, Paulus had zijn functies
verloren. Zij hoopten in Frank-
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rijk steun te vinden voor een hernieuwde poging een einde te maken aan de regering
van stadhouder Willem V. Ze bezochten leden van de Franse regering, die ze wilden
bewegen tot ingrijpen in de Republiek. Verder spraken ze met tal van opinion leaders.
De politieke besprekingen werden gevoerd door Pieter Paulus, Lambert van Eck was
verantwoordelijk voor de praktische kanten van de reis en hield een uitvoerig
reisverslag bij.3.
Van alle Franse gesprekspartners maakte de markies de Lafayette op Lambert van
Eck de meeste indruk: ‘Lafayette beviel ons boven verwagting, is jong, dog bij uitstek
zedig en bedaard, zowel in zijn stem en figuur, als de duidelijkheid en bon sens,
waarmede hij spreekt, praevenieren natuurlijk voor hem als groot man.’ De markies,
was inderdaad, mede door zijn rol tijdens de Amerikaanse Vrijheidsoorlog waarin
hij had meegevochten, uitgegroeid tot een internationale held. Tussen de twee
Hollanders en de Fransman groeide al snel wederzijdse waardering en vriendschap.
Ze ontmoetten Lafayette in het bestek van slechts enkele weken niet minder dan 26
keer. Tussen de bladzijden van het reisverslag bevindt zich nog een briefje van
Lafayette waarin hij Paulus en Van Eck bij hem thuis uitnodigt.4.
De markies was een boeiende gesprekspartner, zeker wanneer hij uit eigen ervaring
spannende verhalen vertelde over de oorlog in Amerika. Het uitvoerigst was hij
tijdens een ontmoeting op 2 juni 1788. Lambert van Eck maakte hierover de volgende
aantekening:
Gingen ten 10 uren dejeuneren bij de marquis de la Fayette, en bragten
den morgen tot I uur met hem door op de nuttigste en leerzaamste wijze.
[...] Bragten hem ook bij gelegenheid van een fraaye buste van den generaal
Washington, die op een steene blad van een commode geplaatst was, op
de Americaansche oorlog, waarin hij zulk een brillante rol gespeelt heeft,
niettegenstaande hij slegts 20 jaren kan geweest zijn toen hij er kwam,
zijnde hij pas 30 jaren oud. Hij gaf de grootste éloge van de
standvastigheid, edelmoedigheid en belangeloosheid van de Amerikaansche
trouppes die hem in de zwaarste evenementen dikwijls zonder behoorlijke
kost en klederen, zonder betaling, zonder in verscheiden nagten onder
tenten te hebben kunnen campeeren getrouw hebben geassisteert. De
Engelsche wreedheden, die ijselijk waren tegen de Americanen, met
zagtmoedigheid meestal beantwoordende en voor alle beloning in geld of
eer zeer dikwijls bedankende. Tot staaltjes dier wreedheid verhaalde hij
dat de Engelschen in plaats van de gekwetsten met medelijden te
behandelen dikwijls daarop schoten of hun doorboord hadden, dat zij ook
eens een schuur in brand hadden gestoken met alle de gekwetste
Americanen die er in waren, dat zij een zwangere vrouw hadden
opengesneden met het ontmenschte zeggen ‘Tu n'enfanteras plus des
rebelles’, dat zij meermalen zwarte slaven hadden gezonden die opgeligt
en ontkleed zijnde de blijken der inoculatie op hunne lichamen hadden
om alzo de Americaensche armee door de kinderziekte te besmetten. Dat
zij voorts, omdat er geen andere middelen sufficiënt waren geweest,
eindelijk geresolveert waren tot retorsie en bij het veroveren van zeker
retrachement om eens een exempel te stellen de soldaten permissie hadden
gegeven om alles terneder te slaan, dat ook een door wraaklust bezield op
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het punt was iemand te doorsteken, dog dat zijn camaraad hem de handen
had vastgehouden om het te beletten, dat hij 's nagts onder de soldaten
wandelende discoursen had gehoord waarbij de een den anderen van wraak
dehorteerde en dat de Engeslschen hun nooit een eenige wreedheid van
de gereguleerded trouppen hadden kunnen bewijzen. Dat hij een soldaat
die zig wel gekweten had eens sergeant had willen maken, dog dat die
daarvoor bedankte zeggende goed soldaat en misschien slegt onderofficier
te zullen zijn, en dat hij toen en naderhand volstrekt alle beloningen in
geld van de hand had gewezen, dat hij er eene trouw, bereidwilligheid en
liefde van had ondervonden, die aan hunne zugt tot vrijheid en afkeer van
de Engelsche tyrannie alleen kon worden toegeschreven, dat hij dikwijls
in Virginia op het heete zand door het bloeden der voeten, wanneer zij aan
koussen en schoenen gebrek hadden, had kunnen zien waar de colonnes
gemarcheert hadden. Dat er ook de kundigste geniën gevonden had zelfs
onder geringe lieden, dat hunne artillerij in een perfectie was die de
Franschen verbaasde en dat een bakkerszoon dezelve commandeerde met
zoveel kennis en beleid alsof hij tot dat metier was opgebragt. Hetgeen
men van het vergiftigen van zeker waterbron of put op last van Cornwallis
verspreid had, zeide hij niet te geloven, tenminste hem die hij ook voor
een goed generaal hield, daartoe niet capabel te agten. Verhaalde ons voorts
hoe hij als in een cul-de-sac was ingesloten worden en vergeefsche
pogingen had zoeken te doen om zig een doortogt te maken dat zig van
pas en gelukkig gevangen had gegeven want dat men anders daags daaraan
tot een bestorming zijner retranchementen zou geresolveert hebben.
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Eenmaal aan de praat over Amerika was de markies kennelijk niet meer te stuiten.
De episode over de bewuste besmetting met kinderpokken door de Engelsen komt
bijna terloops ter sprake. Bekend is het verhaal niet. Er is geen verwijzing te vinden
in de recente bibliografie Chemical and Biological Warfare van Eric Croddy. Maar
er zijn toch andere bronnen die het verhaal bevestigen en meer achtergrond bieden.5.
Kinderpokken, volgens generaal Washinghton ‘the most dangerous enemy’ van dat
moment, hielden huis in Amerika. De Engelsen zouden het bacteriologische wapen
daadwerkelijk gebruikt hebben tijdens de slag om Yorktown. Ze konden inderdaad
veilig gebruik maken van het virus, omdat de Engelse soldaten tegen de ziekte waren
ingeënt. Aan Amerikaanse zijde werd beseft dat inenting van de eigen troepen de
beste verdediging was, wat na verloop van tijd dan ook geschiedde. Tegen deze
moderne strijdmethode steekt het vergiftigen van waterputten af als middeleeuws,
het verhaal is volgens Lafayette dan ook ongeloofwaardig.
De nieuwe mogelijkheid voor bacteriologische oorlogsvoering hield de geesten
bezig. In Nederland heeft de medicus-schrijver Pieter van Woensel er een
beschouwing aan gewijd in zijn boek over Turkije, waar hij enige tijd gewoond had.
Dat land werd bedreigd door Rusland maar zou zich hiertegen volgens Van Woensel
kunnen teweerstellen door het strategische inzetten van de pest. Tegen deze dodelijke
ziekte bestond geen medicijn of vaccin, maar hij vertrouwde erop dat een land zich
met een kordon kon beveiligen, nadat het een buurland had geïnfecteerd. Na deze
medisch-technische opmerkingen gaat Van Woensel in op de ethische kant van de
zaak. Hij stelt zich de vraag: ‘Is 't een staat geoorloofd zich te bedienen van de pest
als wapen ter defensie?’ Het antwoord luidt bevestigend, maar het mag alleen als
defensief wapen worden gebruikt en bij voorkeur als ‘bullebak, wiens dreigend
aanzien zeer waarschijnelijk de vermetelheid zelve in de schulp al doen kruipen.’6.
Hier zien we reeds de weapons of mass destruction als een meer psychologisch dan
effectief wapen beschreven, een aspect dat vooralsnog het belangrijkste zou zijn.
Geplaatst binnen het kader van de achttiende eeuw toont het verhaal dat Lafayette
aan zijn twee Nederlandse bezoekers vertelde, de moderne lezer helder de donkere
zijde van de Verlichting, de enorme gevaren die moderne techniek en moderne ethiek
met zich meebrachten, en waarvan men zich, naar het schijnt, in de tijd zelf amper
bewust was.

Eindnoten:
1. E. Croddy, Chemical and biological warfare. An annotated bibliography. Lanham 1997, p.
14-15. Met verwijzing naar V.J. Derbes. ‘De Mussis and the Great Plague of 1348: a forgotten
episode of bacteriological warfare’, in: Journal of the American Medical Association 196 (1966),
p. 179-182; R. Malcomson. ‘Weaponry: during the Napoleontic wars a British Naval officier
proposed the use of saturation bombing and chemical warfare’, in: Military history 12 (1995),
p. 88. 90, 92; W.D. Miles. ‘Chapters in chemical warfare’, in: Armed forces chemical journal
11 (1957), p. 22-23.
2. Geciteerd bij Croddy, Chemical and biological warfare, p. 15, uit F. Parkman. The conspiracy
of Pontiac and the Indian War after the conquest of Canada, deel 2, New York 1969 (herdruk
editie van 1902).
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3. A. Baggerman en R. Dekker. ‘“Ach stel u dien brave man tog ten voorbeelde”. Pieter Paulus
(1753-1796) in kleine kring’, in: Nieuw letterkundig magazijn. Medelingenblad uitgegeven
door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gevestigd te Leiden 20 (2002), p. 34-44.
4. Het bezoek komt ook ter sprake in een brief van Lafayette aan een onbekende adressant, brief
d.d. 3 juni 1788(?), geciteerd in: L. Gottschalk, Lafavette between the American and the French
Revolution (1783-1789), Chicago 1950, p. 388.
5. Een artikel van de arts Bret Barnier op internet:
www.angelfire.com/biz/poindexter/sproul/BretBarnier.
6. Pieter van Woensel, Amurath-effendi, hekim-bachi, ed. J.J. Wesselo, Zupthen 1977, p. 75. 77,
uit Aanteekeningen gehouden op eene reize door Turkijen, Natolien, de Krim en Rusland, inde
jaaren 1784-1789, 2 delen, Haarlem 1791-1795, deel 1, p. 355-372.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

181

1756-1757:
Elie Luzac geeft de republikeinse Cato's letters uit
Rietje van Vliet
In de dossiers die de Georg-August Universität te Göttingen heeft aangelegd over
Elie Luzac, bevinden zich talloze rekeningoverzichten en verklaringen van derden
over boeken die deze Leidse boekverkoper aldaar heeft uitgegeven. De universiteit
was reeds na drie jaar in conflict geraakt met de man die ze in 1753 enthousiast als
universiteitsboekverkoper had binnengehaald. Ze had Luzac een forse
vestigingssubsidie en een nog veel forsere lening verstrekt. Het genoegen was echter
van korte duur. Luzac was in de ogen van de geleerden in Göttingen zijn
verplichtingen niet nagekomen. Hij wenste in de onenigheid die daaruit voortvloeide,
geen millimeter toe te geven. Vandaar dat de universiteit van haar contractuele
verplichtingen aan Luzac afwilde en bovendien haar investeringen terug eiste. Met
een rechtzaak, die nog jarenlang zou duren, kon de grote afrekening beginnen.1.
Dankzij deze affaire is het mogelijk veel van de dagelijkse beslommeringen van
een achttiende-eeuwse boekverkoper te reconstrueren. De winkelinventaris, van
boekenvoorraad tot en met meubilair en gordijnen, is daardoor bekend en ook is het
mogelijk aan de hand van verklaringen van vertalers en drukkers te achterhalen wat
de kostprijs was van een groot aantal Göttingse Luzaciana.
In dit artikel2. richt ik me op de Luzac-uitgave Cato, oder Briefe von der Freyheit
und dem Gluecke eines Volkes unter einer guten Regierung (1756-1757). Er zijn mij
tot nu toe slechts drie exemplaren bekend, in de Thüringer Universitäts- und
Landesbibliothek te Jena, in de Universitätsbibliothek Rostock en in de Bayerische
Staatsbibliothek in München. Om praktische redenen heb ik ze echter niet kunnen
inzien. Wel weet ik welke onkosten Luzac daarvoor heeft gemaakt en wie hij voor
de vertaling en druk heeft ingeschakeld. Intrigerend zijn de vragen waarom Luzac
dit boek geschikt achtte voor de Duitse markt en of het paste in zijn fonds. Voor het
antwoord kwam ik terecht bij de controverse tussen Whigs en Tories in Engeland,
bij de South Sea Bubble, bij discussie over het absolutisme in Duitsland, bij Luzacs
eigen ideeën over vrijheid van burgers en bij de vrijheidsidealen van de Amerikaanse
Founding fathers.

De uitgave
Eerst enkele gegevens over de totstandkoming van de Duitse uitgave. Cato, oder
Briefe von der Freyheit und dem Gluecke eines Volkes unter einer guten Regierung
is een vertaling van de vijfde gecorrigeerde druk van Cato's letters; or, Essays on
liberty, civil and religious, and other important subjects (London, printed for T.
Woodward, J. Walthoe 1748). De in totaal 138 brieven zijn geschreven door John
Trenchard en Thomas Gordon en in afleveringen gepubliceerd in de London journal
van 5 november 1720 tot en met 27 juli 1723. Ze kregen nog een vervolg in zes
nagekomen brieven, die van 24 augustus tot en met 7 december 1723 verschenen.
Op de inhoud van de vertogen kom ik in de loop van dit artikel terug.
Voor de vertaling en correctie huurde Elie Luzac de Rousseau-vertaler Johann
Gottfried Gellius in. Ongetwijfeld heeft de Leids-Göttingse boekverkoper zijn oog

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

niet voor niets op Gellius laten vallen. De kwaliteit van de vertalingen was in
Duitsland over het geheel genomen slecht. Met name in de tweede helft van de
achttiende eeuw waren er ‘Übersetzungsmanufakturen’ actief. De Berlijnse
schrijver-boekverkoper Friedrich Nicolai schreef in 1773 in zijn roman Sebaldus
Nothanker over deze ‘fabrieken’ waar boeken aan de lopende band
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vertaald werden. Vertalers stonden altijd onder druk omdat hun vertaling kant en
klaar op de twee keer per jaar gehouden Leipziger Buchmesse te koop moest liggen.
Ook schortte het de vertaler dikwijls aan de kennis van het Frans of het Engels, vooral
als het vertaalwerk naar derden werd doorgeschoven. De opdrachtgevers, de Duitse
uitgever-boekverkopers, kwamen er bij Nicolai ook niet goed af:
[...] Wenn er [de uitgever] drey Alphabete, in groß Oktav oder in groß
Quart, zu Completirung seiner Meße noch nöthig hat, so sucht er unter
allen neuen noch unübersetzen Büchern von drey Alphabeten dasjenige
aus. dessen Titel ihm am besten gefällt. Hat er einen Uebersetzer gefunden
(welches eben nicht schwer ist), der noch drey Alphabete bis zur nächsten
Messe übersetzen Zeit hat, so handeln sie über den armen Franzosen oder
Engländer, wie zween Schlächter über einen Ochsen oder Hammel, nach
dem Anschen, oder auch nach dem Gewichte. Wer am theuresten verkauft,
oder am wohlfeilsten eingekauft hat, glaubt, er habe den besten Handel
gemacht. Nun schleppt der Uebersetzer das Schlachtopfer nach Hause und
tödtet es entweder selbst. oder läßt es durch den zweyten oder dritten Mann
tödten.3.
In hoeverre dit negatieve beeld van de vertaalindustrie overeenkomt met de
werkelijkheid, is de vraag. Weliswaar waren er meer klachten over de slordigheid
van Duitse vertalers, maar die konden ook zijn ingegeven door het slechte imago dat
aan broodschrijvers en broodvertalers kleefde.
Gellius kreeg op de Michaelismesse 1756 en de Ostermesse 1757 in totaal 220
Thaler en 22 Groschen van Luzac uitbetaald voor 28.5 vel.4. Dat is ruim zeven Thaler
per vel: naar vigerende maatstaven een gigantisch bedrag. Mogelijk heeft dit te maken
met het feit dat het om een vertaling uit het Engels ging, waarvoor moeilijk vertalers
te vinden waren. Ook kan
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Gellius de opdracht hebben gekregen niet alleen een vertaling te maken, maar tevens
een bewerking van de tekst. Dat laatste kwam vaak voor. Hoe het ook zij, de Göttinger
geleerde Johann David Michaelis kreeg in 1748 twee Thaler per vel voor zijn vertaling
van deel twee en vier van Clarissa, or The history of a young lady (1747-1748) van
Samuel Richardson. Ook in latere jaren was dit bedrag kennelijk het
vertalershonorarium, uitzonderingen daargelaten.5. Overigens hield het honorarium
dat Gellius in ontvangst nam, ook het salaris voor correctiewerk in. Dat bedroeg een
tiende van datgene wat hij voor het vertaalwerk ontving. Indien Gellius al het
vertalers- en correctiewerk voor zijn rekening heeft genomen, zou Luzac hiervoor
in totaal 883 Thaler en zestien Groschen kwijt zijn geweest.
Omdat Luzac in Göttingen geen eigen drukkerij had, maakte hij gebruik van de
diensten van Duitse collega's. Met zijn keuze was hij kritisch want niet alleen de
vertaling kon inferieur zijn, ook in materieel opzicht waren Duitse boeken doorgaans
van bedenkelijke kwaliteit. Slecht papier, ondeugdelijke drukletters en slordig
drukwerk: het zijn slechts enkele eigenschappen van achttiende-eeuwse Duitse boeken
die de lezer onmiddellijk in het oog springen. De uitgaven van de firma Breitkopf
uit Leipzig vormen daar een uitzondering op. Zij stond toen reeds bekend als de beste
drukkerij en uitgeverij van Duitsland en zou later beroemd worden om haar
muziekuitgaven van Beethoven.6. Voor Cato, oder Briefe von der Freyheit klopte
Luzac dan ook aan bij vader en zoon Bernhard Christoph en Johann Gottlob Immanuel
Breitkopf. Het werk werd in vier delen in octavo op de markt gebracht. Deel één en
twee werden in 1756 uitgegeven, deel drie en vier in 1757.
Een indicatie van de oplagecijfers en de drukkosten geven de verklaringen van
Breitkopf over de voorraad drukwaar die hij in zijn pakhuis voor Luzac in bewaring
had, na de inbeslagneming van diens winkelvoorraad. In gedrukte vorm waren de
vier delen samen 120,5 vel groot. Dit komt overeen met het aantal pagina's dat de
geautomatiseerde catalogus opgeeft voor het desbetreffende werk: 1928 pagina's (bij
octavoformaat worden twee maal acht pagina's per vel gedrukt). Ze werden gedrukt
voor het totaalbedrag van 571 Thaler en 18 Groschen.7. Papier werd apart van een
papierhandelaar betrokken. Het was zelfs contractueel vastgelegd dat het Luzac was
toegestaan Hollands papier te importeren naar Duitsland. Dat moet de reden zijn dat
er geen verklaringen van papierhandelaren zijn te vinden in de dossiers die voor de
rechtszaak over Luzac zijn aangelegd. Wel kunnen we te rade gaan bij de verklaring
van de Leidse notaris Josué l'Ange betreffende de Commentarii Societatis regiae
scientiarum Gottingensis, waaruit blijkt dat Luzac voor de uitgave op ordinair papier
achttien Groschen per riem heeft betaald.8. Aangezien de oplage van Cato ongeveer
1200 exemplaren geweest moet zijn,9. had Breitkopf voor de vier delen in totaal
144.600 vel nodig, circa 325 riem papier, waarvoor Luzac in totaal 243 Thaler en
achttien Groschen had moeten betalen. De vertaling, de correctie, het drukwerk en
het papier kosten bij elkaar opgeteld (afgerond) 1700 Thaler. Dit bedrag is niet
extreem hoog; het komt met 3272 gulden ongeveer overeen met de kosten ad 3772
gulden en vier stuivers die Samuel Luchtmans in 1739 maakte voor Musschenbroeks
Essay de physique, dat 130 vel groot was en waarvan 1350 exemplaren gedrukt
werden.10.
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Toch moet Luzac goedkoper uit zijn geweest. In de inventaris van Luzacs voorraad
te Göttingen werd namelijk als kostprijs voor twee delen zeven Groschen genoemd
(per deel drieëneenhalve Groschen); dat is aanzienlijk minder dan de achtenhalve
Groschen per deel die uit de hierboven genoemde bedragen zijn af te leiden. Voor
een belangrijk deel zal het verschil te verklaren zijn uit de extrapolatie van Gellius'
honorarium: de onbekend gebleven tweede ver-
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taler kon waarschijnlijk veel minder declareren. Ook de papierkosten kunnen lager
zijn uitgevallen dan voor de Commentarii betaald is. In genoemde inventaris wordt
tevens het bedrag genoemd dat boekverkopers per deel moesten neertellen:
zeveneneenhalf Groschen.11. Particulieren moesten er tien Groschen voor neertellen.12.
Indien Luzac alleen via de assortimentshandel zou verkopen, had zijn winst over de
hele oplage 800 Thaler bedragen.
Helaas voor Luzac bleef de voorraad in de schappen liggen. De rechtzaak die de
universiteit tegen Luzac had aangespannen, had tot gevolg dat er beslag werd gelegd
op de inventaris van de winkel in Göttingen. Hoe groot het debiet van Cato, oder
Briefe von der Freyheit zou zijn als dat niet het geval was geweest, laat zich uiteraard
raden. Toch heeft Luzac bij de vaststelling van de oplage een beeld voor ogen gehad
van wat haalbaar was en wat niet. Daarbij zal hij ook zij afgegaan op zijn eigen
interesses. Want op een of andere manier was zijn belangstelling gewekt voor Cato's
letters.

De republikein Cato
Om de vraag te kunnen beantwoorden waarom Luzac de vertaling van de Engelse
vertogen geschikt achtte voor de Duitse markt, ga ik eerst in op de ideeën van
Trenchard en Gordon zelf. In de jaren twintig van de achttiende eeuw, de periode
waarin zij Cato's letters schreven, waren kerk en politiek ernstig verdeeld. Binnen
de Anglicaanse kerk stonden de hoogkerkelijken (High Church Party) tegenover de
laagkerkelijken (Low Church). De eersten hielden vast aan de episcopale kerkorde
en de nauwe relatie tussen kerk en staat, en moesten begrijpelijkerwijs weinig hebben
van de protestante dissenters. De laagkerkelijken daarentegen stonden persoonlijke
vroomheid en christelijke barmhartigheid voor en waren wel bereid om met de
dissenters samen te werken. Een min of meer vergelijkbare tegenstelling is terug te
vinden in de politiek, met aan de ene kant de anglicaanse, conservatieve en
koningsgezinde Tories en aan de andere kant de liberale Whigs, die pleitten voor
een staatkundige vrijheid, losser van koning en kerk.
Trenchard en Gordon behoorden met hun democratische ideeën tot de radicale
factie binnen de Whigs. Ofschoon niet per definitie tegen de monarchie waren zij
fel gekant tegen absolutisme, bureaucratie, corruptie en militaire repressie. Zij zagen
voor het volk een belangrijke constitutionele rol weggelegd, namelijk als bewaker
van de vrijheid.13 .Daarbij leunden de auteurs sterk op de Two treatises of civil
government (1690) van John Locke, die iedere vorm van absolutisme verwierp en
stelde dat overeenkomstig het natuurrecht de staat bedoeld is om de mensen vrijheid
en gelijkheid te geven. Vorst en onderdanen hadden een verdrag gesloten om deze
doelstelling te kunnen realiseren. Vrijblijvend was dit verdrag niet want in geval van
tirannie is er sprake van contractbreuk en is het volk gerechtigd het recht in eigen
hand te nemen.14.
De brieven van Trenchard en Gordon dragen de naam van Marcus Porcius Cato
Uticensis (95-46 vChr.) omdat deze republikein indertijd symbool stond voor vrijheid,
vaderlandslievendheid en verzet tegen tirannie. Zijn ideeën inspireerden onder anderen
Spectator-auteur Joseph Addison, die een succesvol treurspel naar hem noemde:
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Cato, a tragedy (1713). Tegen de achtergrond van het klassieke Rome werden in
Cato's letters talloze republikeinse idealen uiteengezet, dikwijls naar aanleiding van
concrete gebeurtenissen.15. De nog altijd zeer goed leesbare vertogen bestrijken een
breed scala aan onderwerpen, variërend van corruptie, vrijheid van meningsuiting,
laster, loyaliteit en nepotisme tot opvoeding, liefdadigheid, huwelijk, kolonialisme
en slavernij.16.
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Heeft Luzac net als de op winst beluste boekverkoper uit Sebaldus Nothanker een
willekeurige tekst genomen om die in het Duits te laten vertalen, bijvoorbeeld om
die tegen assortimentsartikelen van andere Duitse boekverkopers te kunnen ruilen?
Die verklaring lijkt me te gemakkelijk.
Ook is het mijns inziens te ver gezocht de verklaring voor de Duitse uitgave van
Cato's letters te zoeken in zijn conflict met de Göttingse universiteit. De rechtzaak
die hieruit voortvloeide, begon in 1756, het jaar waarin het eerste deel van de persen
rolde. Hierin stond Luzac tegenover de universiteit en daarmee ook tegenover de
keurvorst van Hannover. Dit kwam doordat het universiteitsstadje binnen het
rechtsgebied van Hannover lag en voor veel financiële beslissingen afhankelijk was
van de keurvorst. Deze was tevens koning van Groot-Brittannië en Ierland. Probeerde
Luzac hem gunstig te stemmen met deze uitgave? Hoewel hij van radicale Whigs
weinig moest hebben, moet de vorst toch gecharmeerd zijn geweest van het
pro-Hannover standpunt dat de auteurs van Cato's letters innamen. In geen geval het
onder Jacobus II katholiek geworden huis van Stuart terug, moeten ze als zoveel
andere Whigs, gedacht hebben. De Tories daarentegen steunden de Jacobieten, die
hun eigen pretendent op de troon wensten.17. De motivatie lijkt me te omslachtig.
Luzac koos immers altijd voor de directe confrontatie.
Aannemelijker acht ik het dat Luzac inspeelde op het enorme succes van het
toneelstuk van Addison waarin Cato de hoofdrol speelde. Cato werd daardoor de
verpersoonlijking van het republikeinse ideaal niet alleen in Engeland, maar ook op
het vasteland. De uitgave van een werk waarin kritiek werd geleverd

Titelprent bij Pieter Langendyk. Julius Cezar, en Kato. Treurspel, Amsterdam, erfgen. J. Lescailje
en Dirk Rank. 1720 (privé-coll. Anna de Haas).

op de uitwassen van het absolutisme en bovendien met de naam Cato in de titel, was
vanzelfsprekend een bestseller.
In de Republiek was de figuur van Cato mede dankzij een tweetal toneelstukken
razend populair geworden. Herman Angelkot jr maakte al in 1715 met medewerking
van zijn vriend Pieter Langendijk en H. de Wolff een bewerking van Addisons
toneelstuk over Cato (Cato, of de ondergang der Roomsche vryheid). Langendijk
zelf bewerkte in 1720 het kort na Addisons toneelstuk verschenen Cato d'Utique
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(1715) van François Michel Chrétien Deschamps tot Julius Cezar en Kato. Veel
herdrukken en veel opvoeringen maakten dat ook in de Nederlanden de onkreukbare
Cato een bekende figuur werd en een rol ging spelen in discussies over vrijheid- en
vaderlandsliefde. Geen wonder dat men - tot in de jaren zeventig - moeite had met
de zelfmoord van de held.18.
In Duitsland, waar het onderwerp ‘Staatsklugheit’ (en daarmee het verlicht
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absolutisme) sinds het einde van de zeventiende eeuw hoog op de agenda stond.19.
was een vergelijkbare discussie gaande. Ook hier was Addisons Cato de aanleiding.
Wel begon die pas dertien jaar later, door de bewerking van het Engelse drama door
Johann Christoph Gottsched tot Sterbender Cato (1732). Daarnaast kreeg Gottsched
de wind van voren wegens zijn manier van bewerken. Hij had volgens zijn critici
delen van Addisons werk met ‘Kleister und Schere’ geplakt aan de bewerking van
Deschamps. In 1759 mengde Lessing zich in de strijd door kritiek uit te oefenen op
de klassisistische theaterregels die Gottsched aan het shakespeareaanse drama van
Addison had toegevoegd.20. Desondanks was Gottscheds toneelstuk een doorslaand
succes. Het werd vele malen opgevoerd en kende in ieder geval tot 1757 negen of
tien drukken. Daarmee raakte het republikeinse gedachtegoed van Cato ook in
Duitsland bekend.21. Nog in 1774 schreef de bejaarde Albrecht von Haller zijn
politiek-filosofische roman Fabius und Cato, waarin hij de figuur van Cato gebruikte
om te waarschuwen tegen de gevaren van almachtige despoten.22.

Amerikaans republicanisme
De tweede vraag over het waarom van de Duitse vertaling van Cato's letters is
mogelijk interessanter: past deze uitgave wel in het fonds van Luzac? Of, sterker
nog: hadden de ideeën die in Cato's letters werden gedebiteerd, de instemming van
Luzac? Op zichzelf is het niet noodzakelijk dat een uitgever het eens is met zijn
fondsauteurs, noch dat hij ze per se zou moeten verdedigen of weerleggen, schreef
hij reeds in het ‘Advertissement de l'imprimeur’, voorafgaand aan de tekst van het
gewraakte, want materialistische, L'homme machine van Julien Offray de La Mettrie:
‘Il ne me convient pas de réfuter ce que j'imprime; ni même de dire mon sentiment
sur les raisonnemens qu'on trouvera dans cet écrit.’23.
Ook in het geval van Cato's letters lijkt Luzac ver af te staan van de idealen daarin
gepresenteerd. Zo werden de vrijheidslievende ideeën van Trenchard en Gordon later
in de eeuw omarmd door de Founding fathers van Amerika en met hen door de
patriotten in de Republiek. In 1756 kon hij dit nog niet weten, maar er doemt hier
een tegenstelling op met Luzacs eigen ideeën over de positie van de stadhouder.
Niets is echter minder waar, zo zal hieronder blijken.
Reeds elf maanden nadat de eerste afleveringen van Cato's letters waren
verschenen, nam James Franklin excerpten hieruit over in zijn kritische New England
courant (1721-1726). Zijn broer Benjamin Franklin ging zelfs een stap verder en
incorporeerde delen van de vertogen in zijn eigen ‘Silence Dogood Papers’ (1722),
die in de New England courant werden afgedrukt. De Duitser John Peter Zenger was
in 1733 begonnen met zijn New York weekly journal; ook hij schroomde niet de
overheid te bekritiseren. Hij werd wegens laster gevangengezet, waarna een proces
volgde. Uiteindelijk werd hij vrijgepleit; nog altijd geldt deze rechtzaak als een cause
célèbre in de Amerikaanse historiografie over vrijheid van drukpers.24. Het was een
onderwerp dat hem na aan het hart lag. zo blijkt bijvoorbeeld ook uit de aflevering
van zijn krant van 25 februari 1733, waarin hij de 32ste brief van Cato's letters,
‘Reflections upon Libelling’, opnam. De vertogen van Trenchard en Gordon werden

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

keer op keer geciteerd in de kranten van alle dertien koloniën die Noord-Amerika
toen rijk was. Ook in pamfletten werd er dikwijls naar verwezen. Iedere kolonist
kende het werk op z'n minst van naam.25.
Vreemd is dit niet. Het ontluikende republikeinse denken van de kolonisten van
de Verenigde Staten van Amerika had zijn wortels in het klassiek republicanisme
dat op zijn beurt teruggreep op de Romeinse verwerking van het Griekse
vrijheidsconcept. Ook in de
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Romeinse Republiek werd nagedacht over excessen als corruptie, machtsmisbruik
en overdadige luxe. Het is geen wonder dat diverse Romeinse namen in de jaren
zestig en zeventig van de achttiende eeuw de ronde deden. Niet alleen de naam van
Cato was populair, ook bijvoorbeeld die van Brutus, in 1787-1788 gebruikt als
pseudoniem voor de antifederalistische opponent van The Federalist.26. Daarnaast
omarmden de vrijheidslievende kolonisten de ideeën van Locke, Voltaire,
Montesquieu en ook waren de Amerikanen bekend met de werken van rechtsfilosofen
als Grotius, Pufendorf, Burlamaqui en Vattel. Al deze auteurs hadden zich
uitgesproken tegen autocratie en voor volkssoevereiniteit; hun ideeën zijn terug te
vinden in talloze geschriften. Het gedachtegoed van Trenchard en Gordon kwam de
kolonisten dan ook bekend voor, zozeer zelfs dat het kritiek uitoefenen op de overheid
onmiddellijk gerelateerd werd aan Cato en Cato's letters. Bovendien waren de concrete
uitspraken over hoe een imperium als Engeland zich ten opzichte van zijn koloniën
dient te gedragen, koren op de molen van de strijders voor onafhankelijkheid:
Force can never be used effectually to answer the end, without destroying
the colonies themselves. Liberty and encouragement are necessary to carry
people thither, and to keep them together when they are there: and violence
will hinder both. Any body of troops considerable enough to awe them,
and keep them in subjection, under the direction too of a needy governor,
often sent thither to make his fortune, and at such a distance from any
application for redress, will soon put an end to all planting, and leave the
soldiers alone: and if it did not, would cat up all the profit of the colony.
[...]27.
De stichters van de Verenigde Staten konden in hun strijd voor onafhankelijkheid
voldoende theoretische onderbouwing vinden en inspiratie opdoen in de
vroegachttiende-eeuwse Engelse vertogen tegen de uitwassen van de
alleenheerschappij van kerk of koning. Nog altijd leeft de naam van Cato voort in
de Verenigde Staten, door het gerenommeerde conservatief-liberale Cato Institute
in Washington DC. Dit wetenschappelijke instituut volgt het overheidsbeleid kritisch
en probeert tegelijk door middel van een forum de Amerikaanse burger hierbij te
betrekken. Het heeft de beginselen waarvoor in de Amerikaanse revolutie gevochten
is en die men nog altijd associeert met Cato's letters, hoog in het vaandel staan:
vrijheid van de individuele burger, beperkte overheidsinvloed, vrije markt en vrede.
Bovendien bevat menige website over de Amerikaanse grondwet een of meer vertogen
uit Cato's letters.28.

Luzac als republikein
De opstandige patriotten in de Republiek juichten het onafhankelijkheidsstreven van
de onderdrukte Amerikanen toe. Zozeer zelfs dat de publicaties waarin de Amerikanen
hun politiektheoretische opvattingen weerspiegeld zagen, in de Nederlanden evenzeer
een gewillig oor vonden.
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Zo was de patriotse auteur Lodewijk Theodorus graaf Nassau la Leck gegrepen
door Cato's letters. Hij nam er in De Staatsman (1778-1785) een groot aantal passages
uit over.29. Dat Nassau la Leck Cato's letters kende, verbaast niet want hij was een
der eersten in de Nederlanden die met de belangstelling de strijd van de
Noord-Amerikaanse koloniën voor vrijheid en onafhankelijkheid volgden. Ook in
De Staatsman hield hij dikwijls een vurig pleidooi voor de Amerikaanse
onafhankelijkheid. Die was in 1776 uitgeroepen. Om in Europa als zelfstandige natie
erkend te worden werden diverse gevolmachtigden naar verschillende landen
toegestuurd. John Adams, die later de tweede president van de Verenigde Staten zou
worden, verbleef om die reden van 1780 tot en met 1782 in de Republiek. Zijn
aanwezigheid en zijn herhaalde pleidooien voor Amerika als zelfstandige natie
waarmee het goed zaken
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doen was, leidden dikwijls tot discussies over dit onderwerp.30. Een heikel punt daarbij
was of de kolonisten gerechtigd waren tegen hun Engelse overheid in opstand te
komen. Voor Nassau la Leck was het zonneklaar:
Zy [de Engelsen] zagen niet, dat vrye en getrouwe vrienden op een afstand
van 1500 uuren veel meer waard zyn, als ongehoorzame en misnoegde
onderdaanen: zy dagten hunne magt te vergroten, door America aan ketenen
te kluisteren. Met niets dan met den tegenwoordigen tyd en omstandigheden
te rade gaande, zonder vooruitzicht op het toekomende, hebben zy de
Colonien die tot mannelykc jaren gekomen waren, en hunne krachten
begonden te kennen, even als kleine kinderen willen behandelen. In plaatze
van met hen een Tractaat van Alliantie en Koophandel aan te gaan, hebben
zy hun een juk willen opleggen, dat schoon lastig echter meer vernederend
dan wel drukkend was [...]31.
De Noord-Amerikanen hadden inderdaad het recht om in opstand te komen, vond
De Staatsman, waaraan de auteur het beeld toevoegde van volwassen geworden
kinderen die door de ouders losgelaten moeten worden. De kwestie komt keer op
keer in het blad terug en steeds weer gaf Nassau la Leck een nieuw argument. Zo
noemde hij als economische rechtvaardiging: ‘De Koophandel bloeit nergens meer
dan in de landen daar de Vryheid op den Throon zit, daar ieder onder reedelyke
wetten in 't veilig bezit van het zynen is.’32. En. wanneer een heel volk of een hele
natie in opstand komt, dan kan het geen rebellie of muiterij genoemd worden. Dan
is de opstand hoe dan ook gerechtvaardigd.33. Een historisch argument vond de
schrijver in de opstand van de Republiek tegen de Spanjaarden, waarbij hij ook ingaat
op de eigenschappen die een ‘Groot Vorst’ dient te bezitten.34.
Elie Luzac kon zich in deze argumentatie niet vinden. Ook hij had het vaak over
de Amerikaanse onafhankelijkheidstrijd maar hij keurde, Engelsgezind als hij was,
de opstand af.35. In zijn Reiner Vryaarts openhartige brieven (1781-1784) reageerde
hij vaak op de uitspraken van Nassau la Leck en andere voorstanders van de
Amerikaanse autonomie. De schrijver van De Staatsman heeft geen verstand van
zaken, schreef Luzac: ‘Hoe minder iemand van eene zaak weet, hoe gereeder gy hem
vinden zult, om over het doen en laaten van een ander vonnis te stryken [...]’36.
Bovendien voelde de Leidenaar zich niet bij machte om over de kwestie te een
uitspraak te doen: het is immers zo ingewikkeld dat het opperste gezag er het beste
over kan oordelen.37. Voorts hebben de Amerikanen het slechts alleen van de Engelsen
kunnen winnen, dankzij de steun van anderen.38. En het is zeer de vraag of de
Republiek haar financiële en economische positie verbetert wanneer ze overgaat tot
erkenning van de onafhankelijkheid van de dertien voormalige Engelse koloniën,
zoals onder anderen jonkheer van der Capellen tot de Marsch had betoogd.39. Ook
voerde Luzac aan dat een logische consequentie van de erkenning van Amerika's
onafhankelijkheid was dat de Republiek met Engeland in oorlog bleef; een
onwenselijke situatie.40. Maar de voornaamste reden voor Luzac om de
onafhankelijkheidsstrijd van de Amerikanen af te wijzen, betrof het ontbreken van
iedere rechtvaardiging ervan. Een volk mag alleen in opstand komen tegen zijn
overheid in geval van tirannie en daar was toch echt geen sprake van. Net zo min
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overigens als in de Republiek, waar de patriotten zich gerechtigd achtten om tegen
de stadhouder in opstand te komen. Dat het in 1747 wel was toegestaan, was omdat
‘de Hooge Overheid, de gantsche Natie, zoo dagt [over de belabberde toestand waarin
de Republiek verkeerde]. Met eenpaarige bewilliging van alle de Leden de
Vergaadering composeerende, was de hooggemelde Prins geëligeerd en aangesteld.’41.
Het waren meer de patriotse gevolgtrekkingen uit Cato's letters waar Luzac zich niet
in kon
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vinden, dan de republikeinse gedachten van Trenchard en Gordon zelf. Laten we
teruggaan naar 1756, toen Luzac de Duitse editie op de markt bracht. Op dat moment
lagen reeds drie Nederlandse vertalingen in de boekhandel. Twee waren recent
verschenen en waren net als de Luzac-uitgave gebaseerd op de vijfde editie van het
origineel.42. De eerste Nederlandse vertaling dateert echter van 1722 en werd door
de Delftse uitgever Reinier Boitet op de markt gebracht. Dit werk bevat slechts de
eerste 31 brieven en in de titel wordt expliciet melding gemaakt van de aanleiding
tot de vertogen van Trenchard en Gordon: de South Sea Bubble.43. Dit was voor de
familie Luzac een gevoelige kwestie want ook de vader van Elie Luzac, Elie Luzac
senior, bezat aandelen in de New Joint Stock of South Sea Annuities, die in Londen
verhandeld werden. Ook hij moet aanzienlijk op deze aandelen verloren hebben toen
de zeepbel uiteenspatte.44. De South Sea Company was in 1711 opgericht en kreeg
tegen overname van een deel van de Engelse staatsschuld, het ‘Asiento’ ofwel een
monopolie om slaven te leveren aan de Spaanse kolonies in Zuid-Amerika. Vooral
door dit voordelige handelsmonopolie en - in 1719 - de overname van de resterende
staatsschuld was de koers tot het tienvoudige gestegen. Er was een levendige
effectenhandel ontstaan en vele vergelijkbare compagnieën waren opgericht om op
de aandelenmarkt net zulke hoge ogen te kunnen gooien. Uiteindelijk zijn honderden
firma's aan deze windhandel failliet gegaan.45. Geen goed woord hadden Trenchard
en Gordon over voor de manier waarop de overheid zichzelf met de aandelenhandel
van de South Sea Company had verrijkt, maar buiten schot bleef toen het volk de
dupe werd van deze windhandel.
Dit thema en de manier waarop Trenchard en Gordon het aan de orde stelden, had
ongetwijfeld de instemming van Luzac. Ook het andere onderwerp waar de Engelse
auteurs regelmatig op terugkwamen, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid
van drukpers, was voor hem gefundenes Fressen. Zelf had hij er eveneens over
gepubliceerd. Naar aanleiding van het verbod van L'homme machine had hij Essai
sur la liberté de produire ses sentimens (1749) geschreven en ook nadien zou hij
zich daar nog vaak mee bezighouden.46.
Ook het republicanisme zoals de Engelse auteurs voorstonden, lag dicht bij de
politiektheoretische standpunten die Luzac in diverse geschriften heeft ingenomen.
Zo had hij in Het gedrag der stadhoudersgezinden verdedigt, door A.v.K.
rechtsgeleerden (1754) de Doelistenbeweging in de Republiek fel verdedigd omdat
zij zich verzetten tegen de regentenoligarchie. Deze opstand van de acht-en-veertigers
maakte een einde aan het tweede stadhouderloze tijdperk en het waren deze burgers
die Willem IV in het zadel hadden geholpen. Luzac heeft zich in deze periode
herhaaldelijk uitgelaten over het gelijk van deze stadhoudersgezinden. Hij betoogde
in Het gedrag der stadhoudersgezinden dat het volk het onvervreemdbare recht heeft,
gebaseerd op het natuurrecht, om in opstand te komen tegen een overheid die het
algemeen belang uit het oog verloren heeft. Niet voor niets gebruikte hij een citaat
uit Lockes Second treatise of government als motto. Het pamflet werd in Amsterdam
als opruiend beschouwd. Maar liefst 3000 gulden werd er uitgeloofd voor degene
die auteur, drukker en uitgever kon aanbrengen. Op 15 mei van hetzelfde jaar werd
het aldaar publiekelijk verbrand.47. Het waren vrijwel dezelfde misstanden waartegen
Luzac, Trenchard en Gordon zich verzetten en ook in de ideale staatsvorm van het
regnum mixtum konden de auteurs zich vinden. Luzac juichte de situatie toe waarin
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de magistraten, vertegenwoordigd in de Staten en in de stedelijke regeringscolleges,
samen met de stadhouder het gezag uitoefenen. En ook Trenchard en Gordon zagen
voor de koning een rol weggelegd.
Luzac was dan ook - in de klassiek-Romeinse zin - een republikein. De patriotten
van de jaren tachtig zouden van een dergelijke uitspraak echter hebben gegruwd. Zij
zagen natuur-
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lijk wel de parallellen tussen hun eigen revolte en die van 1747-1748. Net als toen
stond het land in de jaren tachtig er economisch gezien slecht voor en het was
bovendien in oorlog met Engeland. Maar anders dan in 1747 was nu de stadhouder
de schuldige. Hij had inmiddels veel soevereine macht naar zich toe getrokken en
bezondigde zich aan patronage en nepotisme. Vandaar dat de burgers vrijheid en
vooral volkssoevereiniteit voor zich opeisten. Op dat punt waren de patriotten het
eens met de stadhoudersgezinden van weleer. Alleen, volgens de patriotten was het
volk destijds opgestookt om de stadhouder in ere te herstellen en had hij het
onmiddellijk weer in de steek gelaten. Het toenmalige volk was in hun ogen dom,
manipuleerbaar en vooral onkundig van geschiedenis of politiek. Wat dat aangaat
vonden de patriotten zich helemaal niet met hen te vergelijken.48.

Slot
Voor een boekhistoricus is het vrijwel ondoenlijk om zich bij een uitgeversfonds af
te vragen waarom de boekverkoper voor deze en gene titel heeft gekozen.
Fondsanalyses beperken zich daarom - op een enkele gunstige uitzondering na - vaak
tot het tellen van katernen, het turven van genres en het noteren van de taal waarin
de boeken zijn geschreven. Hoogstens wordt de politieke signatuur van de uitgever
vastgesteld en wordt er een relatie gelegd met de politieke uitgaven in een fonds.
Een dergelijke fondsanalyse is niet bevredigend, want daarmee wordt het verschil
onvoldoende duidelijk tussen bijvoorbeeld de uitgever van Weyermans Vrolyke
Tuchtheer en die van Van Effens Hollandsche Spectator; of tussen het fonds van
Luzac en dat van Luchtmans. Boekhistorisch onderzoek vereist dat er een stap verder
gezet wordt en dat gekeken wordt naar auteur en bockinhoud zelf, en naar de
inhoudelijke beweegredenen van de uitgever om de tekst in kwestie op de markt te
brengen. Lang niet altijd zijn er gedrukte en geschreven bronnen voorhanden op
basis waarvan de overwegingen te achterhalen zijn. Bovendien vergt zo'n fondsanalyse
heel veel werk. Een gulden middenweg is een dergelijk onderzoek steekproefsgewijs
te doen. Het levert veel op, niet het minst door het scherpere zicht op het uitgeefbeleid
van de boekverkoper in kwestie dat erdoor verkregen wordt.
De Leidse boekverkoper Elie Luzac heeft veel materiaal achtergelaten waaruit
zijn conservatief-verlichte ideeën en zijn prinsgezinde standpunt te distilleren zijn.
Op basis daarvan kunnen zijn keuzes met betrekking tot zijn fonds geëxpliciteerd
worden. Wat Cato's letters betreft bleek het inderdaad een tijdrovend proces, omdat
het werk dankzij de thema's vrijheid en volkssoevereiniteit in verschillende tijdvakken
van de achttiende eeuw in diverse landen grote populariteit genoot. Ook Luzac heeft
zich in menig geschrift uitgelaten over het recht van een volk om in opstand te komen
tegen zijn overheid. De materie hield hem bezig toen stadhouder Willem IV in ere
werd hersteld en later, in de jaren tachtig, toen de patriotten stadhouder Willem V
diens positie als ‘Eminent Hoofd’ aanvochten. Zo schreef hij hierover in zijn
commentaar op De l'Esprit des lois van Montesquieu (1763) en zijn aantekeningen
bij De pligten der overheden van Jacob Nicolas Moreau (1779). Op talloze plaatsen
in zijn Reinier Vryaarts openhartige brieven voerde hij een debat met zijn patriotse
opponenten over het politieke vrijheidsbegrip. De discussie werd mede gevoed door
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de publicaties ter legitimering van de Amerikaanse vrijheidsstrijd. Die inspireerden
de patriotten in de Republiek tot hun streven naar radicale veranderingen met
betrekking tot het staatsbestel: de actieve politieke macht dient permanent bij het
soevereine volk te berusten en niet bij de despotieke stadhouder. Zich beroepend op
republikeinse burgerplichten en natuurlijke rechten kozen ze voor een vrije politieke
pers, het recht om verzoekschriften bij de overheid in te dienen en het recht om
wapens te dragen. Dat waren in hun ogen de middelen die tot vrijheid en volkssoe-
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vereiniteit moesten leiden.49.
Veel elementen uit de discussie uit die tijd komen sterk overeen met die uit Cato's
letters. De Amerikaanse kolonisten hadden deze vertogen over vrijheid nooit uit het
oog verloren. Zij vonden daarin de idealen verwoord, waarvoor ze tot de
onafhankelijkheidsverklaring in 1776 zouden vechten. Nassau la Leck op zijn beurt
introduceerde de vertogen voor de vierde maal binnen de Republiek door een aantal
in De Staatsman op te nemen. Of zijn lezers dit doorhadden, weten we niet: de
patriotse redacteur vermeldde zijn bronnen zelden.
Ogenschijnlijk in tegenspraak met het voorgaande heeft Elie Luzac een Duitse
vertaling van de brieven op de markt gebracht. Oppervlakkig gezien leek deze uitgave
een vreemde loot aan de stam van zijn boekenfonds, maar nadere bestudering van
het werk en de ‘transhistorische’ receptie ervan leert dat het wel degelijk past bij
Luzacs overige fondsartikelen. Luzac kon zich goed vinden in het
klassiek-republikeinse gedachtegoed van Trenchard en Gordon. Vandaar dat hij in
zijn frequente aanvallen op De Staatsman de vertaalde vertogen uit Cato's letters
met rust liet en alleen naar Nassau la Leck uithaalde waar het interpretaties betrof
ter verdediging van de strijd tegen de stadhouder als verpersoonlijking van
machtsusurpatie en ter rechtvaardiging van de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd.
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Bijlage
Lodewijk Dodo graaf van Nassau la Leck
Over Lodewijk Theodoor graaf van Nassau la Leck bestaan nogal wat misverstanden.
Dit komt door Van der Aa, die in zijn Biografisch woordenboek der Nederlanden
Lodewijk Theodoor verwisselde met zijn oom Hendrik Carel graaf van Nassau la
Leck. Om verdere verwarring te voorkomen volgt hieronder een aantal data over de
bewuste Nassau la Leck.1.
Lodewijk Theodoor Nassau la Leck, de auteur van onder andere De Staatsman,
is een afstammeling van een bastaard van prins Maurits. Hij wordt geboren op 20
november 1741 te Terheijden, bij Breda. Het jaar daarvoor had zijn vader, Lodewijk
Theodoor senior, aldaar het buiten De Munnikenhof gekocht. Hij was op dat moment
getrouwd met Josina Geertruida Crommelin, de moeder van Lodewijk Theodoor
junior (ook wel genoemd: Lodewijk Dodo). Het was het tweede huwelijk van
Lodewijk Dodo's vader; eerder was deze getrouwd met gravin Reinera (Chistoffelina
Maria Casimira) Slippenbach.2. Wanneer Lodewijk Dodo zeven jaar is, overlijdt zijn
vader. Zijn moeder sterft in 1756. Om haar nalatenschap ordentelijk af

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

194
te handelen, worden er in februari 1757 verklaringen afgelegd over de nog
minderjarige erfgenamen. onder wie Lodewijk Dodo, die dan vijftien jaar oud is.3.
Lodewijk Dodo erft in 1762 van zijn oom Willem Hendrik graaf van Nassau la
Leck de ambachtsheerlijkheid Ouwerkerk aan den IJssel. Hij laat op zijn beurt in
hetzelfde jaar een testament opmaken waarin hij zijn jongste zus, Josina Geertruyd,
aanwijst als erfgenaam van de heerlijkheid Ouwerkerk.4. Een jaar later verschijnt
Lodewijk Dodo opnieuw bij de notaris, deze keer om betreffende Ouwerkerk een
verzoek om verlei in te dienen bij het Leenhof van Holland en West-Friesland, in
plaats van de overleden Willem Hendrik.5.
Van 1766 tot begin 1769 verblijft Lodewijk Dodo te Lausanne. Hij trouwt per
procuratie op 13 juli 1767 te Utrecht met Jeanne Françoise Elisabeth de Crousaz
(1745-1768). Deze dochter van de uit Lausanne afkomstige Pierre Crousaz,
generaal-majoor in het staatse leger, was zwanger en Lodewijk Dodo werd als de
dader aangewezen. Binnen een maand na de geboorte van dochter Gertrude Françoise
Elisabeth overlijdt Jeanne. Spoedig daarna treedt Lodewijk Dodo opnieuw in het
huwelijk. De plechtigheid vindt plaats op 4 april 1768 te Pulli (Lausanne) en de
gelukkige is deze keer markiezin Nanette (Anne Pauline Marie) de Chandieu-Villars.
Zij stamt uit een vooraanstaande hugenotenfamilie die eind zeventiende eeuw was
neergestreken in Lausanne en daar tot grote welstand was gekomen. De Chandieus
hadden contact met diverse verlichte philosophes, onder wie Voltaire (die zelfs bij
hen te gast was). Toen het huwelijk tussen Nanette en Lodewijk Dodo voltrokken
werd, was haar zus Henriette Pauline Chandieu zojuist bevallen van haar zoon, de
latere auteur en minnaar van madame de Staël, Benjamin Constant de Rebècque.6.
Het is een slecht huwelijk. Zo slecht zelfs dat Lodewijk Dodo in 1769 de stad
verlaat, met achterlating van een zwangere echtgenote en talrijke schulden. Hij hoopt
in de Republiek een betrekking te vinden. Zes maanden later wordt zijn zoon Lodewijk
Filips Karel geboren, maar voor Lodewijk Dodo is dit geen aanleiding om naar
Lausanne terug te keren. In 1779 en 1780 hebben de echtlieden nog contact over de
geldigheid van hun huwelijk. Lodewijk Dodo stelt een scheiding voor maar Nanette
de Chandieu stemt er niet mee in, omdat scheiden in haar ogen niet mogelijk is
wanneer een huwelijk ongeldig is.
Intussen hebben de schulden zich opgestapeld. In 1773 verkoopt Lodewijk Dodo
de heerlijkheid Ouwerkerk aan zijn jongste oom Jan Nicolaas Floris graaf van Nassau
la Leck en in 1776 vraagt hij zelfs zijn tante Johanna Gevaerts om hulp. Zij is de
tweede echtgenote van Hendrik Carel graaf van Nassau la Leck, maar leeft sinds
1765 van hem gescheiden. Oom Hendrik Carel was de lievelingsoom van Lodewijk
Dodo. Nadat Lodewijk Theodoor senior in 1748 was overleden had oom Hendrik
Carel samen met zijn eerste vrouw tante Adrienne Marguerite Huguetan een deel
van de opvoeding van zijn jonge neefje Lodewijk Dodo op zich genomen. Daardoor
heeft hij, Lodewijk Dodo, een aantal kinderjaren doorgebracht in hun huis aan het
chique Lange Voorhout te 's-Gravenhage (in het pand waar de Hoge Raad lange tijd
gehuisvest was). Lang duurde de vreugde daar echter niet. Tante Adrienne overleed
en oom Hendrik Carel bleef achter met vele schulden. Desondanks had hij Lodewijk
Dodo op 8 november 1752 geadopteerd, met als reden dat hij kinderloos is en
waarschijnlijk zal blijven, en in 1753 trouwde hij met de 37 jaar jongere Johanna
Gevaerts. Reeds in 1754 werd het pand aan het Lange Voorhout verkocht: daarna
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vestigde oom Hendrik Carel zich in Utrecht. In 1758 liet hij een testament opmaken
waarin hij de ridderhofstad Beverweerd te Werkhoven, de heerlijkheid Odijk en zijn
aandeel in de nog onverdeelde goederen van de Lek, de Merwede en de Stormpolder
(ooit eigendom geweest van de familie van zijn eerste vrouw Adrienne) naliet aan
Lodewijk Dodo, mits het huwelijk met Johanna Gevaerts geen
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kinderen zou voortbrengen.7. Helaas voor Lodewijk Dodo: oom Hendrik Carel kreeg
wel degelijk kinderen bij tante Johanna.
Intussen begint het in Amerika steeds onrustiger te worden. Lodewijk Dodo volgt
de gebeurtenissen daar op de voet en legt zijn observaties neer in zijn Brieven over
de Noord-Amerikaansche onlusten (Utrecht, G.T. van Paddenburg 1777-1778). Zijn
stellingname ten opzichte van de Amerikaanse revolutionairen is gematigd. Hij
twijfelt aan de levensvatbaarheid van de nieuwe Amerikaanse confederatie, vooral
omdat daarin een eenhoofdig gezag dat de verschillende delen tot een eenheid kan
smeden, afwezig is. Hoewel hij zich terdege bewust is van de gevaren van een
concentratie van macht in één persoon, vindt de patriotse auteur de republikeinse
staatsvorm van de Nederlanden een succes dankzij de samenbindende rol van de
stadhouder. Daarnaast heeft hij zijn bedenkingen tegen het nationale karakter van
de Amerikanen. De regeringsvorm van een staat moet, overeenkomstig de ideeën
van Montesquieu, overeenstemmen met het karakter van de inwoners. Nederlanders
zijn zeer vrijheidslievende mensen, aldus Lodewijk Dodo graaf van Nassau la Leck,
in tegenstelling tot de Amerikaanse kolonisten. Onder hen bevinden zich immers
veel Duitsers die van oudsher gewend zijn aan een feodaal stelsel en daardoor te
onderdanig van aard zijn voor een republikeins bestel.8.
Mogelijk heeft Lodewijk Dodo inkomsten uit broodschrijverij. Daarnaast is hij
sinds 1779 extra-ordinaris-raad van Culemborg en later raad van het gerechtshof van
Vianen. Ook probeert hij zich, verarmde jonkheer als hij is, een positie te verwerven
in het Utrechtse cultureel-maatschappelijke leven. Hij schrijft zich op 7 mei 1778 in
als gewoon lid van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, dat op dat moment nog maar een paar maanden bestaat. Op 28 mei
reeds wordt hij als schrijvend lid aangenomen.9. Ook op andere manieren is Lodewijk
Dodo actief in het Utrechtse genootschapsleven. Zo is hij reeds in 1766 lid geworden
van het Utrechtse stadsmuziekcollege.10.
Veel heeft Lodewijk Dodo Nassau la Leck niet geschreven, maar wel kwam het
onderwerp Amerikaanse vrijheidstrijd steeds aan de orde. Eén keer bezondigde hij
zich aan een toneelstuk: De Noord Amerikaan in Holland of de bedrogen hoogmoed
(1778). In het voorwoord is hij bescheiden over zijn literaire uitstapje. Het is om die
reden, schrijft hij, dat hij slechts zijn initialen N.L. prijsgeeft. Overigens is de
bescheidenheid niet misplaatst: het is bepaald geen hoogstandje in het Nederlandse
toneelrepertoire. Ook in dit werk suggereert Lodewijk Dodo dat Amerika vol met
Duitsers zit. De hoofdpersoon is een overmoedige, rijke immigrant, afkomstig uit
Duitsland, die de Republiek wenst te bezoeken wegens haar volk ‘dat even gelijk
wij het juk van den hals heeft afgeschud.’ Zijn toehoorders zijn het niet eens met
deze vergelijking want ‘Wij hadden wat meerder reeden daar toe. De Inquisitie noch
de Albaas zijn in Noord America bekend geweest.’ Uiteindelijk blijkt dat de Duitser
naar Europa is gegaan om er een titel te kopen, om daarmee te kunnen pronken in
Amerika. De grote jongen uithangen doet hij ook graag in Holland. Hij koopt er de
duurste spullen, maar nadat de jobstijding is gearriveerd dat zijn Amerikaanse
bezittingen niets meer waard zijn, is het uit met de dikdoenerij. Rekeningen kan hij
niet meer betalen en zelfs de Franse wissels die hij voor een laatste partij tabak heeft
kunnen krijgen, blijken ongedekt. Zijn redding is - veelbetekenend - een Engelsman,
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die in ruil voor het land dat de Amerikaan bezit en tien jaar arbeid, borg voor hem
wil staan.
Een ander werk van Lodewijk Dodo Nassau la Leck waarin Amerika een rol speelt,
is Lettre de messire Louis Theodore, comte de Nassau La Leck [...] à monsieur
Linguet [...] auteur des Annales politiques [...]. Servant à défendre [...] la République
des Provinces-
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Unies [...] contre [...] le numero XXXII me [...] à l'article sur la Hollande (Utrecht,
G.T. van Paddenburg 1779). Hetzelfde jaar nog vertaalt hij het in Briev van jonkheer
Lodewyk Theodorus grave van Nassau la Leck [...] aan den heer advocaat Linguet,
schryver der Annales politiques [...]. Dienende om [...] de Republiek der Verenigde
Neederlanden [...] te verdedigen tegen [...] het XXXIIste stukie [...] op het artikel
over Holland [...] (Utrecht, G.T. van Paddenburg 1779). Simon-Nicolas-Henri Linguet
had in nummer 32 (1779) van zijn Annales politiques, civiles et littéraires (1777-1780)
de Republiek in felle bewoordingen opgeroepen stelling te nemen pro Amerika en
contra Engeland. Lodewijk Dodo Nassau la Leck probeerde daarop, met alle respect
voor Linguet, het betoog te ontkrachten en het standpunt van de Republiek voor de
lezers van Linguet te verduidelijken.
In De Staatsman echter, het kwam reeds aan de orde in de pennenstrijd tussen
Nassau la Leck en Elie Luzac, toont de eerste zich wel degelijk een voorstander van
zelfstandige Verenigde Staten. Duidelijk heeft hij zijn mening bijgesteld ten gunste
van de Amerikaanse Founding fathers. Anders dan in zijn toneelstuk het geval was,
beschouwt hij Groot-Brittannië niet meer als het moederland waar de kolonisten zich
naar moeten schikken.
In 1787 moet Lodewijk Dodo de Republiek verlaten. Met vele andere patriotten
vlucht hij het land uit. Het jaar daarvoor was hij reeds overgegaan tot het katholicisme.
Hierdoor en door zijn politieke ideeën was hij van zijn familie vervreemd geraakt.
Waar hij naar toe gevlucht is, is niet bekend. In 1795 woont hij als burger in het
rooms-katholieke Ravenstein. Daar overlijdt hij.
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Van Hogendorps schatplichtigheid aan de Amerikaanse Revolutie
Diederick Slijkerman
Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) speelde een belangrijke rol bij het ontstaan
van het huidige Nederlandse staatsbestel. Hij leidde in 1813 de opstand tegen de
Franse bezetting en nam in het daarop volgende gezagsvacuüm het initiatief tot een
constitutionele monarchie. In 1783-1784 maakte Van Hogendorp op twintigjarige
leeftijd een grand tour door de Verenigde Staten, waar hij de instellingen en het
functioneren van de democratie uitgebreid bestudeerde. In dit artikel wordt betoogd
dat deze reis van doorslaggevend belang is geweest voor zijn latere ontwikkeling
naar het liberalisme.
Karel, zoals hij familiair werd genoemd, was de op één na oudste telg uit een
regentenfamilie. Hoewel deze familie in de hoogste kringen verkeerde, werden status
en prestige in het ouderlijk huis nogal gerelativeerd. Zijn ouders hadden in hun
verlovingstijd een schandaal doorstaan, toen boven water kwam dat Karels moeder
en haar zus door hun vader. Onno Zwier van Haren, seksueel waren misbruikt. Deze
was zo ongeveer de machtigste regent in Friesland en de beste vriend van stadhouder
Willem IV, Karels vader liet zich door deze smet op zijn verloofde - er werd heel
wat afgeroddeld - niet afbrengen van zijn huwelijksplannen. Later wisten zijn ouders
op goede voet te komen met de stadhouderlijke familie: ze gingen ernaast aan het
Haagse Noordeinde wonen. Zijn moeder was bevriend met de Pruisische prinses
Wilhelmina, vrouw van stadhouder Willem V. Met het faillissement van zijn vader,
die niet met geld kon omgaan, kwam er echter een einde aan het sprookje. Zijn vader
moest een baantje in de Oost accepteren - de stadhouder had bemiddeld - waarmee
hij wellicht opnieuw kapitaal kon verwerven; vrouw en kinderen bleven in minder
riante omstandigheden achter.
Prinses Wilhelmina bood Karels moeder aan de opleiding van haar jongens te
betalen, onder de voorwaarde dat zij naar de roemruchte cadettenschool zouden gaan
van de cultuurvorst Frederik de Grote van Pruisen. De jongens werden er ontvangen
door de koning zelf en kregen een brede opleiding die hen moest vormen tot redelijk
denkende officieren. Karel kwam in contact met Johan Erich Biester (1749-1816)
die hem bekend zou maken met het Verlichtingsdenken. In dit denken was Amerika
het beloofde land waar het volk zelf de macht in handen had genomen en een grondwet
had opgesteld, waarin standsverschil geen rol meer speelde en rechten aan de burgers
waren toegekend.

Land van melk en honing
Na zijn militaire opleiding diende Van Hogendorp in het leger van de Republiek,
maar hij zat op een dood spoor. Hij vatte tenslotte het gewaagde plan op om een reis
naar Amerika te maken. In 1783 - de Republiek had de onafhankelijkheid van de
Amerikaanse staten net erkend - maakte hij de oversteek met het oorlogsschip De
Erfprins. Het was het meest wrakke schip in het konvooi, dat de allereerste gezant
van Nederland naar Amerika begeleidde. Aangezien De Erfprins teveel water maakte,
werd het schip door het konvooi achtergelaten. Na een orkaan dobberden zij maanden
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stuurloos rond en toen een scheepje hen ontdekte, werd Van Hogendorp uitverkoren
om hulp te gaan halen. Eenmaal aan land, bereikte hem het bericht dat het schip met
meer dan driehonderd man was vergaan.
Amerika zou een blijvende en diepe indruk op hem maken. Hij verbleef er ongeveer
zeven maanden. Hij heeft zijn vele ervaringen en indrukken nagelaten in essays,
notities en in het Frans geschreven brieven. Zo schrijft hij in een brief aan zijn moeder
onder meer over het doel van de reis: ‘J'ai voulu savoir quel est le degré de pouvoir
que le peuple peut exercer. Jamais peuple n'en posséda plus que les Américains.’1.
In de Verenigde Staten stelt hij vast dat vrijheid een relatief begrip is: ‘Zelfs hier in
den meest vrijen Staat, is de vrijheid geringer of grooter, naarmate een ieders
eigendom hem regten geeft. Niettemin kan men de gelijkheid volgens de wetten in
dezen Staat als volmaakt aanzien, wijl zij zeer ver en nergens verder gebragt, en
mogelijk zelfs volgens de natuur der dingen bepaald is. Hier is dan het land waar
men de natuurlijke ongelijkheid best kan onderzoeken, met al hare gevolgen, wijl
zij niet of minder dan elders, met ongelijkheid volgens de wetten vermengd is.’2. Op
dat moment huldigt hij al niet meer het aristocratische standpunt dat mensen nu
eenmaal verschillen in geboorte, maar verkondigt hij het liberale standpunt dat mensen
zich onderscheiden in kwaliteiten en ontwikkeling. Hij constateert dat het
democratische systeem in de Amerikaanse maatschappij op een natuurlijke wijze
wordt aanvaard, maar dat het bestuur vooral uit een rijke elite bestaat: rijkdom bepaalt
in grote mate de zeggenschap.
Van Hogendorp probeerde op zijn reis zoveel mogelijk over het Amerikaanse
staatsbestel en het functioneren van de democratie te weten te komen. Hoe werkten
de principes ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’ in de politiek en het openbaar bestuur? Op
welke wijzen werden de diverse belangen bij elkaar gehouden? Hij bezocht raadsen statenvergaderingen, sprak politici en bestuurders en trok naar Annapolis in
Maryland waar het congres dat jaar vergaderde. Hij kwam in contact met Alexander
Hamilton (1755-1804) en raakte bevriend met Thomas Jefferson (1743-1826) - auteur
van de Onafhankelijkheidsverklaring uit 1776, gouverneur van Virginia en voorzitter
van het Congres - met wie hij vervolgens een tijdlang correspondeerde. Ook bracht
hij een bezoek aan George Washington (1732-1799), opperbevelhebber in de
Vrijheidsoorlog.
Interessant is de mening die Van Hogendorp zich over de zwarte bevolking vormde.
Hij beaamde het stereotype idee dat zwarten kinderen waren, maar dacht dat die
kindsheid door de slavernij kwam en niet was ingeboren. Juist omdat zij kinderen
waren, konden de zwarten volgens hem zonder gevaar worden opgevoed tot
volwaardige burgers. Jefferson, met wie hij hierover van gedachten wisselde, meende
echter dat de zwarten qua intellect en verbeelding beneden de blanken staan.3.
Na zijn reis besloot Van Hogendorp definitief het leger te verlaten en ging hij
rechten studeren te Leiden. Opmerkelijk genoeg droeg hij zijn dissertatie op aan de
zoon van de stadhouder, de latere koning Willem I: dat was in de strijd tussen
patriotten en de prinsgezinden een duidelijk signaal. Vervolgens maakte hij in dienst
van de stadhouder een bestuurlijke carrière. Anders dan wel wordt gedaan, kan op
grond hiervan niet worden geconcludeerd dat Karel hiermee de kant koos van het
regentendom en de aristocratie in plaats van die van de democratie: het was een
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relatie op grond van traditie, emotionele gebondenheid en van do-ut-des en niet een
politiek intellectuele keuze.4.
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Conservatief of liberaal?
Veel historici beschouwen Van Hogendorp uitsluitend als een aristocraat, in navolging
van de these van C.H.E. de Wit dat Van Hogendorp een conservatief
vertegenwoordiger was van een aristocratisch bewind. Dit beeld is bevestigd door
H. van der Hoeven die betoogde dat Van Hogendorp niet als een democratisch, maar
als een aristocratisch gezinde liberaal moet worden gezien.5. Het gevolg is dat Van
Hogendorp wordt gerekend tot het regentendom van de Republiek en dat de wortels
van het Nederlandse liberalisme niet worden gelokaliseerd bij Van Hogendorp en
diens grondwet, maar bij de vernieuwde grondwet van 1848 en Thorbecke.6.
Het beeld van Van Hogendorp als aristocraat pur sang klopt echter niet. Het is
aannemelijk dat hij onder invloed van zijn reis in Amerika al opschoof in liberale
richting, zoals blijkt uit de voorgaande paragraaf. Na zijn reis zijn er voldoende
bewijzen dat zijn opvattingen eerder liberaal dan conservatief waren. Als lid van de
Tweede Kamer na zijn vice-presidentschap van de Raad van State stelde hij zich
onafhankelijk op en was hij vrijwel de enige die kritiek uitoefende op het
regeringsbeleid, en wel voornamelijk op economische en financiële aspecten aangezien
de Kamer juist op dat gebied bevoegdheden bezat. Toen de Kamer zich aan het begin
van de jaren twintig zelfs dit toezicht op de staatsfinanciën door de vorst liet ontnemen
- diens rampzalig financieel beleid zou pas onder Willem II blijken - nam Karel
teleurgesteld afscheid van de politiek.
Vervolgens publiceerde hij rond 1830, naar aanleiding van de strijd in België voor
een eigen staat, een toen invloedrijke serie pamfletten, waaruit eveneens blijkt dat
hij in zijn staatkunde geen aristocratische principes huldigde. Integendeel, hij riep
op tot een verantwoordelijk bestuur met rechtstreekse verkiezingen, ministeriële
verantwoordelijkheid en openheid in staatszaken, met name op het gebied van
financiën. Van Hogendorp pleitte zelfs voor een algemene verantwoordelijkheid
voor bestuurders, zodat ministers en hoge ambtenaren meer rekening hielden met de
gevolgen van hun bestuur. In het verlengde van de ministeriële verantwoordelijkheid
stelde hij voor aan het onschendbare staatshoofd het recht te geven de Tweede Kamer
te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven, om daarmee te voorkomen dat het
parlement teveel zeggenschap over de regering zou krijgen; deze bepaling is
opgenomen bij de grondwetsherziening van 1848. Van Hogendorp betoogde niet
alleen voor rechtstreekse verkiezingen, maar ook voor een meer democratisch
ingericht kiesrecht. Hij wenste een doorzichtiger en democratischer bestuur.7.
Roel Pieterman brengt hier tegenin dat Van Hogendorp weliswaar opriep tot
democratie in de Tweede Kamer, maar tegelijkertijd in een aristocratische Eerste
Kamer voorzag, die de democratie zou moeten beteugelen.8. Afgezien van het feit
dat dit nog niet inhoudt dat Van Hogendorp dan geen liberaal zou zijn - directe
verkiezingen waren in die tijd een novum - is dit argument onjuist. In de pamfletten
‘Financiën’ van 7 oktober 1830, ‘De Vrede’ van 3 november 1830 en in zijn laatste
pamflet ‘Besluit’ van 26 januari 1831 pleitte Van Hogendorp voor regelrechte
verkiezingen van de Staten-Generaal, de provinciale staten en de plaatselijke
besturen.9. Anders dan Pieterman stelt, maakte Van Hogendorp geen onderscheid
tussen de Eerste en Tweede Kamer.
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Op economisch gebied heeft Van Hogendorp eveneens een liberale mening
verkondigd. In 1816 kreeg hij een conflict met koning Willem I toen deze in- en
uitvoerrechten wilde heffen. Nederland was volgens Karel als onderdeel van de
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Europese en mondiale economie op termijn alleen gebaat met vrijhandel. Omdat de
koning vanwege de opkomende industrie in België een protectionistisch beleid wenste
te voeren, leidde dit tot zijn ontslag als vice-president van de Raad van State, waarmee
hij eerder was beloond voor het oprichten van de constitutionele monarchie. Tegen
dit alles wordt wel aangevoerd dat vrijhandel reeds ten tijde van de Republiek de
economische politiek was en dat het idee van Karel dus veel meer tegen die
achtergrond moet worden bezien. Dit argument treft echter geen doel. Van Hogendorp
bleef met zijn economische gedachten niet in de sfeer van de Republiek hangen. Zo
had hij in 1785 het voor het economisch liberalisme grondleggende werk The wealth
of nations (1776) van Adam Smith gelezen - hij besprak het in zijn dissertatie - waarin
deze laat zien dat vrijhandel op lange termijn tot de meeste welvaart leidt. Zoals P.
Overmeer laat zien: ‘Gijsbert Karel evolueerde van handelsvrijheid naar vrijhandel.
Hij is een typische Nederlandse economische vroegliberaal: hij geloofde in een
volledige mededinging tussen ongelijksoortige volkshuishoudingen.’10. Maar Karel
was ook een sociaal-liberaal: ‘Gijsbert Karel heeft als lid van de Tweede Kamer
willen bevorderen, dat via fiscale bijstellingen de sociale tegenstelling tussen rijk en
arm werden gemitigeerd.’11. Verder stelde Van Hogendorp zich liberaal op wat betreft
het koloniale beleid. Hij vond dat de inlanders vrij moesten zijn in het telen van
producten en verzette zich met succes tegen het monopolie van de Nederlanders op
de teelt van koffie; alleen dat van de specerijen bleef behouden. Ook anderszins stond
hij koloniale hervormingen voor.12.
Tenslotte heeft Karel de liberale notie van de rechtsstaat op alle fronten uitgedragen.
Na het vice-presidentschap parlementslid geworden, was hij de enige die zich verzette
tegen de gewoonte van de koning om wetten bij koninklijk besluit opzij te zetten: in
een rechtsstaat moet de macht van de staat aan regels zijn gebonden en gaan wetten
boven besluiten. Ook pleitte hij voor een onafhankelijke rechterlijke macht.
Kortom: Van Hogendorp was een representant van het liberalisme, zijnde ‘in de
politieke context van de achttiende en negentiende eeuw [...] een stroming ter
bevordering van de emancipatie van burgers ten opzichte van de politieke,
economische en juridische voorrechten van de aristocratie en de absolute vorsten.
[...] Wat men wenst, is gelijke kansen op de politieke en economische markt. In deze
zin is het liberalisme meritocratisch van aard. Niet voorrechten maar vaardigheden
moeten uitmaken wat iemand kan bereiken.’13.

Liberale wortels
De vraag is of Van Hogendorps liberalisme teruggaat op het Franse, op het
Amerikaanse revolutionaire gedachtegoed of op een combinatie van beide. Onder
invloed van de literatuur die hij over Amerika las en zijn ervaringen tijdens de reis
kreeg van Hogendorp sympathie voor het liberalisme. Hij constateerde er dat de in
de Amerikaanse Confederatie verbonden staten teveel tegengestelde belangen hadden.
Hij meende met de Federalisten dat de autonomie van de staten beperkt moest worden
door een krachtig centraal bestuur. Ook constateerde hij dat leden van de
democratische organen nogal de neiging hadden de eigen belangen na te jagen.
Vertaald naar de Republiek kwam Van Hogendorp tot de slotsom dat een basis voor
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de democratie allereerst in de opvoeding van het volk moest worden gelegd.
Bovendien dacht hij nu dat de corruptie en de twisten tussen prinsgezinden en
patriotten te wijten waren aan
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het gebrek aan krachtig bestuur en dat de Republiek zich door een sterk leiderschap
van de wantoestanden zou kunnen bevrijden.14.
In 1787 werd de Constitutie door de Verenigde Staten aanvaard met een centrale
rol voor president en congres. Deze grondwet met een sterk centraal gezag zorgde
weer voor eenheid, zoals in de Vrijheidsoorlog had bestaan. Van Hogendorp ontving
haar met gejuich. Hij prees de grondwet als het resultaat van de ontwikkeling en
zedelijke gesteldheid van het Amerikaanse volk, dat meer verlicht was dan dat in
Europa. Anders dan de denkbeelden van de Amerikaanse revolutie, heeft hij van die
van de Franse revolutie niets willen weten. Op het moment zelf in 1789 was de Franse
revolutie voor hem een verbijsterende en schokkende gebeurtenis. Hij beschouwde
deze revolutie als een voorbeeld van de rampspoeden die ontstonden wanneer een
volk niet wist om te gaan met vrijheid. In Amerika daarentegen hadden de mensen,
zo vond hij, de vrijheid niet misbruikt; daar was in de opvoeding van het volk een
basis voor gelegd.
Hij was van mening dat op termijn ook in de andere Europese landen
onontkoombaar volksregeringen zouden ontstaan. Hij vond het de taak van de regenten
van Europa om daarvoor een basis te leggen: ‘Het is uw zaak mede te werken tot de
opvoeding en het onderwijs des volks, gij moet hetzelve meer deel in het bestuur
geven, naar mate het, door meer verligting, bekwaamer daartoe wordt. Handelt gij
anders, wilt gij de algemeene hervorming ophouden, zo als de philosophen die willen
overhaasten; dan zal uit uwer beide dwaaze worsteling, overal die verwarring gebooren
worden, die men in Frankrijk ondervindt, en in plaats van geruste en zagte
vorderingen, tot het gemeene welzijn, zal de maatschappij eene crisis ondergaan
[...]’15.
Deze meritocratische gedachte dat het volk niet meteen rijp was voor democratie
zou het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw domineren. Van Hogendorp
wenste een regering van de aanzienlijksten, zijnde niet die van de voorname families
- hij verzette zich al jong tegen het (ver)kopen van ambten - maar die van fijne
beschaving: een aristocratie van de geest. Naar zijn mening waren daarbij prestaties
en capaciteiten het criterium.16. Het spreekt voor zich dat zich hieronder vooral adel
en patriciërs bevonden, omdat die voldoende middelen bezaten voor een opleiding.
Nadat de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1795 plaats maakte voor de
Bataafse Republiek en een vazalstaat van het machtige Frankrijk werd, hield Van
Hogendorp zich afzijdig van het bestuur en de strijd in hoeverre de democratie moest
worden doorgevoerd. Ook in de periode van het Koninkrijk Holland en van de
inlijving bij Frankrijk hield Van Hogendorp zich niet bezig met het Franse
revolutionaire gedachtegoed. Toen het Franse Keizerrijk in 1813 begon in te storten,
organiseerde Karel met succes een volksopstand die in Amsterdam en Den Haag
plaatsvond. Hij vormde met Van der Duyn van Maasdam tijdelijk het landsbestuur
en vroeg de naar Engeland uitgeweken zoon van de laatste stadhouder terug te keren
naar Nederland als constitutioneel vorst.
Vanaf 1792 had Van Hogendorp op eigen initiatief enige grondwetten ontworpen,
zoals de bekende Verklaring aan het Staatsbewind uit 1801 waarin hij pleitte voor
herstel van het Huis van Oranje op een grondwettelijke basis. Hij had de Amerikaanse
constitutionele ontwikkelingen tijdens zijn reis en daarna uitvoerig bestudeerd. De
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ontwerpen van Van Hogendorp kunnen worden beschouwd als de vruchten van deze
studie. Zijn pleidooi voor een constitutionele monarchie ligt in het verlengde van het
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Amerikaanse staatsbestel met een machtige president. Het zal ook de reden zijn
geweest dat hij de constitutionele monarchie van Lodewijk Napoleon nog enigszins
aanvaardbaar vond en daarin wel een bestuurlijke functie wilde bekleden.17. Voor
zijn politieke ideeënvorming greep Van Hogendorp na zijn reis in Amerika dus steeds
weer terug op de ervaringen die hij daar had opgedaan en het Amerikaanse
revolutionaire gedachtegoed.

De relatie tussen Van Hogendorp en de Federalisten
In de periode dat Van Hogendorp in Amerika was, vond de geboorte van de
Federalistische partij plaats en verschoof het machtsevenwicht van de Republikeinen
naar de Federalisten. De republikein Jefferson stelde het individu centraal en
wantrouwde elk centraal gezag. Na zijn Onafhankelijkheidsverklaring in 1776 was
Jefferson betrokken bij de oprichting van de Confederatie waarbij de politieke macht
bij de staten afzonderlijk kwam te liggen, die vrijwillig in het bondgenootschap waren
verenigd. Dit particularisme leidde tot een gebrek aan samenwerking, wanorde en
een mager gezag van het Congres. Tegenover het idealisme van de Republikeinen
ontstond een reactie van Federalisten die een nieuwe grondwet met sterk gezag
wensten. Zij pleitten ervoor om de losse band tussen de staten om te vormen tot een
federatie waarin de afzonderlijke staten tot eensgezindheid konden worden
gedwongen. In 1787 zou door toedoen van de Federalisten onder leiding van
Alexander Hamilton de Constitutie in de plaats komen van de Articles of
Confederation, waarbij werd voorzien in een nationale regering. Hamilton nam voor
deze grondwet de monarchale constitutie van de Britse staat tot uitgangspunt.18.
Naar de mening van de Federalisten ontbrak het in het Amerikaanse democratisch
bestel aan eenheid en gezag. Een elite van kooplieden zou een vooraanstaande rol
moeten spelen. Alleen het uitgangspunt van het particuliere eigendom zou een goed
bindmiddel in de staat kunnen vormen. Karel had op zijn reis ook al het gebrek aan
eenheid en het belang van de commercie kunnen constateren: ‘Inderdaad kan men
in Van Hogendorp's aantekeningen als het ware de geboorte van de Federalistische
partij waarnemen. Hij ziet hoe de mensen met geld zich aaneen sluiten, hoe het fortuin
inderdaad bepalend is voor de politieke keuze en mensen die rijk worden van
democraat tot aristocraat worden.’19.
In reactie op het gedachtegoed van de Franse revolutie waarin gelijkheid bijna tot
absoluut principe wordt verheven, wijst Van Hogendorp erop dat volledige gelijkheid
niet mogelijk is. Hij gebruikt daarbij het Amerikaanse staatsbestel als voorbeeld,
waarbij door de spreiding van bezit meer gelijkheid bestaat dan in Europa, maar de
gelijkheid tevens door eigendom wordt begrensd. Een goede toestand van de
koophandel was volgens Van Hogendorp, als bron van belastingheffing en de
overheidsfinanciën, onmisbaar voor het bestaan van een evenwichtige staat. ‘Gijsbert
Karel hing de wijsgerig-historische these van Hume en Smith aan, dat de handel de
motor van de vooruitgang is en dat er daarom, gelet op de verschillende inkomensen vermogensposities, in een commerciële samenleving “een onvermijdelijke en
nuttige ongelijkheid” is.’20. Hiermee verkondigde Van Hogendorp de ideeën van
Hamilton en de Federalistische partij.21.
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De gedachte van Montesquieu (1689-1755), dat er een staatkundig evenwicht
bereikt zou kunnen worden met een absolute scheiding tussen de wetgevende, uitvoe-

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

203
rende en rechtsprekende macht, nam in de Franse revolutie een vooraanstaande plaats
in. Daarentegen kwam een dergelijk principieel onderscheid in de Amerikaanse
grondwet van 1787 noch in Van Hogendorps concept-grondwet van 1812 naar voren.
Bovendien worden het begrip vrijheid en het evenwichtsbeginsel bij hen, anders dan
bij Montesquieu en de Franse revolutie, vooral bepaald door de bezitsverhoudingen.22.
In de Amerikaanse grondwet van 1787 wordt een primaire plaats toegekend aan de
uitvoerende macht in de persoon van de president, die ook bevoegdheden heeft op
rechtsprekend terrein (benoeming leden Supreme Court) en op wetgevend terrein
(vetorecht voor wetgeving van het Congres). In zijn concept-grondwet van 1812 gaf
Van Hogendorp ook in Nederland de uitvoerende macht de meest vooraanstaande
positie.

Conclusie
Evenals de Federalisten in Amerika gaat Van Hogendorp ervan uit dat gezag en
eigendom onafscheidelijk met elkaar zijn verbonden. In die zin is Van Hogendorp
een voorloper van de Nederlandse liberalen, die vanaf de herziene grondwet van
1848 tot aan de Eerste Wereldoorlog met het censuskiesrecht - de koppeling van het
kiesrecht aan een zekere mate van bezit - aan deze gedachte hebben vastgehouden.
Anders dan in het Franse revolutionaire gedachtegoed hebben de idealen van vrijheid
en gelijkheid bij de Federalisten, Van Hogendorp en de Nederlandse
negentiende-eeuwse liberalen dus een materialistische betekenis.23. Zo is Van
Hogendorp in zijn liberale denkbeelden gevormd door zijn ervaringen in Amerika.
Uit de aantekeningen van Van Hogendorp en uit biografische gegevens komt het
beeld naar voren van een enorme eerzuchtige en ijdele persoonlijkheid. Historici,
zoals Jan en Annie Romein, hebben deze karaktertrekken wel eens verklaard uit de
familiedrama's. Hij zou de schande van zijn grootvaders incest en van het faillissement
van zijn vader hebben willen compenseren. Zij hebben echter niet gesteld dat Van
Hogendorp op grond hiervan zoveel mogelijk aansluiting zocht met het aristocratische
regentenmilieu. Integendeel, hij was naar hun mening de eerste liberaal in moderne
zin.24.
Ook in de privésfeer was Van Hogendorp na zijn reis in Amerika vrijzinnige ideeën
toegedaan. Zo interesseerde hij zich rond zijn dertigste voor de paranormale
geneeskunde. Hij kan worden beschouwd als de eerste magnetiseur in Nederland:
hij probeerde de verstoorde fluïdale harmonie bij een somnambule, een dame in
trance, door middel van methodische strijkbewegingen te herstellen. Aangezien er
hierdoor praatjes over hem de ronde deden - de publieke opinie beschouwde het
mesmerisme als een ernstige bedreiging voor de goede zeden - werd hij mede daardoor
gepasseerd voor een belangrijke functie.25. Ook meer in het algemeen heeft Van
Hogendorp met zijn liberalisme niet de gemakkelijkste weg gekozen. Zijn reis in
Amerika maakte van hem een liberaal uit overtuiging.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

Eindnoten:
1. H. van Hogendorp (red.), Brieven en gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp. Eerste
deel: 1762-1786, 's-Gravenhage 1866, p. 244-421, aldaar 278.
2. Ibidem, p. 285.
3. J.W. Schulte Nordholt, ‘Gijsbert Karel van Hogendorp in Amerika 1783-1784’, in: Tijdschrift
voor geschiedenis (TvG) 88 (1975) p. 39-62, aldaar 51-53.
4. Vgl. L.G.J. Verberne, Gijsbert Karel's leerjaren, Amsterdam 1931, p. 104-213, aldaar 175-184.
5. C.H.E. de Wit, De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland 1780-1848. Kritisch
onderzoek van een historisch beeld en herwaardering van een periode, Heerlen 1965, p. 360-364
en 386; H. van der Hoeven, Gijshert Karel van Hogendorp: conservatief of liberaal?, Groningen
1976 (proefschrift RUU). Zie ook J. Kloek en W. Mijnhardt, 1800: blauwdrukken voor een
samenleving. Nederlandse cultuur in Europese context. Den Haag 2001, p. 35, 67, 264-266 en
300-304; zij beschrijven Van Hogendorp als een ‘aristocratische regent’ (p. 264).
6. Cf. de fixatie op 1848 en Thorbecke in: H. te Velde, Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek
van Thorbecke tot Den Uyl. Amsterdam 2002, p. 11-12; P. de Rooy, Republiek van rivaliteiten.
Nederland sinds 1913, Amsterdam z.j. [2002] p. 46-47; I. de Haan, Het beginsel van leven en
wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek in de negentiende eeuw, Amsterdam 2003,
p. 47. 92-95 en 98-99. Vgl. de kritiek van J. Bosmans op het boek van Te Velde: ‘Politieke
cultuur tussen cultuurgeschiedenis en politieke geschiedenis’, in: Bijdragen en mededelingen
betreffende de geschiedenis der Nederlanden 118 (2003) p. 206-211, aldaar 207-209.
7. De opvattingen van De Wit en Van der Hoeven (zie noot 5) worden in samenhang met deze
pamfletten besproken in: D. Slijkerman, In dienst van de kroon. Vice-presidenten van de Raad
van State (1814-2001), Zutphen 2001, p. 30-55, aldaar 48-52. Zie tevens de hierin opgenomen
levensbeschrijving en literatuur.
8. R. Pieterman, ‘Gijsbert Karel van Hogendorp: tussen realisme en idealisme’, in: TvG 101 (1988)
p. 352-371, aldaar 364 en 369-370.
9. D. Slijkerman, In dienst van de kroon, p. 51.
10. P.Chr.H. Overmeer, ‘De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van Hogendorp’, in:
A.J. Vermaat, J.J. Klant en J.R. Zuidema (red.), Van liberalisten tot instrumentalisten. Anderhalve
eeuw economisch denken in Nederland, Leiden 1987, p. 1-17, aldaar 16.
11. Ibidem, p. 11.
12. B. de Prins, Voor keizer en koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849:
Commissaris-Generaal van Nederlands-lndië, Amsterdam z.j. [2002] (proefschrift UL), p.
160-161, 167 en 185.
13. R. Pieterman, ‘Gijsbert Karel van Hogendorp: tussen realisme en idealisme’, p. 353.
14. Vgl. L.G.J. Verberne, Gijsbert Karel's leerjaren, p. 184-195.
15. H.L.T. de Beaufort, Gijsbert Karel van Hogendorp, Rotterdam 1951, p. 157.
16. In deze zin ook De Haan, Het beginsel van leven en wasdom, p. 99. Hoewel Van Hogendorp
marginaal aan de orde komt, laat De Haan wel zien dat hij bij de ontwikkeling van het moderne
(staats)burgerschap een rol speelde.
17. J. Haak, ‘Het nationaal besef bij G.K. van Hogendorp’, in: TvG 79 (1966) p. 407-417.
18. H.L.T. de Beaufort, Gijsbert Karel van Hogendorp, p. 64-108, aldaar 79-80. Zie ook G. Brown
Tindall en D.E. Shi, America: a narrative history, New York 1992, p. 240-245, 256-259 en
268-289.
19. J.W. Schulte Nordholt. ‘Gijsbert Karel van Hogendorp in Amerika’, p. 50
20. P.Chr.H. Overmeer, ‘De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van Hogendorp’, p. 11.
21. J.W. Schulte Nordholt, ‘Gijsbert Karel van Hogendorp in Amerika’, p. 59-60.
22. Vgl. L.G.J. Verberne, Gijsbert Karel's leerjaren, p. 204-205.
23. Ten gevolge van de Amerikaanse reis kreeg het begrip ‘vrijheid’ bij Van Hogendorp een andere,
materialistische betekenis: ibidem, p. 193.
24. J. en A. Romein, Erflaters van onze beschaving: Nederlandse gestalten uit zes eeuwen,
Amsterdam 1971, 9e druk, p. 593-618. Vgl. J.W. Schulte Nordholt, ‘Gijsbert Karel van
Hogendorp in Amerika’, p. 39-41.
25. J. Vijselaar, ‘De magnetische bevlieging van Gijsbert Karel Hogendorp’, in: Spiegel historiael,
maandblad voor geschiedenis en archeologie 28 (1993) p. 154-159 en 165.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

205

Boekbesprekingen en signaleringen
Yolanda Rodriquez Pérez. De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen. De
Nederlanden in Spaanse historische en literaire teksten (circa 1548-1673).
[Nijmegen], Uitgeverij Vantilt, 2003. pp. 336, pl. 15. ISBN 0-75697-91-0.
With her book on how Spaniards saw the rebels in what they understood to be their
lawful provinces of the Low Countries during the long era of conflict Yolanda
Rodriquez Pérez has filled a yawning gap. which had. very strangely, been left open
far too long. True, as the author acknowledges in her notes and extensive bibliography,
several aspects of Hispano-Dutch relations have been the object of earlier studies,
but, while the view the Dutch had of their enemies is pretty well known and, being
shared in Goethe's Egmont and Schiller's Don Carlos and their musical enhancements
by Beethoven and Verdi, are common property worldwide, the seemingly so obvious
question of how the Spanish side saw matters, was not answered until now when it
has been answered triumphantly. The author has surely left no stone unturned in her
search for clues in Spanish writings of the time, from preceding the outbreak of the
Revolt until a good long while after the end of hostilities. This inclusion of before
and after the war itself was a wise decision, for it makes a comprehensible unit of
the period in spite of all the changes of fortune and protagonists during its long and
exacting course. What she discovered in allegedly veracious reports (relaciones),
contemporary chronicles, more reflective histories, as well as in congratulatory
poems, satirical effusions and especially in drama is always interesting. often
surprising, occasionally even amusing - like finding William of Orange described
as a Lutheran, Calvinist and Anabaptist all in one, plus being the impersonification
of all the vices ever attributed to his compatriots and a few personal ones to boot. In
fact, it appears that during the worst years poor William was more often than not
seen as the ogre among ogres, with the of course unforgivable addition of heresy,
and his successors and descendants remained tarred with the same brush. If William
is shown in a better light at all, it is to cast an even brighter shine on his Spanish
adversary.
The book traces the gradual demonisation of the ‘enemy’, in which the reversal,
literally. of the Black Legend forms a not unimportant strand. The Spanish court
conducted a concerted propaganda campaign to this effect and if a onetime favoured
author dared to differ it meant disgrace. So most writers stuck to the rules. Only after
the Peace of Westphalia in 1648, which Spanish writers were as reluctant to discuss
as their military defeats before, did hostility give way to acceptance, grudging or
slightly friendly, when France and to a lesser extent England became the main
enemies.
An inevitable result of maligning one's adversary is the glorification of one's own
side. The author very skilfully combines the formation of the Spanish self-image,
not distinguished by any false modesty, with her main object of revealing the portrait
painted in Spain of both the loyal and duly Catholic Flamencos and the rebellious
and heretical Holandeses - until the 1609-1621 Truce treated as one body engaged
in civil war and afterwards still confused in references. What we are not told is what
proportion of the Spanish people would have been influenced by either the poison
poured over the inhabitants of the Netherlands or the idealisation of themselves. How
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many would have read the books or seen the plays and maybe passed on the views
expressed there to their less literate or less fortunate neighbours? One doubts whether
people outside Madrid and the other large cities had much access to the sources
quoted so assiduously by Rodriquez Pérez. However, this does not diminish the
importance of her findings: she does not claim to show the view taken in general
Spanish eyes, only those she could find in the literature of the time, and, to be honest,
they are remarkably plentidul though they were certainly not easy to find. She also
relates her written and printed records to the great paintings of the period dealing
with the war in ‘Flanders’ and the wider cultural and political scene. The illustrations
she provides, alas all bunched together in the middle of an otherwise well-produced
book, add much of interest. In an unexpected and totally successful Epilogue a very
recent Spanish historical novel dealing with the siege of Breda is analysed for its
presentation of a regurgitated salad in politically correct dressing. Altogether, a
honeypot.
What, however, in this reader's view at any rate, somewhat spoils the enjoyment
of the contents is its packaging, i.e. the arrangement of the material. The parallel
propulsion of various themes within given sub-[periods is a fair enough method, with
considerable advantages over a possible separate chronological treatment of the
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genres, but the constant short introductory paragraphs explaining what is to come
and the longer summaries after chapters and parts of chapters recapitulating what
has gone before not only break continuity but tire the mind with too much repetition.
I may be mistaken, but it seems to me that the book was designed as a companion
to a course of studies with examinations at the end of it: good for the not too bright
student who needs his or her nose rammed into the subject, not so good for the general
interested reader. Nevertheless, resignation to this programmatic approach will bring
its reward in the form of much new and entertaining insight into sixteenth- and
seventeenth-century ‘spin’.
As a postscript question to the publisher: what is wrong with Nijmegen that no
place of publication appears anywhere in the book?
ANNA E.C. HARVEY

François Valentijn, [Oud en Nieuw Oost-Indiën, deel 4 band 1] Franeker,
uitg. Van Wijnen 2003. ISBN 90-5194-230-3. 492 blzz. Prijs 141,50.
Deze reprint van het tekstdeel uit 1726 bevat de beschrijving van ‘Groot Djava ofte
Java major’.
AH

Daniel Defoe, Het leven en de vreemde verrassende avonturen van Robinson
Crusoe, vert. Henk Popken, eindred. Wietske van Berkel; met een naw.
door Peter Bulthuis. Rotterdam, uitg. Donker 2003. ISBN 90-6100-533-7.
19.90
Sinds dit werk in 1719 verscheen (eerste Nederlandse vertaling: 1722) behoeft het
niet langer toelichting.
AH

Jan de Beijer 1703-1780. ‘Mit der Feder gesehen’. Kleef, Freundeskreis
Museum Kurhaus und B.C. Koekkoek-Haus Kleve, 2003. ISBN
3-934939-14-1. 96 blzz. 13.
Ter gelegenheid van de 300e geboortedag van De Beijer, een vrij bekend 18e-eeuws
tekenaar, was er in het Kleefse museum Haus Koekkoek een tentoonstelling van zijn
prenten en gravures voorzover betrekking hebbend op de nederrijnse regio, reisdoel
van tallozen uit de Republiek. De Beijer werd geboren in Aarau (Zwitserland), groeide
op in Emmerik, en werd later Amsterdammer (hij was aldaar leerling van Cornelis
Pronk). Hij tekende talloze plaatsen in Nederland. Guido de Werd verzorgde in deze
catalogus een kort voorwoord over leven en werk van De Beijer.
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Adriaen Verwer, ‘Daer moet maer naerstig gelezen worden’. Brieven over
taalkunde (1708-1709), ingel. en bezorgd door Igor van de Bilt. Amsterdam,
Stichting Neerlandistiek VU 2002 (Cahiers voor Taalkunde 20), ISBN
90-72365-75-5. LVI+100 blzz.
In 1707 publiceerde Verwer zijn Linguae Belgicae idea grammatica, poetica,
rhetorica: met daarin allerlei klachten over de tekorten in de beschrijving van de
Nederlandse grammatica. De Bilt wijst aan hoe belangrijk Verwers inzichten (de
regels van het Nederlands moeten uit de algemene taal gehaald worden, en niet uit
de literaire) zijn geweest en pleit voor eerherstel. Verwers gedrukte brieven aan/van
de taalkundigen David van Hoogstraten. Arnold Moonen. Willem Séwel en Adriaen
Reland, en hun reacties, worden hier gegeven, en de inhoud op heldere manier
geanalyseerd. Aardig: Vondel had het taalgebruik van een ‘Secterijtje’ ‘tot een bloote
hypothesis verkoren gehad’ (XXXIX).
AH

Harm den Boer. Spanish and Portuguese printing in the Northern
Netherlands 1584-1825. Descriptive bibliography. Cd-rom. Leiden: IDC
Publishers, [2003]. ISBN 90-73430-06-2.
Bevat ruim negenhonderd titels, volgens bespreker Piet Verkruijsse in Neder-L no
308.a [augustus 2003].
AH

Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen. 2002. ISSN 0166-459X. 16.50.
Dit jaardeel wordt voor het grootste deel (p. 5-254) ingenomen door een opgave, van
G.G. Trimpe Burger-Mekkering. van alle prijsvragen en conceptprijsvragen die het
Zeeuws genootschap der wetenschappen uitschreef of behandelde in de periode
1769-1860. Ik tel tot ongeveer 1830 een kleine honderd prijsvragen. Men vindt
inzenders, juryleden, onderwerpen, en verder commentaar (met soms aardige
gegevens). Daarbij zijn er boeiende. Het wekt het verlangen de antwoorden in druk
of handschrift te lezen. Voorbeelden: de vraag naar de gebreken in de inrichting der
universiteiten (1791); de vraag hoe je mohammedanen het best kunt overtuigen
(1779): de vraag in welke mate Christus en de pythagorese wijsgeer Apollonius van
Tyana veel van elkaar weg hadden (1804): de vraag waarin de ware christelijke
verdraagzaamheid van burgers onderling bestaat, en waarin die verschilt van
‘Indifferentismus’ (1818). Zie ik het goed, dan treedt er na 1800
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een zekere mate van verchristelijking op in de bewoordingen van de prijsvragen. Dat
valt des te meer op, omdat bij de conceptprijsvragen (dus de niet-goedgekeurde
prijsvragen) nog veel meer als het ware ‘seculiere’ onderwerpen ingediend zijn. Dat
kan betekenen dat het bestuur van het Genootschap er een zeer bepaalde gezindheid
op nahield. Die conceptprijsvragen bevatten trouwens relatief nog veel méér
interessante onderwerpen. Voorbeelden: Feith dient tot twee maal toe in 1804 een
onderwerp in, respectievelijk over het probleem of het christendom in
overeenstemming is te brengen met de leer der rede en of er wel goddelijke openbaring
nodig is; en over de vrijheid in het Kantianisme. Kant, Hume, en Hutcheson zijn ook
het onderwerp van een vraag door J. Brouwer. in 1807. Aardig zijn ook vragen over
Swedenborg, Zoroaster, de kolonisatie door Hollanders van Sumatra (er woont toch
zowat niemand) en zo verder. Er is een lijst van motto's (kenspreuken op de
antwoordinzendingen) toegevoegd. Hier ligt dus materiaal voor een massa studies.
Het indiceren blijft sommige wetenschappers voor problemen stellen. Want de
index bevat de namen van inzenders, juryleden, en wie zich ook maar met een
prijsvraag bemoeid heeft: maar nooit het onderwerp. U kunt op basis daarvan dus
nooit weten dat Kant. Zoroaster enz, in Zeeland het voorwerp geweest zijn van
hoofdbreken, tenzij u de gehele catalogus doorleest. Die index is dus misschien goed
Zeeuws, maar zeker niet goed rond.
AH

Michiel de Swaen. De gekroonde laars. Een vastenavondspel. Vertaald en
toegelicht door Hubert Meeus. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van
Gennep, 2003. Griffioen. ISBN 90-253-4979-X. 112 blzz. 6.95.
In 1688 vertoonde de rederijkerskamer van Duinkerke dit kluchtspel van hun
plaatsgenoot, de arts Michiel de Swaen (1654-1707). Keizer Karel V bezoekt te
Brussel de schoenlapper Teun omdat hij op vastenavond graag kapoen wil eten maar
geen cash genoeg had om zo'n beest zelf op de markt te kopen. De keizer gebruikt
daartoe de smoes dat hij zijn laarzen wil laten vermaken. Uiteraard zijn er op het
tweede plan allerlei liefdesverwikkelingen gaande (vader wil voor zijn dochter
Jaquelijn een man die zij uiteraard niet wil. Jaquelijn zweert daarop samen met haar
moeder). De volgende dag wordt iedereen aan het hof gedagvaard, en de keizer brengt
overal geluk.
Dit stuk was ooit geschreven in ongekunsteld en levend Nederlands, en dat is het
ook nu gebleven in deze bewerking gebaseerd op een tekst van 1706. Heel leesbaar.
Heldere uitleiding en commentaar.
AH

Roelof van Gelder, Naporra's omweg. Het leven van een VOC-matroos
(1731-1793). Amsterdam, Atlas, 2003. ISBN 90-450-1111-5. 526 blzz. 34.90.
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Georg Naporra, boerenzoon uit Oost-Pruisen, heeft een levensbeschrijving van 500
bladzijden in manuscript nagelaten. Het geeft een uniek inzicht in het leven van
alledag. Roelof van Gelder onderzoekt dit verhaal, en volgt navertellend en (soms
een beetje erg veel) documenterend Naporra's leven. Georg wordt knecht in
Oost-Pruisen (1745-1752) en in 1752 neemt hij in Amsterdam dienst bij de VOC.
George zeilt naar Batavia. De details van het scheepsleven zijn interessant; zo blijkt
dat er aan boord toneelstukken werden opgevoerd. Vandaar gaat het onder meer naar
Surat in India en Gamron in Perzië. In 1756 is George terug in Amsterdam, en gaat
terug naar de Heimat.
AH

Van wijsheid met vreugd gepaard. Twee eeuwen vrijmetselarij in Gent en
Antwerpen. Onder leiding van Jeffrey Tyssens. Brussel/ Gent,
Marot/Tijdsbeeld 2003 (Bijdragen Museum Vlaamse Sociale Strijd 20),
ISBN 2-930117-27-3. 214 blzz.
Zeer fraai geïllustreerde bundel artikelen door academici, naar aanleiding van de
jubilea van de Antwerpse loges ‘Les amis du commerce et la Perséverance réunis’
(1804) en ‘Les élèves de Themis’ (1808). De sociale strijd in de reeksnaam laat zich
verklaren vanuit het emancipatoire streven zich te ontworstelen aan het clericalisme.
Interessant voor de geschiedenis van het grootste genootschap van de 18e eeuw zijn
de bijdragen van Tyssens (over de totale geschiedenis van de Belgische maçonnerie).
De Schampheleire (over militairen en vrijmetselarij in de 18e eeuw). Balthasar over
orangisme en metselarij in Gent (men weigerde daar, en trouwens ook elders, in 1830
en zelfs nog veel later mee te gaan met de nieuwe organisatie in het Zuiden). Heel
aardig is een opstel van Tyssens over de manier waarop metselaars in teksten werden
afgeschilderd als duivelaanbidders en wat dies meer zij. Gita Deneckere schrijft over
de vrouw in de loges (reeds begonnen met de adoptieloges tijdens de Verlichting).
Vervliet over de moeizame ontfransing.
AH
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Arthur Japin, Een schitterend gebrek. Roman. Amsterdam, Arbeiderspers,
2003. ISBN 90-295-2345-X. 240 blzz. 17.95.
Een oudere Italiaanse vrouw beschrijft een deel van haar leven. Dat deel begint in
Amsterdam 1758. Zij heeft een vaste logeplaats in de Franse schouwburg aan de
Overtoom. Daar ontmoet zij chevalier de Seingalt (Casanova). Een relatie tussen de
twee kan niet uitblijven; evenmin allerlei discussies over de liefde zoals begrepen
en beleefd door respectievelijk de man en de vrouw. In de beschrijving van haar
leven vóór 1758 horen we dat Lucia als meisje als eerste minnaar (in het reine) gehad
heeft: Giacomo Casanova. Lucia trouwt, wordt ‘Galathee de Pompignac’, reist door
Europa en leest de verlichte schrijvers. Zij wil ooit naar Amsterdam omdat de
Nederlanden bescherming geven aan het verlichte denken en leven. Galathee komt
daar, maar raakt er tevens aan lager wal. Zal Casanova in de pokdalige Galathee ooit
Lucia herkennen?
Deze tekst is de moeite waard. Men heeft weinig last van de hier nauwelijks
aanwezige ‘historische-romans’-stijl.
AH

Gian Ackermans, Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in de
Republiek (1663-1705), Amsterdam, Prometheus/Bakker, 2003. ISBN
90-351-2575-4. 560 blzz. 30. Ook verschenen als proefschrift Nijmegen.
Centraal in dit boek staat de kwestie van de schorsing van bisschop Petrus Codde in
1702 door de paus. Dat leidde tot het schisma van Utrecht in 1723: sindsdien bestaan
er twee katholieke kerken in Nederland. Wie ging met wie mee, en waarom? Degelijk
werk over de achtergronden en ideeën van de katholieke clerus in de republiek. Mede
van belang wegens de hier opgenomen 710 korte biografieën
AH

Danny Beckers, ‘Het despotismus der Mathesis’: opkomst van de
propaedeutische functie van de wiskunde in Nederland, 1750-1850.
Hilversum, Verloren 2003. ISBN 90-6550-762-0. 246 blzz. 22. Ook
verschenen als proefschrift Nijmegen.
Lijst der geschriften van A.H. Huussen jr. 1967-2003. Groningen / Haren,
2003. 84 blzz. Niet in de handel.
Bij zijn veertigjarig ambtsjubileum en zijn vertrek per oktober 2003 als hoogleraar
Geschiedenis na de Middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit Groningen (sinds 1982)
heeft A.H. Huussen jr. (* 1941) een fraai verzorgde autobibliografie laten verschijnen.
Deze chronologisch geordende lijst bevat het opmerkelijke resultaat van liefst 616
publicaties van allerlei aard, een omvangrijk oeuvre waarvoor de meeste historici
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minsten twee levens nodig zouden hebben. Huussens Lijst der geschriften is
aangekleed met een overzicht van promoti, een curriculum vitae met nevenactiviteiten
en een uitstekend register.
Arend Huussen begon zijn onderzoekscarrière tijdens zijn Leidse geschiedenisstudie
als kandidaat-assistent en vervolgde deze na zijn afstuderen als wetenschappelijk
medewerker, beide functies aan de Juridische Faculteit van de Universiteit van
Amsterdam. Vóór 1975 werkte hij aan de Bronnen van de Nederlandse codificatie
sinds 1798 en leidde hij het jurisprudentieproject Grote Raad van Mechelen (ca.
1470-1580). Behalve kloeke inventarissen en bronnenuitgaven leverde dit werk vele
artikelen van rechtshistorische en cartografische aard op. Eind 1975 verdedigde
Huussen te Leiden zijn proefschrift over de codificatie van het Nederlandse
huwelijksrecht (1795-1838) en verplaatste hij zijn arbeid naar de Rijksuniversiteit
Groningen. Hier breidde hij zijn onderzoeksterrein uit naar aspecten van
bureaucratisering en staatsvorming, pers en censuur, onderwijs-, gezins- en
emancipatiegeschiedenis (vooral van de joden), en liet hij - ook in monografieën zijn licht schijnen over diverse afzonderlijke onderwerpen (zie bijv. zijn artikel over
Nederlands-Russische contacten in Med. JCW 23 (2000) p. 19-25). Zelfs
kunsthistorische en literaire thema's hadden zijn aandacht. Niet te vergeten door de
lezers van dit tijdschrift zijn Huussens artikelen over het proces tegen J.C. Weyerman
(nr. 598) en het leven van F.L. Kersteman (nr. 236). Historisch Nederland mag zich
verder verheugen in Huussens ontzagwekkende aantal besprekingen en
aankondigingen. Meteen na publicatie van zijn Lijst verschenen al weer vier recensies
in het herfstnummer van Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis
der Nederlanden 118 (2003). Een supplement met deze en toekomstige publicaties
van de emeritus valt te hopen.
JOOP W. KOOPMANS

André Hanou, Verlicht Amsterdam, Leuth, Uitgeverij Astrea 2003
(Marollenreeks 2), 34 blz., geïll., prijs 10.
In de jaren zestig van de 17e eeuw bedacht de Amsterdamse kunstenaar en uitvinder
Jan van
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der Heyden een straatlamp, gemaakt van glas en metaal en met tochtgaten die de
rook lieten ontsnappen maar de wind buiten hielden. De verlichte Amsterdamse
vroedschap zag haar kans schoon om de criminaliteit terug te dringen en de veiligheid
van de burgers te vergroten (er vielen ook nogal wat dronken lieden in de vele
grachten). Zij tastte ruimhartig in de beurs en liet in enkele maanden tijd maar liefst
1800 van deze lantaarns plaatsen, waarmee Amsterdam in 1670 de eerste openbaar
verlichte stad ter wereld was.
In hetzelfde jaar 1670 laat André Hanou in zijn Verlicht Amsterdam een andere
Verlichting een aanvang nemen, die van de ‘lange achttiende eeuw’, die eindigt in
1830. Verlicht Amsterdam is de tekst van het afscheidscollege dat hij op 24 januari
jl. hield aan de Universiteit van Amsterdam. Hanou was er dertig jaar verbonden aan
de leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde toen hij ‘zijn’ Amsterdam
verruilde voor een professoraat in Nijmegen en ging wonen in het grensplaatsje
Leuth, ‘waar het ongetwijfeld uitsluitend klootschieten en vendelzwaaien geblazen
was, en vol met die bezigheden waar de huidige vakgroepsvoorzitter Nederland wel
eens over onderhoudt’, zoals het in een van de openingsalinea's heet. Maar van een
Amsterdammer maak je geen provinciaal, en zijn liefde voor de stad Amsterdam
heeft hij in dit essay fraai vermengd met die voor de letteren in de Nederlandse
Verlichting.
In een betrekkelijk lange inleiding en na wat persoonlijke ontboezemingen geeft
Hanou aan dat het hem hier gaat om Amsterdam ‘als decor van literatuur tijdens de
Verlichting.’ Voordat hij daartoe een aantal schrijvers uit verschillende genres de
revue laat passeren staat hij zichzelf toe twee zaken aan de orde te stellen, namelijk
die van het ideale Amsterdam aan de hand van een aquarel van H.P. Schouten, die
een liefelijk beeld van de stad rond 1775 laat zien, en die van het probleem van de
imagologie. Van alle grote steden had vooral Utrecht een echt imago, zo betoogt de
schrijver, en hoe dat eruitzag illustreert hij met een aardig verhaal uit Langendijks
Het wederzijds huwelijksbedrog. In Utrecht werd niet gewerkt maar zat de adel in
haar stadse huizen verveeld naar buiten te kijken. Als er al een eenduidig imago van
Amsterdam bestond dan was dat er een van een stad waar gewerkt werd, een stad
van de handel en het grote geld.
Justus van Effen, Jacob Campo Weyerman en de dames Wolff en Deken worden
ingezet om aan te tonen dat Amsterdam ook in de literatuur van de Verlichting als
‘de ruggengraat van de natie’ wordt gezien. Van de onderkant van de samenleving
krijgen we een mooi specimen te zien als Focquenbroch zich over een van de
‘ondeftige Amsterdamse locaties’ mag uitlaten, en een onbekende parodie uit 1794
op Feiths Julia geeft Hanou de gelegenheid op de van hem bekende wijze uit te
pakken. Eruditie, een enkele vileine opmerking en aardig wat in tongue-incheek-stijl
strijden hier - als trouwens in de hele tekst - om voorrang.
Voor een voorbeeld uit de politieke sfeer maakt Hanou opnieuw gebruik van een
afbeelding. Romeyn de Hooghe tekende, als beroepspropagandist in het kamp van
Willem III, voor de illustratie en tekst van Mardi Gras de Cocq à l'Ane uit 1689.
Beide zijn in deze uitgave opgenomen en kort van commentaar voorzien. Amsterdam
en de orangisten lagen elkaar niet zo en De Hooghe haalt de stad ‘op een
buitengewoon ingenieuze wijze [...] onderuit.’ Jan Kinker ten slotte, ook al geen
onbekende, sluit de rij. Kinker, aan de Amsterdamse Overtoom geboren, is
exemplarisch voor de opleving van het wijsgerig denken en exponent van de
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kantiaanse Verlichting. Hanou citeert de eindpassage van zijn Eeuwfeest by den
aanvang der negentiende eeuw, ‘een allegorie waarin de Mensheid de hoofdrol heeft’,
en dat de toeschouwers in de Amsterdamse schouwburg als een beginselprogramma
in de oren moet hebben geklonken.
Hanous eigen beginselprogramma zit verstopt in een van de laatste eindnoten:
‘mijn Lof der Pruiken is nog niet beëindigd, en het is nog geen “Hora est”.’ Gelukkig
maar, de bron is nog (lang) niet opgedroogd. Intussen moeten niet alleen de campisten
deze liefdesverklaring aan de achttiende-eeuwse letterkunde in huis halen, ook
bijvoorbeeld de ‘studentes’ die Hanou tijdens zijn colleges in Nijmegen ‘terroriseren’
met hun klachten dat de Verlichting helemaal niet zo verlicht was (bron: het aan de
KUN nog steeds voorgeschreven Boek der Verlichting van Paasman) zouden er wel
bij varen.
MONIQUE BULLINGA

Mary Terrall, The Man Who Flattened the Earth. Maupertuis and the
Sciences in the Enlightenment. The University of Chicago Press. ISBN
0-226-79360-5. 408 pagina's. Prijs $ 39.00.
Het was in de jaren vijftig van de 18e eeuw onder geleerden en geletterden in heel
Europa het gesprek van de dag: de Leidse hoogleraar Samuel Koenig had de president
van de Berlijnse Academie van Wetenschappen van
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plagiaat beschuldigd. Deze Franse wiskundige. Pierre-Louis Moreau de Maupertuis
(1698-1759), zou in zijn publicaties te veel hebben ontleend aan Leibniz en diens
ideeën over het beginsel van de kleinste werking aan zichzelf hebben toegeschreven.
De conclusies van Maupertuis over deze wet uit de klassieke mechanica, waarover
de Fransman al eerder had gepubliceerd, kwamen volgens Koenig volledig voor
rekening van Leibniz. Bovendien was de bewijsvoering van Maupertuis op z'n minst
zwak te noemen.
Nog voordat hij op papier de discussie met de machtige Maupertuis aanging, legde
Koenig zijn twijfels aan hem voor. Hij wilde een open wetenschappelijk debat met
zijn Berlijnse opponent, maar voordat hij het wist belandde hij in een prioriteitenstrijd
die - op die tussen Leibniz en Newton na - zijn weerga niet kende. Koenig had tijdens
zijn studie in Bazel colleges gevolgd bij de wiskundige geleerde Jakob Hermann,
beschermeling van Leibniz zelf. Deze Hermann had met Leibniz gecorrespondeerd
over dit beginsel van de kleinste werking, waarover de laatste al terloops had
geschreven, en zelfs had Koenig kopieën van de bewuste brieven gekregen van de
Bernse handschriftenverzamelaar kapitein Samuel Henzi. Ook Maupertuis moet van
de inhoud van deze brieven op de hoogte zijn geweest, beweerde Koenig.
Maupertuis reageerde in eerste instantie afhoudend. Beledigd weigerde hij zelfs
Koenigs artikel over de kwestie vooraf te lezen. Maar toen het eenmaal was
verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Nora Acta Eruditorum (1751) waren
de rapen gaar. Die brieven van Leibniz had Koenig uit zijn duim gezogen, fulmineerde
Maupertuis. Hij belegde zelfs een speciale vergadering onder de leden van de
mathematische klasse van de Berlijnse Academie om over de aanval van Koenig een
uitspraak te doen. Veel leden hadden zich afgemeld, omdat ze niet bij de kwestie
betrokken wilden raken. Koenig werd uiteindelijk in het ongelijk gesteld, want hij
was niet in staat geweest de originele brieven over te leggen. Hem werd op zijn beurt
valsheid van geschrifte in de schoenen geschoven. Teleurgesteld zegde Koenig daarop
zijn lidmaatschap van de prestigieuze Academie op. Wel publiceerde hij later de
kopieën in zijn Appel au Public (1753), maar ook daar namen de verdedigers van
Maupertuis geen genoegen mee.
Intussen waren ook anderen, buiten de Academie, zich met de kwestie gaan
bemoeien. Artikelen en pamfletten verschenen aan de lopende band en lang niet altijd
ten faveure van de Berlijnse geleerde. Maupertuis had zijn macht misbruikt, luidde
de kritiek. Hij had de geleerden van zijn Academie voor zijn karretje gespannen.
Voltaire bijvoorbeeld, in die jaren te gast bij de Pruisische koning Frederik de Grote
in zijn paleis Sans Soucis, moest niets hebben van de malloot en machtswellusteling
die Maupertuis in zijn ogen was. Hij nam het op voor Koenig en schreef zijn satirische
Diatribe du Docteur Akakia (1752). Nu was het de beurt aan Frederik om zich met
de strijd te bemoeien. Hij was in zijn wiek geschoten, niet alleen omdat zijn protégé
Maupertuis werd aangevallen, maar ook omdat Voltaire het lef had gehad het werk
buiten zijn medeweten om bij de hofdrukkers te laten drukken. De vorst gebood dan
ook de hele oplage te verbranden. Gelukkig was Voltaire zo slim geweest het
manuscript achter de hand te houden en naar een betrouwbare uitgever te sturen.
Die uitgever was de Leidenaar Elie Luzac, een goede bekende van Koenig. Het
is slechts een voetnoot in de strijd tussen Koenig en Maupertuis, maar duidelijk is
wel dat uitgevers als Luzac goed garen sponnen bij dit soort wetenschappelijke
debatten. Hij had immers niet alleen het werk van Maupertuis in zijn fonds, ook
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Koenigs verdedigingsgeschrift en bijvoorbeeld dat van Koenigs leerling Antonius
Brugmans rolden van zijn persen.
Deze voor Leibniz postume prioriteitenstrijd met Maupertuis heeft tot in de
negentiende eeuw de gemoederen beziggehouden. De vondst van de brieven van
Leibniz plaatste het gelijk aan Koenigs kant, al blijft het de vraag of Maupertuis weet
kon hebben van deze ongepubliceerde teksten. Leibniz had nergens een alomvattende
theorie over het beginsel van de kleinste werking gepubliceerd. Hij heeft er wel
uitspraken over gedaan maar het was Maupertuis die er voor het eerst een
wetenschappelijke discussie over aanging.
De hele kwestie is in de wetenschapsgeschiedenis onderbelicht gebleven, maar
dankzij de onlangs verschenen biografie Maupertuis and the Sciences in the
Enlightenment wordt ze aan de vergetelheid ontrukt. De biograaf Mary Terrall is
werkzaam aan de University of California in Los Angeles en heeft zich gespecialiseerd
in de geschiedenis van de wetenschap in de vroegmoderne tijd. Zij is niet de eerste
die de wetenschappelijke verdiensten van Maupertuis over het voetlicht brengt, want
tien jaar geleden verscheen reeds de intellectuele biografie van Maupertuis,
samengesteld door David
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Beeson. Maar nadrukkelijker dan haar voorganger plaatst Terrall het werk van
Maupertuis tegen de achtergrond van wat er in zijn tijd aan discussies werden gevoerd
in de Republiek der Letteren. Daarmee biedt ze een fascinerende inkijk in de wereld
van de wetenschappen ten tijde van de Verlichting. Bovendien beschrijft ze in detail
het persoonlijke leven van Maupertuis waardoor ook zijn persoonlijkheid en karakter
beter uit de verf komen.
Een van de grote wetenschappelijke thema's van de achttiende eeuw die Terrall
aan de orde stelt is spontane generatie, zonder voortplanting. Verschillende grote
geleerden als Abraham Trembley, Georges-Louis Buffon, John Needham, en Lazzaro
Spallanzani hielden zich hiermee bezig en ook Maupertuis deed er onderzoek naar
om zich vervolgens voor de vraag gesteld te zien hoe dit te rijmen met het
scheppingsverhaal. Spontane generatie impliceert immers dat niet God als schepper
eraan te pas komt maar dat de soort zichzelf genereert. Een gewaagde conclusie in
die dagen. Maupertuis spreekt die dan ook niet uit maar desalniettemin kan hij dankzij
zijn waarnemingen in Système de la Nature (1751) gezien worden als een voorloper
van Charles Darwin.
Beroemder is Maupertuis echter geworden als leider van een expeditie naar
Lapland, in 1736. Samen met onder anderen de Zweedse astroloog Anders Celsius
trok Maupertuis door het onherbergzame arctische landschap. De tocht had als doel
daar geodetisch onderzoek te verrichten en de exacte lengte van de meridiaan op te
meten. Daarmee wilde Maupertuis bewijzen dat Newton gelijk had met zijn hypothese
dat de aarde aan beide polen afgevlakt was. Door de meridiaan te meten konden ze
de werkelijke vorm van de aarde bepalen. Tegelijkertijd werd aan de evenaar
onderzoek gedaan naar de astronomische breedtegraad. Toen beide
onderzoeksresultaten met elkaar werden vergeleken bleek de expeditie van Maupertuis
tot geringere afmetingen te zijn gekomen en daarmee Newtons gelijk te hebben
bewezen. Daarmee werd Maupertuis' faam als The Man who Flattened the Earth de ondertitel geeft het al aan - gevestigd.
Aan de hand van brieven beschrijft Terrall deze barre tocht. Muggen en kou, daar
hadden de mannen last van. Maar ook aan liefde hadden ze geen gebrek. Nadat
Maupertuis in eigen land was teruggekeerd, dienden zich plotseling twee Lapse
meisjes bij hem aan. Hij zou ze zelf als souvenir uit het verre Lapland hebben
meegenomen, ging het gerucht. Hoewel inmiddels bekend is dat het om Zweedse
meisjes ging, kan ook Terrall niet achterhalen wat hen heeft bezield om de
expeditieleider achterna te reizen naar het verre Parijs. Feit is dat de reputatie van
de ambitieuze geleerde niet altijd even goed was. Zo werd hij nog in 1755, toen hij
in Berlijn woonde, door een meisje gechanteerd omdat hij haar zwanger had gemaakt.
Maupertuis kreeg het voor elkaar dat zij werd opgesloten in de Spandau-gevangenis,
maar toen haar gevangenschap crop zat weigerde vorst Frederik hem ter wille te zijn.
Haar detentie verlengde hij niet.
In Berlijn was Maupertuis niet geliefd. Hij sprak bijna geen woord Duits. Anders
dan de vele Franstalige hugenoten die in Berlijn waren neergestreken, was hijzelf
rooms-katholiek. Bovendien bleek hij niet in staat vooraanstaande geleerden naar
Berlijn te halen. Montesquieu en Haller bijvoorbeeld legden zijn verzoeken naast
zich neer. Dit kwam zijn aanzien niet ten goede. Voorts kon het klimaat hem
nauwelijks bekoren. Hij hunkerde naar Frankrijk, naar Bretagne, waar hij vandaan
kwam. Na de kwestie Koenig vertrok hij om gezondheidsredenen uit Berlijn. De

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26

Zevenjarige Oorlog verhinderde hem snel terug te keren en uiteindelijk stierf hij in
Bazel. Alleen en gedesillusioneerd. Syfilis was vermoedelijk de doodsoorzaak.
RIETJE VAN VLIET

Herman Kattenberg, Maupertuis, Rotterdam, uitgeverij Ad. Donker 2003.
ISBN 90-6-100-534-5. Prijs 15,90.
Over de reis van Maupertuis naar Lapland, waar hij ontdekte dat de aarde aan de
noord- (en de zuidpool) is afgeplat.
RVV

De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië. Bloemlezing van Kaapteksten uit
de Compagniestijd door Marijke Barend-van Haeften en Bert Paasman.
Hilversum, Verloren, 2003. ISBN 90-6550-688-8. 192 blzz. Prijs 19,-.
Twintig teksten uit de periode 1595-1803, waarvan veertien na 1670. Vrij korte
inleiding (14 blzz.). Vakbekwame annotatie.
AH

J.F. Fischer Fzn. en Symen Kingma. De Delft boven water. Franeker, Uitg.
Van Wijnen, 2003. ISBN 90-5194-240-0. 88 blz. Prijs 22,50.
Het oorlogsschip de Delft werd in 1787 gebouwd; en vocht mee in de zeeslag bij
Kamperduin (1797) toen het, stukgeschoten, met 35 doden en ruim 70 gewonden,
de vlag
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moest strijken. Het zinkt desondanks. Geschiedenis van dit schip en zijn bemanning.
Men bouwt heden aan een replica. - Verklaringen die de politieke omstandigheden
en het tijdskader pogen te verduidelijken hebben soms iets curieus. Bij 1794 heet
het: ‘Het kost [de patriotten] moeite de Franse generaals over te halen tot een aanval
op de Republiek - een soort landveraad waarvan ook de Nederlander van vandaag
de dag rillingen krijgt.’ Dit soort historici twist er ook over welke taal de slang uit
Genesis sprak.
AH

Emilie Fijnje-Luzac, Myne beslommerde Boedel. Brieven in ballingschap
1787-1788, ingeleid, verzorgd en geannoteerd door J.M. Baartmans,
Nijmegen, Vantilt 2003. Prijs 18.80.
Een actueel thema: het wedervaren van een familie die wegens politieke strubbelingen
asiel zoekt in een naburig land. In dit geval betreft het een achttiende-eeuws Delfts
gezin dat weliswaar in goede doen was maar dat wegens de rabiate, patriotse
stellingname van de heer des huizes op de vlucht moest slaan toen de orangisten
dankzij de Pruisische troepen weer het heft in handen kregen. In meer dan veertig
schitterende en soms ontroerende brieven aan haar broer en schoonzus schreef Emilie
Fijnje-Luzac over wat ze tijdens haar ballingschap moest doorstaan. De brieven
bevinden zich in het archief van de Universiteit Leiden. Jacques Baartmans, de
bezorger van deze brieven, maakte er reeds dankbaar gebruik van in zijn proefschrift
Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen (Vantilt 2001). Ze waren echter te
mooi om ze weer te doen verdwijnen in de kelders aan de Witte Singel. Dat is de
reden dat ze nu in een sobere doch goed verzorgde editie op de markt zijn gebracht.
Emilie Luzac (1748-1788) was in haar familie niet de eerste die schreef over de
lotgevallen tijdens een vlucht naar een veilige thuishaven. Ook haar grootvader Jean
Luzac noteerde zijn belevenissen over zijn vlucht: uit de Dordogne, vlak na de
herroeping van het Edict van Nantes in 1685. Dit dagboek bevindt zich nog altijd in
het Gemeentearchief van Leiden, de stad waar de familie - na een intermezzo in
Franeker - uiteindelijk is neergestreken. De vader van Emilie. Jean Luzac, gaf samen
met haar oom Etienne Luzac de Gazette de Leyde uit. Onder het bestuur van haar
broer Jean Luzac zou deze Franstalige Leidse krant de Herald Tribune van
West-Europa worden.
Emilie trouwde in 1775 met de Delftse journalist en later, tijdens het Franse bewind,
de radicale polticus Wybo Fijnje (1750-1809). De Hollandsche Historische Courant
kwam onder zijn hoofdredacteurschap tot stand. Fijnje had de ambitie de krant
minimaal te laten uitgroeien tot het niveau van zijn Leidse concurrent. Daar leek hij
goed in te slagen, getuige het groeiende debiet en daarmee de toegenomen welstand
waarin het gezin Fijnje verkeerde.
In de jaren tachtig werd de toon die Fijnje in zijn krant aansloeg, steeds radicaler.
Ook ging hij zich steeds meer bemoeien met de politieke facties binnen de stad,
waardoor hij een der patriotse voormannen in Delft werd. In 1787 was het echter
afgelopen met de patriotse pret. Pruisische troepen schoten Willem V. prinses
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Wilhelmina van Pruisen en de orangisten te hulp. Voor de patriotten die in de strijd
tegen de Oranjes het voortouw hadden genomen, was het zaak zo snel mogelijk de
biezen te pakken. En zo vertrokken de Fijnjes spoorslags. Eerst naar familie in Leiden
en Amsterdam, daarna naar het zuiden: naar de Oostenrijkse Nederlanden en nadien
naar Noord-Frankrijk.
In haar brieven beschreef Emilie uitgebreid wat ze onderweg zag. Van Antwerpen
was ze niet gecharmeerd. Ze vond het er vies en de huizen waren ‘zonderling, luguber
ongemakkelyk, en zonder smaak.’ Brussel vond ze stukken aangenamer, vooral ook
omdat ze daar een huis kon huren waar haar eigen huisraad, meubels en boeken uit
Delft naar toe gebracht waren. Spoedig werd de toonzetting in haar brieven somberder:
Emilie beviel in Brussel van Gontje, die echter al na enkele dagen overleed. Dit ‘lief
kleintje is hier zonder eenige Staatsie bygezet op een gereformeerd kerkhof, vermits
het een geusje zynde op geene andere plaats kon begraven worden.’
Het leven in Brussel werd steeds duurder en de Fijnjes moesten steeds soberder
leven. Op allerlei manieren probeerden ze de huishoudbeurs aan te vullen. Een
verhuizing naar Noord-Frankrijk bood perspectief. Daar was het leven goedkoper
en bovendien was er een mogelijkheid dat ze wegens hun politieke standpunt in
aanmerking kwamen voor materiële steun van Frankrijk. En zo vertrok het gezin
Fijnje naar Sint-Omaars in Frans-Vlaanderen. Ook daarvandaan, vanuit Château de
Watten, schreef Emilie een aantal brieven, waarin ze verslag deed van het huis, haar
huisgenoten en haar dagelijkse beslommeringen. In 1788 ging het echter slecht met
haar gezondheid, zo schreef Wybo aan de familie. Ze is datzelfde jaar nog overleden.
RIETJE VAN VLIET
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