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Inleiding
Delft 2004
Wie zich wil verplaatsen in het gezichtspunt van een achttiendeeeuws kind, heeft
een lange weg te gaan. Dat realiseerden we ons nog niet toen we een stapel rafelige
schriftjes in handen kregen, aanvankelijk met grote hanenpoten beschreven, later in
een regelmatiger handschrift. Het bleek een kinderdagboek te zijn uit de jaren
1791-1797, op tienjarige leeftijd begonnen door een jongetje van goede komaf met
de naam Otto van Eck.1 Otto's aantekeningen hebben de omvang van hooguit enkele
alinea's per dag. Ze zijn soms cryptisch, geschreven voor een goede verstaander,
maar vormen tezamen wel een van de vroegste en meest omvangrijke
kinderdagboeken die tot op heden in Europa zijn teruggevonden. Dit bijzondere
dagboek bood de mogelijkheid de achttiende eeuw te verkennen door de ogen van
een kind, mits wij ervoor zorgden ons tot goede verstaanders te ontwikkelen.
We besloten het manuscript niet van een afstand te analyseren, het niet te bevragen
op alles wat ons zo interessant leek, maar de zaak om te draaien. Het blikveld van
het kind bepaalde onze onderzoeksagenda, zijn interesses werden de onze. Tijdens
het onderzoek bewandelden we de hoofdwegen zowel als de kronkelpaden van zijn
leven, onwillekeurig gehoor gevend aan een eeuwenoud reizigersadvies om altijd te
beginnen met een dwaaltocht door de nog vreemde stad om pas later het overzicht
te zoeken door het beklimmen van de hoogste toren. Nu het boek was geschreven,
de plot van Otto's leven was vastgelegd op papier, was het moment aangebroken nog
eens in vogelvlucht en met grotere afstand terug te kijken.
Voordat we afscheid zouden nemen van Otto's wereld, wilden we nog één keer in
zijn voetsporen treden door op exact dezelfde datum als hij, maar wel meer dan
tweehonderd jaar later, de toren van Delft te beklimmen.
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De trap was nog meer afgesleten, de treden waren even ongelijk gebleven. En het
kind? Een, twee, drie, vier - een triomfantelijke dreun tot 333. Hij vergiste zich. In
werkelijkheid zijn het er meer. ‘Een tree voor elke dag van het jaar,’ hoorden we
iemand boven in de toren roepen. Otto's commentaar in zijn dagboek was summier
als altijd. Bezield door zijn lectuur van die ochtend waaruit hij de conclusie had
getrokken dat het maar goed is dat mensen niet in de toekomst kunnen kijken, was
hij met zijn muziekleraar naar de Nieuwe Kerk gelopen om de toren te beklimmen.
Die was ‘333 trappen hoog, alwaar men zeer ver en onverhinderd zien kan als zijnde
boven alle huizen en bossen verheven’. Zover waren wij nog niet. Ook wij telden de
treden en probeerden tegelijkertijd het uitzicht in de gaten te houden, dat zich
verwijdde maar ook steeds verder verwijderde van dat van Otto. Naarmate we hoger
klommen en het pittoresk gerestaureerde Delft terugslonk tot de proporties van
Madurodam, werden de verschillen tussen zijn en ons uitzicht groter.
Anders dan Otto konden wij wel in de toekomst kijken: een horizon gemarkeerd
door reclamemasten, industrieterreinen, kantoorparken en buitenwijken in een tamelijk
willekeurig patroon, alsof iemand ze nonchalant met gulle hand over het landschap
had uitgezaaid om ze daarna alle kans te geven uit te groeien en elkaar te verdringen.
Ertussen een waterige lijntje - de Vliet - en verder weg nog wat oude kerktorens.
Voor Otto's ogen moet zich daarentegen een vlak weidelandschap hebben
ontvouwd, met hier en daar een boerderij, een molen of een eendenkooi, dat het decor
leek te vormen voor een aantal imposante buitenplaatsen die zich met hun
geometrische tuinen als sneeuwkristallen in het landschap hadden neergezet. De
waterweg de Vliet maakte, al was hij toen smaller, meer indruk en wees nadrukkelijk
in de richting van Den Haag, waarvan de torenspitsen zich tegen de horizon
aftekenden. Vanaf een van die torens had prins Maurits tijdens een eerste experiment
met de verrekijker tot zijn verbazing op de klok van Delft kunnen zien hoe laat het
was. De precieze tijd werd niet genoteerd. Wel de datum, 12 november 1608. Otto
keek bijna twee eeuwen later, in 1793, vanaf de andere kant naar een ons vreemde
wereld, die alleen nog te reconstrueren is met behulp van plattegronden, schilderijen
en prenten.
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Die beelden zijn statisch, maar Otto zag een wereld volop in beweging, vanaf de
toren ten dele zichtbaar met behulp van een verrekijker. Het vlakke polderlandschap
was een bouwplaats waar arbeiders druk aan het graven waren en bergen zand
aanvoerden om de geometrische tuinen in de omgeving om te vormen tot romantische
paradijzen, gestoffeerd met heuvels, dalen en slingerbeken. Toen Otto de toren beklom
was deze transformatie in volle gang. Ook op het landgoed De Ruit waar Otto zelf
woonde en dat hij eveneens kon zien liggen als hij vanaf de Delftse toren in westelijke
richting keek.
Een aardverschuiving van politieke aard vond twee jaar later plaats, maar ook die
verandering hing al in de lucht. Het jaar 1793, toen Otto de toren beklom, was ingeluid
door de terechtstelling van koning Lodewijk XVI, de uiterste consequentie van de
Franse Revolutie die vier jaar eerder begonnen was. Een soortgelijke revolutie in
Nederland, maar minder bloederig, stond op het programma voor 1795. De
voorbereidingen waren reeds in volle gang. Otto's vader zou hierbij een prominente
rol spelen. Veel belangrijker nog was de rol van Otto's oom Pieter Paulus die in 1793
alvast een blauwdruk schreef van de samenleving die hem voor ogen stond, niet
langer hiërarchisch en autoritair, maar gebaseerd op vrijheid en gelijkheid. Naar later
zou blijken een nog problematischer duo dan men vooraf had ingeschat, zelfs niet
met elkaar te verenigen door de ‘broederschap’ die optimistisch aan het tweetal werd
toegevoegd. Een debat zonder einde was begonnen. Waar trekt men de scheidslijn
tussen de vrijheid van het ene en die van het andere individu? Wat te doen wanneer
de vrijheid van de een terreur bewerkstelligt over de ander? Paulus geloofde in de
menselijke neiging tot het goede, te bezielen door een devies dat later in de grondwet
werd opgenomen: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Deze
inmiddels tot cliché geworden moraal ontleende hij aan de Duitse filosoof Immanuel
Kant, tevens de auteur van de meest geciteerde definitie van de Verlichting:
Verlichting is het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij
aan zichzelf te wijten heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van
zijn verstand te bedienen zonder de leiding van een ander. Men heeft deze
onmondigheid aan zichzelf te wijten, wanneer de oorzaak ervan niet in
een gebrek aan verstand,
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maar in een gebrek aan vastberadenheid en aan moed ligt, zich van zijn
verstand zonder leiding door een ander te bedienen. Sapere aude. Heb de
moed, je van je eigen verstand te bedienen! is derhalve de zinspreuk van
de Verlichting.2
Optimistisch was men zeker, maar niet gespeend van realiteitszin. Otto's oom
verbond de twee basisrechten - vrijheid en gelijkheid - nadrukkelijk aan plichten van
individuen tegenover elkaar en tegenover de samenleving. Opvoeding was hierbij
van cruciaal belang. Het volk moest worden opgevoed om die nieuwe vrijheid aan
te kunnen. Persvrijheid bijvoorbeeld, zo benadrukte Otto's vader Lambert van Eck
in een van zijn aantekeningen, zou alleen werken wanneer iedereen alles wat in de
openbaarheid verscheen zou lezen en dankzij een goede scholing naar waarde zou
kunnen schatten. Noch hij, noch Paulus, noch hun mederevolutionairen konden in
de toekomst kijken, zoals Otto terecht opmerkte op die mooie dag in 1793 - gelukkig
maar. Paulus' manifest was het uitgangspunt voor de Nederlandse Verklaring van de
rechten van de mensch en de burger die door de revolutionairen werd afgekondigd
nadat stadhouder Willem V met zijn gevolg was verjaagd en de Bataafse Republiek
een feit was geworden. Het vormde ook de grondstof voor de eerste Nederlandse
grondwet, die van 1798, nu vrijwel vergeten, maar cruciaal voor de overgang naar
het moderne Nederland zoals we dat nu kennen. In die zin was Otto's wereld vreemd,
maar toch vertrouwd.3
De Bataafse Revolutie en de daaropvolgende jaren luidden de totstandkoming in
van een nieuwe staat met nieuwe politieke spelregels. Tegelijkertijd markeert de
revolutie van 1795 de geboorte van een nieuw individualisme en een nieuw zelfbeeld.
Door ingrijpende maatregelen zoals de scheiding van kerk en staat, het bij wet
vastleggen van individuele mensenrechten en de afschaffing van gilden en feodale
rechten, werden mensen bevrijd van de banden die hen tijdens het Ancien Régime
met elkaar hadden verbonden. Mensen kregen meer individuele verantwoordelijkheid
in de politiek door de invoering van het stemrecht. Ze kregen ook meer
verantwoordelijkheid in hun persoonlijk leven, onder meer door een aantal juridische
hervormingen. De overgang naar een moderne staat en naar de moderne Nederlander
was een van de belangrijkste en spannendste momen-
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ten in de Nederlandse geschiedenis, maar werd door latere historici toch meestal
gezien als een periode die amper aandacht verdiende. Een reden daarvoor is het sterk
afwijkende karakter van deze BataafsFranse episode van 1795 tot 1813 binnen de
Nederlandse geschiedenis. Een andere reden is dat het Huis van Oranje, na de vlucht
van stadhouder Willem V in 1795 naar Engeland, buiten de kraamkamer van het
moderne Nederland werd gehouden. De Oranjes leefden bijna twintig jaar in
ballingschap, eerst in Engeland, later in Duitsland. In 1813 werd de Bataafs-Franse
tijd afgesloten met een restauratie die bekroond werd met het aantreden van Willem
I als koning der Nederlanden. Temeer daar de meeste voormalige revolutionairen
zich met deze ommekeer hadden verzoend, wilde niemand, en zeker het nieuwe
koningshuis niet, terugkijken op deze cruciale periode.
Otto van Eck, het jongetje op de toren, stond er met zijn neus bovenop. Hij groeide
op in de periode waarin de idealen van de Verlichting uitkristalliseerden en men het
moment rijp achtte om ze in de praktijk te brengen. De idealen waarop onze moderne
huidige samenleving is gefundeerd, waren in Otto's tijd nog niet vanzelfsprekend,
maar sprankelend, radicaal en inspirerend: vrijheid van meningsuiting,
zelfbeschikkingsrecht van individuen, het gelijkheidsbeginsel van alle burgers,
democratie, vrijheid van godsdienst maar ook de vrijheid om niet godsdienstig te
zijn. De bijbehorende plichten waren er nog niet van afgesleten. Het geloof in een
maakbare mens en maatschappij - in de potentie van het verstand, de wereld begrijpen
is haar beheersen - was nog jong.
Dat impliceert echter niet dat dit optimisme onschuldig was of nog vrij van cynisme.
De aardbeving in Lissabon in 1755, waarbij 35 000 mensen omkwamen, had Voltaire
geïnspireerd tot zijn Candide, waarin hij het geloof in de goddelijke voorzienigheid
op de helling zette. Een dergelijke ramp was niet te rijmen met het idee dat de mens
in de beste van alle werelden zou leven, zoals de filosoof Leibniz had beweerd. Ook
Jean-Jacques Rousseau, die we in dit boek nog vaak zullen tegenkomen, was niet
optimistisch over de toekomst. Zijn ideaal om terug te keren naar een kleinschalige
samenleving waarin de mensen in harmonie met elkaar en met de natuur zouden
leven, was nostalgisch. Hij was zich er echter terdege van bewust dat zo'n terugkeer
naar een natuurstaat onmogelijk was. Rousseaus pupil Emile

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

14
werd in zijn gelijknamige boek over de opvoeding weliswaar een tijdlang ver van
de samenleving gehouden en opgevoed in een landelijke idylle, maar hij werd wel
voorbereid op het leven in de moderne, in Rousseaus ogen verdorven,
carrièremaatschappij. Pas wanneer Emiles vermogen om goed en kwaad van elkaar
te onderscheiden voldoende tot ontwikkeling zou zijn gekomen, mocht hij toetreden
tot de samenleving. Deze ideeën waren lange tijd aanleiding om Rousseau buiten de
Verlichting te plaatsen en hem te zien als een reactie op de rationaliteit van zijn eeuw,
een vroeg-romantische denker. Zijn gedachtegoed zou al de kiem van totalitaire
negentiende-eeuwse idealen in zich dragen zoals het communisme of later het
fascisme.
Inmiddels is men hiervan teruggekomen. De Verlichting wordt nu voorgesteld als
een veelkoppig wezen - van Kant tot Voltaire of Rousseau - dat zijn schaduwen al
vooruitwierp - vol van paradoxen en dilemma's. Dat wezen opende niet alleen de
deur voor een grotere individuele vrijheid inclusief een kritische levenshouding,
maar tegelijkertijd voor dictatuur, in persoonlijke en in algemene zin, van een al dan
niet zwijgende meerderheid. De Verlichting was het begin van een proces dat in feite
nog steeds niet voltooid is en waarin de hang naar vrijheid en de noodzaak tot controle
een steeds terugkerend dilemma vormen.4
Otto's ouders waren geen filosofen. Zij maakten op basis van wat ze lazen of wat
ze anderen hoorden vertellen hun eigen Verlichting. Over die Verlichting en hun
toepassing van deze idealen in hun directe omgeving gaat het onder andere in dit
boek. Van hen zijn geen publicaties bekend om onder de loep te leggen, wel de
neerslag van een van hun projecten: Otto's dagboek.
Otto was niet alleen getuige van de revolutionaire omwentelingen in zijn tijd, hij
was ook object van studie: hoe maakbaar waren mens en samenleving? Zijn dagboek,
niet spontaan door hemzelf begonnen maar door zijn ouders opgelegd en
gecontroleerd, getuigt hiervan. In het dagboek 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 getrans-
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formeerd. De voornaamste te verwerven deugd was zelfcontrole. Dit streven
impliceerde echter geen superioriteit van het verstand boven emoties. In deze periode
werden emoties in de zin van sentimenten en passies juist hoger gewaardeerd dan
voorheen, mits ze door het verstand in goede banen werden geleid en er een duidelijk
onderscheid werd gemaakt tussen goede en slechte emoties. Negatieve gevoelens,
zoals agressie, jaloezie en zelfmedelijden, moesten worden beknot. De juiste
gevoelens, met name gevoelens als medelijden en mensenliefde, moesten daarentegen
worden gecultiveerd. Niet toevallig komt dat onderscheid ook telkens terug in het
dagboek van Otto. Het dagboek was bedoeld als hulpmiddel om bij dit kind de juiste
gevoelens aan te kweken en door ouderlijke controle op de inhoud hiervan, op tijd
te kunnen ingrijpen wanneer Otto's passies de verkeerde kant op dreigden te gaan.
Zoals ook Otto's lectuur aan strenge banden werd gelegd. Het spanningsveld tussen
controle en vrijheid, waar ook de verlichte filosofen mee worstelden, zien we terug
in de praktijk van Otto's opvoeding, door zijn ouders samengevat in de paradoxale
opdracht hen vrijwillig te gehoorzamen.
Het dagboek geeft informatie over de botsing tussen ideaal en werkelijkheid op
meerdere niveaus van bewustzijn, dat van volwassenen door de ogen van een kind
en dat van het kind zelf, dat op zijn eigen manier met de materie worstelt. Het geeft
ook een ontwikkelingsperspectief. Naarmate Otto opgroeit, krijgen we met de
dagboekschrijver zelf een meer gecompliceerde en minder naïeve Verlichting
voorgeschoteld. Het dagboek groeit met Otto op tot een medium tussen ouder en
kind. Otto leert het dagboek meer en meer te gebruiken om op zijn beurt zijn ouders
te beïnvloeden.
Een beeld van de Verlichting, maar nu eens van onderaf, zou op zich al voldoende
rechtvaardiging vormen voor een boek over Otto en zijn ouders. Maar juist omdat
die ouders via het dagboek zicht proberen te krijgen op het kind in zijn gehele doen
en laten, is het meer dan een verlicht program en de uitwerkingen daarvan. Tal van
aspecten uit het dagelijks leven rond 1800 passeren de revue: leesgedrag en de keuze
van lectuur, natuurbeleving, omgang met dieren, tuinrecreatie, tijdsbesef, contacten
met dienstbodes, familieleven, godsdienstbeleving, politiek. De auteur van het
dagboek was tot ergernis van zijn ouders een man van weinig woorden, maar wie
zorgvuldig leest en
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deze woorden in hun context plaatst, heeft aan een half woord genoeg. Otto's wereld
is door ons soms meer vanuit het gezichtspunt van dit kind beschreven, maar evengoed
vanuit het perspectief van zijn liefdevolle ouders. Naast Otto speelt ook zijn vader
Lambert in dit boek een belangrijke rol. Van hem zijn, anders dan van Otto's moeder
en zusjes, eveneens aantekeningen gevonden. Lamberts papieren - een familieboekje,
een album amicorum, een reisverslag, enkele brieven en een handgeschreven
encyclopedie - verschaften een ingang om Otto's verhaal in een breder perspectief
te plaatsen, om verder te kijken dan Otto's neus lang was. Het boek reconstrueert een
wereld in het klein, Otto's wereld en die van zijn ouders, in perspectief gezet met
behulp van bestaande literatuur waar dat mogelijk was. Het blikveld van Otto en zijn
vader richtte zich echter op terreinen waaraan de geschiedschrijving tot nu toe nog
maar weinig aandacht heeft besteed en was dan ook aanleiding voor vooral veel
nieuw onderzoek op basis van tal van contemporaine bronnen, zoals reisverslagen,
notulen van vergaderingen, boedelinventarissen, brieven, kinderliteratuur,
adviesliteratuur, autobiografieën, topografische kaarten en ander beeldmateriaal,
pamfletten, tijdschriften, romans, gedichten, genootschapsverhandelingen en
encyclopedieën.
De temporele horizon wordt begrensd door de duur van Otto's leven. Hij werd niet
ouder dan zeventien jaar, gebroken in de knop, een wreed einde aan het experiment
dat toch zo veelbelovend was begonnen. Dit overlijden markeert tevens het einde
van Lamberts engagement. Otto's vader was inmiddels zelf slachtoffer geworden
van de revolutie waaraan hij eerder zo enthousiast had deelgenomen. Als politiek
gevangene mocht hij alleen onder toezicht van een bewaker aanwezig zijn bij het
sterfbed van zijn zoon. Zo liep het dus af. Maar zover was het nog niet toen Otto's
vader in 1788, aan de vooravond van de Franse Revolutie, met zijn zwager Pieter
Paulus naar Parijs vertrok. Met die reis zullen we beginnen.
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Proloog
Parijs 1789
Verkenning over de grens
In het vroege ochtendgloren van donderdag 15 mei 1788 zaten drie reizigers in een
koets van verhuurbedrijf Jan Grut bij een Rotterdams tolhuis te wachten op de
veerboot die hen om vier uur precies over de Maas zou varen. Deze oversteek vormde
de eerste etappe van een lange reis die hen naar Antwerpen, Brussel en uiteindelijk
Parijs zou voeren. Er was die ochtend echter een storm opgestoken en de veerman
durfde de overtocht niet aan. Pas toen een uur later de wind wat luwde, waagde hij
het erop. Ook de daaropvolgende zeiltocht over het Hollands Diep naar Brabant
verliep niet zonder vertraging, natte voeten en een verhoging van het normale tarief.
Toen deze hindernissen waren genomen, aan de andere oever een ontbijt was
genuttigd en de drie weer plaats konden nemen in de koets die hen naar hun eerste
bestemming zou brengen, was het moment aangebroken om opgelucht adem te halen,
de van thuis meegenomen ballast achterin te vergeten en de blik naar buiten te richten,
naar de landerijen die voorlopig nog erg leken op die rond Rotterdam, en naar de
toekomst, de vergezichten die aan de overkant van de grens lagen. De reis kon
beginnen.
Alleen het meegebrachte tafelzilver van mevrouw Gevers baarde de reisgenoten
zorgen. De spanning nam toe toen ze bij de grensovergang uitgerekend in handen
vielen van drie ‘onbescheiden tolbediendens die voordat wij hen een fooi konden
toevoegen, onze koffers reeds ontpakten en de sleutels gevraagd hebbende, alles
onbescheiden doorsnuffelden en op nieuwe handschoenen, onderkousen etc. zeer
chicaneerden’. De vondst van het zilver, nog voordat de situatie kon worden uitgelegd,
maakte de stemming er niet beter op. De toelichting dat mevrouw Gevers weliswaar
Hollandse was maar in Brussel
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De Bastille, uit J.H. Campe, Over de staats-omwenteling in Frankrijk in brieven, 1790

woonde en daarom was vrijgesteld van invoerrechten, kwam te laat om de douaniers
met wat kleingeld tevreden te kunnen stellen. Aan een stevige fooi om hun houding
te versoepelen en een tijdrovende papierwinkel - lijsten van ingevoerd huisraad dat
in Brussel aan een nader onderzoek moest worden onderworpen - viel niet meer te
ontkomen.
De identiteit van een van de drie reizigers, mevrouw Gevers, echtgenote van de
naar Brussel gevluchte voormalige Rotterdamse baljuw Paulus Gevers, is nu duidelijk.
Zij keerde terug naar huis, althans naar haar tijdelijke verblijfplaats in ballingschap,
die gezien de invoer van het eigen tafelzilver een steeds duurzamer karakter was
gaan krijgen. Haar missie was een andere dan die van haar beide metgezellen, Pieter
Paulus en zijn zwager Lambert van Eck. Deze twee heren gingen op pad om een
andere wereld te verkennen. Maar ook hun motief om op reis te gaan kwam voort
uit de dramatische gebeurtenissen die een jaar eerder in Nederland hadden
plaatsgevonden, zo weten we uit het uitvoerige reisverslag dat Lambert van Eck heeft
opgesteld.1
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Restauratie
De kruitdampen van de veldslagen van het jaar 1787 waren weliswaar opgetrokken,
maar zelfs voor direct betrokkenen, zoals onze drie reizigers, was het nog verre van
duidelijk wat er zich precies in de Republiek der Verenigde Nederlanden had
afgespeeld. Zeker is dat de revolutie en restauratie die in dat jaar hadden
plaatsgevonden de culminatie waren van de politieke onrust die was begonnen toen
het land in 1779 in oorlog was geraakt met Engeland. Die oorlog was een gevolg
van de steun die de Republiek gaf aan de Amerikaanse koloniën, die in opstand waren
gekomen tegen het moederland, Engeland. Veel Nederlandse kooplieden en bankiers
hoopten dat Amerika, eenmaal onafhankelijk, een belangrijke handelspartner zou
worden. Zo wilden zij terrein herwinnen op Engeland, hun grootste concurrent.
De principiële kanten van de Amerikaanse vrijheidsstrijd hadden in Nederland
zeker zoveel weerklank gevonden. In kranten verschenen vertalingen van de nieuwe
grondwetten die door de kersverse staten aan de overzijde van de oceaan werden
opgesteld. De leiders van de opstandelingen werden in Nederland als helden
beschouwd. De Amerikaanse zeekapitein Paul Jones werd in Amsterdam toegejuicht.
Aan beide zijden van de oceaan werd gewezen op de overeenkomsten tussen de
Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Nederlandse Opstand tegen Spanje twee eeuwen
eerder. De Amerikaanse gezant, John Adams, appelleerde aan deze gevoelens door
de Staten-Generaal hier expliciet op te wijzen: ‘The origins of the two republics are
so much alike, that the history of the one seems but a transcript of the other.’ Via
pamfletten werd druk uitgeoefend op stadhouder Willem V en de Staten-Generaal,
en in het hele land werden petities ingediend, wat ertoe leidde dat de Republiek in
1782 als eerste Europese land de Verenigde Staten als zelfstandige mogendheid
erkende.
De Amerikaanse vrijheidsstrijd vormde tevens een inspirerend voorbeeld, omdat
er in de Republiek een groeiende ontevredenheid was over stadhouder Willem V, die
zich te veel macht zou hebben toegeëigend. Nederland moest zich als het ware
opnieuw bevrijden, ditmaal niet van een vreemde vorst, maar van een binnenlandse
tiran. De edelman Joan Derk van der Capellen tot den Pol publiceerde in
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1781 zijn pamflet Aan het volk van Nederland, dat hij besloot met de oproep: ‘Wapent
u allen’.2
Ondertussen verliep de oorlog tegen Engeland desastreus. De ooit roemrijke vloot
had de Engelsen in een zeeslag bij de Doggersbank in 1781 nog enig weerwerk
gegeven, maar faalde daarna volkomen. De militaire onmacht bracht reeds langer
bestaande binnenlandse tegenstellingen aan het licht. Als stadhouder was prins Willem
V verantwoordelijk voor het voeren van een oorlog waar hij niet achter stond. Degenen
die de oorlog wel steunden, zoals veel Hollandse regenten, beschouwden de prins
als een heimelijke bondgenoot van Engeland. Het Amerikaanse voorbeeld had
inmiddels bewezen dat nieuwe ideeen over vrijheid, democratie en zelfbestuur
daadwerkelijk in de praktijk konden worden gebracht. Het binnenlandse conflict leek
op het eerste gezicht op eerdere confrontaties tussen Orangisten en Staatsgezinden,
vergelijkbaar met de confrontaties tussen prins Maurits en Johan van Oldenbarnevelt
in 1618 of tussen prins Willem III en Johan de Witt in 1672. Ook toen werd dikwijls
teruggegrepen op middeleeuwse privileges, maar nu kreeg deze oude retoriek een
nieuwe dimensie.
Omdat zij meenden het beste met het vaderland voor te hebben, tooiden de critici
van het bewind zich met de strijdnaam Patriotten. Het signaleren van de problemen
van hun tijd was echter heel wat gemakkelijker dan het vinden van oplossingen.
Steeds duidelijker werd dat de Patriotten een zeer divers gezelschap vormden. Van
der Capellen pleitte in Aan het volk van Nederland voor een ‘wel-ingerigte regeering’,
gebaseerd op representatie, waarbij het hele volk - maar niet het ‘grauw’ - was
betrokken en waarin vrijheden gegarandeerd waren. Dergelijke ideeën leefden ook
onder bestuurders in verschillende provincies, vooral in Holland. De Republiek was
een gelaagde oligarchie, waarin de macht op alle niveaus - lokaal, provinciaal en in
de Staten-Generaal - bij een select gezelschap welgestelde families berustte. De paar
duizend regenten, die in stedelijke besturen en allerlei andere colleges waren
vertegenwoordigd, vormden echter geen eenheid. Overal bestonden interne
tegenstellingen, die met een zekere regelmaat aan de oppervlakte kwamen, vooral
als het ging om materiële zaken als het vergeven van profijtelijke ambten. Sommige
regenten wilden de positie van de stadhouder slechts ondermijnen om zelf een
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Stadhouder Willem V probeert een burger van zijn voedsel te beroven, spotprent van Rienk Jelgerhuis,
de latere portrettist van het gezin Van Eck, 1786
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grotere vrijheid te krijgen, voor anderen speelden er ook principiële overwegingen
mee. De burgerij zag in programma's als dat van Van der Capellen een kans om
eindelijk de politieke invloed te herwinnen waarvan ze ooit beroofd was.
In 1784 werd de vrede met Engeland getekend, maar desondanks verscherpte het
binnenlandse conflict in snel tempo. Overal werd de bevolking gedwongen een keuze
te maken en terwijl Oranjegezinden hier en daar gewelddadige betogingen hielden,
organiseerden de Patriotten zich in militaire vrijkorpsen. In 1785 werd stadhouder
Willem v zozeer door de Staten van Holland in zijn bevoegdheden beknot dat hij
Den Haag verliet en zich in Nijmegen vestigde. In november van dat jaar sloot de
Republiek een defensief verbond met Frankrijk, een land dat de Amerikanen
eveneeens gesteund had. Op tal van plaatsen, met name in Amsterdam en Rotterdam,
vonden bij die gelegenheid feestelijkheden plaats die gepaard gingen met optochten,
vuurwerk en uitbundige maaltijden van Patriotse regenten, die op prenten werden
vastgelegd, opdat de hele bevolking kon meegenieten.
Tegelijkertijd werd het conflict grimmiger. In verschillende steden werden
Oranjegezinden uit het bestuur gezet en vervangen door Patriotten. Op straat vonden
steeds gewelddadiger gevechten plaats tussen aanhangers van beide opvattingen.
Nergens liepen de gemoederen zo hoog op als in Rotterdam. In 1783 was hier een
Patriots vrijkorps opgericht en zelfs een apart kinderlegioen, de ‘Bataefsche
jongelingen’. De Patriot Paulus Gevers, die in 1785 tot baljuw was benoemd, wist
het stadsbestuur eenvoudig naar zijn hand te zetten. Meer moeite had hij met de
Oranjezinde volksbeweging, geleid door de straatverkoopster Kaat Mossel. Op gezag
van Gevers werd zij gearresteerd en gevonnist: geseling, brandmerking, tien jaar
tuchthuis en verbanning uit de stad. De uitvoering van het vonnis werd uitgesteld
vanwege een slepend hoger beroep, maar inmiddels was Kaat Mossel gepromoveerd
tot martelares voor de Oranjezaak.
Ondertussen was ook Paulus Gevers door zijn harde optreden uitgegroeid tot een
held, maar dan van de Patriottenbeweging. Er verscheen een portret waarop hij in
een klassieke pose wijst naar een opengeslagen foliant met de handvesten van
Rotterdam, als bewijs dat hij de oude rechten van de burgerij verdedigde. Meer
progressieve Patriotten dachten juist vooruit, en in juni 1786 werd op een bijeen-
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Patriots leger voor Delft bij de Vliet, 1787

komst van vrijkorpsen uit het hele land besloten te streven naar een nieuwe
regeringsvorm gebaseerd op representatie. Twee patriotten, Pieter Vreede uit Leiden
en Wybo Fijnje uit Delft, stelden een ontwerp voor een nieuwe grondwet op, waarin
de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring doorklonk.
Twee Hollandse regenten wierpen olie op het vuur door in hun koets het Binnenhof
op te rijden door de grote poort, die voorbehouden was aan de prinsen van Oranje.
Een Patriots legertje bewerkstelligde enige tijd later een reeks van stedelijke
omwentelingen, onder meer in Delft en Den Haag, waarbij Oranjegezinde regenten
het veld moesten ruimen. Aan de Patriotse successen kwam een einde toen in juni
1787 de gemalin van Willem V, prinses Wilhelmina, op weg naar Den Haag werd
aangehouden in Goejanverwellesluis. Dat was voor haar broer, de koning van Pruisen,
aanleiding om militair in te grijpen.
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Hoewel de Patriotten verweer boden, konden ze geen stand houden. Hun hoop was
nu gevestigd op de Franse koning, van wie zij op grond van het pas gesloten
defensieverdrag hulp verwachtten. Maar steun bleef uit en na de capitulatie van
Amsterdam op 10 oktober was het pleit beslecht. De stadhouder keerde terug naar
Den Haag en een restauratie van het oude regime volgde. Dat was het startsein voor
vele Patriotten, mogelijk zo'n twintigduizend, om het land te ontvluchten, veelal naar
Frankrijk. De meesten keerden na enkele maanden huiswaarts toen de rust was
weergekeerd of omdat ze amnestie hadden gekregen. Enkele duizenden vestigden
zich in permanente ballingschap. In de Republiek was het weer rustig geworden,
maar zowel Oranjegezinden als Patriotten verdiepten zich in de vraag hoe het zover
had kunnen komen.

Geestverwanten in ballingschap
Een groot aantal Nederlandse Patriotten was neergestreken in Brussel, het politieke
centrum van de Zuidelijke Nederlanden, van waaruit landvoogdes Maria van
Oostenrijk uit naam van haar broer, keizer Jozef II, het land bestuurde. De
vluchtelingen waren gastvrij ontvangen en omgekeerd stonden de Patriotten
sympathiek tegenover de hervormingen die hier sinds enkele jaren werden
doorgevoerd. In 1781 was godsdienstvrijheid wettelijk vastgelegd en de macht van
de rooms-katholieke kerk ingeperkt. Oude regeringscolleges en gewestelijke besturen
werden gestroomlijnd. De traditionele lokale kermissen waren vervangen door een
van bovenaf georganiseerde nationale feestdag. Bestuurshervorming en
volksbeschaving waren ook idealen van de Nederlandse Patriotten en konden zeker
de goedkeuring van Lambert van Eck wegdragen.
Onderweg, toen hun koets langs Vilvoorde reed, waren de drie reizigers al een
voorbode van de nieuwe tijd tegengekomen in de vorm van ‘een zeer groot gebouw
met ontelbare kleine venstertjes’. De voerman vertelde Lambert dat het een ‘werkhuis’
was voor veroordeelde misdadigers. Deze moderne gevangenis, een paar jaar eerder
gebouwd, wekte de belangstelling van Lambert: ‘Wij namen ons voor om zulks van
Brussel weder te gaan bezichtigen’. Zoals veel moderne juristen was Lambert van
Eck een tegenstander van de dood-
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Oranjegezinden uit Den Haag plunderen huizen in Delft, 1787
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straf. Vrijheidsstraffen werden als een humaner alternatief gezien, zij het niet in de
kerkers van oude kastelen, maar in speciaal daartoe ontworpen gevangenissen. De
gevangenis te Vilvoorde zou de gehele negentiende eeuw als voorbeeld van deze
nieuwe aanpak dienen.3
Eenmaal in Brussel aangekomen kregen de twee reizigers in hun hotel nog dezelfde
avond ‘vele bezoeken van Hollandsche vluchtelingen die zeer aangedaan waren van
ons te zien’. De volgende ochtend om negen uur stonden er alweer andere Hollanders
te wachten ‘van allerlei rang en soort’. Uit de vele gesprekken die Paulus en Van
Eck met hen voerden kwam een weinig vrolijk beeld naar voren: interne strubbelingen,
teleurstelling over de mislukking van het jaar tevoren en verwijten over het ontbreken
van Franse steun, kortom ‘veel onverstandig geklaag’.
Van Eck en Paulus deden hun best om de scherpe kantjes weg te nemen en spraken
bemoedigende woorden:
Wij begonnen dadelijk om van alle kanten de stenen des aanstoots weg
te ruimen en vonden tot ons genoegen bij allen die wij spraken, van wat
klasse of van welke sentimenten, zoveel invloed dat ieder aannam om de
vorige hartelijkheid zonder argwaan, zonder nijd en ook zonder trotsheid
aan de ene, of brutaliteit aan de andere kant te doen herleven, alle verwijten
van vorige misslagen, onheilen en onbezonnen veroordelingen van
tegenwoordige daden en demarches na te laten; en zich te gedragen als
een volk dat andere mogendheden waardig blijven achten om in hunne
oude rechten hersteld te worden als de gelegenheid zich daartoe mocht
opdoen.
Van Eck voelde zich het meest thuis binnen de groep die aristocratisch werd
genoemd. Hij bezocht het ‘wekelijks gezelschap van oude regenten’ en trof daar tal
van bekenden, onder wie De Gijselaar en Gevaerts, de twee regenten die twee jaar
eerder eensgezind door de Oranjepoort van het Binnenhof waren gereden, maar nu
voortdurend ruzie maakten. Verder sprak Lambert onder anderen met Jan Jacob Cau,
die betrokken was geweest bij de arrestatie van prinses Wilhelmina, en zijn stadgenoot
Wybo Fijnje, een van de ideologen van de Patriotse bewe-
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ging. Ook werd de Hollandsche Sociëteit bezocht, waar een meer gemêleerd
gezelschap bijeenkwam. De kastelein kwam Van Eck bekend voor, het bleek de zoon
te zijn van zijn Haagse wijnkoper.
De Hollandse kolonie was een in zichzelf gekeerde gemeenschap die verteerd
werd door heimwee. 's Avonds tijdens de diners, zo schrijft Van Eck, ‘verbeeldden
wij ons alwederom als vanouds in Holland te zijn’. Hij bezocht een kennis met wie
hij ‘op de oude Haagsche wijze’ een pijpje rookte. De ballingen leefden in het verleden
en vergaten om zich heen te kijken, te veel in beslag genomen door het eindeloos
herkauwen van de gebeurtenissen in de noodlottige zomer van 1787. Aan wie was
het te wijten dat alles was misgelopen? Waarom hadden de Fransen niet ingegrepen?
Wie had de fatale blunder gemaakt? Paulus en Van Eck wilden daarentegen
vooruitkijken. De modernisering van de Nederlandse staat kon volgens hen niet
worden tegengehouden, maar succes was wel meer dan ooit afhankelijk van
buitenlandse hulp, vooral van Frankrijk, want van keizer Jozef II was geen steun
meer te verwachten.
Paulus en Van Eck bezochten slechts als toeristen het kasteel te Laken, de residentie
van de landvoogdes. Ze wierpen een blik in de kamer van de Conseil d'Etat, het
hoogste bestuursorgaan, en bewonderden ‘de vele fraaie meubels tot berging der
papieren’. Ze bezichtigden verder het arsenaal van oude harnassen, schilden, spiesen,
zwaarden en geweren, ‘moordtuig’, waar Van Eck niets van moest hebben. Wel werd
zijn blik getroffen door het zwaard waarmee Van Egmond en Van Horne onthoofd
zouden zijn, de twee edellieden die in verzet waren gekomen tegen de Spaanse koning
en helden waren in de ogen van zowel de Orangisten als de Patriotten. Tot slot
wandelden ze door de omliggende tuinen, waar de fonteinen uitzonderlijk hoog
spoten dankzij een nieuw technisch wonder, een ‘vuurmachine’ ofwel een
stoommachine. De tuin was opgesierd met een ‘fraaie chineesche toren’ die Van Eck
niet naliet te beklimmen, wat hem tot de constatering bracht dat deze 232 treden
hoog was. Hij genoot van ‘de verrukkelijkste gezichten’, onder andere op de torens
van Mechelen en Antwerpen. Lambert tuurde weliswaar in noordelijke richting, maar
vervolgde zijn reis de volgende dag verder naar het zuiden, naar de meest dynamische
stad van het continent, het politieke centrum van het land waarvan de Patriotten hun
heil verwachtten.
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Hoopten ze in Parijs een energieker en optimistischer slag ballingen te treffen? In
elk geval had zich hier een select gezelschap Patriotten gevestigd, want er mochten
alleen Nederlanders wonen die hun verblijf zelf konden betalen of die zo prominent
waren dat ze door de Franse overheid waren geïnviteerd. De leider van de uitgeweken
Hollanders was baron Robert Jasper van der Capellen van de Marsch, achterneef van
de inmiddels overleden auteur van Aan het volk van Nederland. Hij werd omringd
door edellieden uit Gelderland en Overijssel en tal van voormalige Hollandse regenten.
Het moet voor Van Eck en Paulus een teleurstellende ervaring zijn geweest te
bemerken dat ook de in Parijs gevestigde ballingen graag terugblikten op de
gebeurtenissen van het jaar daarvoor. Typerend is een gesprek met de Gelderse
edelman Gerard Brantsen, waarin deze zijn gal spuwde over ‘de imbeciliteit’ van de
Fransen, die in 1787 nagelaten hadden in te grijpen. Uit Lamberts verslag blijkt dat
hij en Paulus een weerzin begonnen te ontwikkelen tegen dergelijke klaagzangen en
zulke discussies trachtten te omzeilen.
Pieter Paulus en Lambert van Eck waren niet naar Parijs gekomen om met
verbitterde Hollandse vluchtelingen te spreken. Het eigenlijke doel van de reis wordt
geleidelijk duidelijk uit het verslag dat Lambert schreef: overleg op hoog niveau
tussen Paulus en de Franse regeringsleider Loménie de Brienne, diverse ministers
en andere hooggeplaatste personen. Alles wijst erop dat de reis werd gemaakt op
persoonlijke uitnodiging van de Franse minister van Buitenlandse Zaken, de graaf
van Montmorin. De Fransen wilden weten wat ze aan de Patriotten hadden in geval
van een nieuw internationaal conflict. De Patriotten wilden van hun kant de Fransen
polsen of ze militaire steun zouden krijgen voor het omverwerpen van het regime
van stadhouder Willem V. Van Eck schrijft weinig over de inhoudelijke kant van de
gesprekken; de meeste hiervan werden door Paulus alleen gevoerd. Paulus had in de
tijd dat hij een hoge bestuurspost bekleedde bij de Nederlandse marine de kans
gekregen om een uitgebreid Frans netwerk op te bouwen. Hoezeer de Fransen hem
toen waardeerden, blijkt onder andere uit een brief van de diplomaat Rayneval, die
in 1786 naar Nederland was gegaan om de gespannen situatie ter plekke te observeren
en over Paulus het volgende berichtte: ‘Hij is een zeer verlichte Patriot, die ondanks
zijn jeugd ideeën heeft die zowel hel-
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der als gematigd zijn’. Paulus werd dan ook hartelijk ontvangen en kreeg de
verzekering dat de Fransen de Nederlandse Patriotten te hulp zouden zijn gekomen
indien ze een ‘homme de tête’ naar Parijs hadden gezonden, dus iemand zoals Paulus.
Onder de huidige omstandigheden moest er echter nog eens goed over worden
nagedacht op welke wijze de stadhouderlijke ‘revolutie’ ongedaan kon worden
gemaakt.
Anders dan de Hollandse bannelingen in Antwerpen en Brussel waren hun in Parijs
woonachtige geestverwanten tot op zekere hoogte geïntegreerd in het sociale leven.
Enkele Nederlandse vrouwen die met aanzienlijke Fransen waren getrouwd, speelden
hierbij een centrale rol. Zij organiseerden diners die zich leenden voor het leggen
van contacten met de Franse elite. Sophia van Neukirchen-Nijvenheim, de dochter
van een Gelders edelman en door haar huwelijk markiezin van Champcenetz, gaf
feesten die werden gefrequenteerd door Nederlandse bannelingen en Franse politici.
Margareta Cornelia van de Poll, geboren in Amsterdam, maar inmiddels gravin
d'Usson, introduceerde Paulus en Van Eck bij Jacques Necker, die als minister van
Financiën een sleutelrol speelde. De Hollandse gravin werd door Van Eck getypeerd
als ‘een deftige en verstandige vrouw’, die hen ‘zeer vriendelijk’ ontving ‘in een
charmant cabinetje, waarin zij een zeer propere bibliotheek had en een uitgang naar
een charmante tuin’. Een derde vrouw die als spil fungeerde was een Française,
gravin de Grammont. Deze hofdame van koningin Marie-Antoinette verzekerde
Paulus en Van Eck ‘dat de koning en de koningin de Nederlandse Patriotten een goed
hart toedroegen’. Zij was ‘zeer ingenomen met broeder Paulus’, en de waardering
was wederzijds: ‘Mevrouw Grammont beviel ons uitermate wel, zijnde reeds een
vrouw van jaren, doch zeer verlicht in 't politique en ijverig om in een goede zaak
van dienst te zijn’.
Bijeenkomsten, salons, diners en feesten namen een belangrijke plaats in binnen
het Franse politiek bedrijf. Men kon echter ook aan het politieke leven deelnemen
door een bezoek aan publieke plaatsen, zoals de koffiehuizen bij het Palais Royal,
waar Paulus en Van Eck regelmatig te vinden waren. 's Avonds brachten zij dikwijls
een bezoek aan de opera, waar ze allerlei bekenden ontmoetten. De schouwburg-
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loges waren ontmoetingsplaatsen van lieden van diverse pluimage: politici, bankiers,
journalisten en militairen. Het viel Van Eck op dat de laatsten niet in uniform mochten
verschijnen, maar waarom dat verboden was wist hij niet, en zo was er in de hoofdstad
wel meer gaande waarvan hij de betekenis niet goed kon inschatten. Aanvankelijk
sloeg hij daar geen acht op, gericht als hij was op het doel van de missie: Fransen te
interesseren voor de toestand in Holland.

Franse contacten
De serieuze diplomatie was het terrein van Pieter Paulus, die regelmatig
hooggeplaatsten onder vier ogen sprak. Zo overlegde hij tijdens zijn verblijf niet
minder dan eenentwintig keer met de graaf van Montmorin, de minister van
Buitenlandse Zaken, en sprak hij acht keer met eerste minister Loménie de Brienne.
Slechts af en toe vertelde hij zijn reisgenoot iets over het besprokene, zoals op 9 juni
1788 toen hij op bezoek was geweest bij de diplomaat Mercy d'Argenteau, die zich
‘allergunstigst’ had uitgelaten en meende dat er ingegrepen moest worden, omdat
het Huis van Oranje een ‘eeuwigdurend struikelblok voor het ware interest van de
Republiek’ vormde. Meer dan zulke algemeenheden liet Paulus echter niet los. Dat
Lambert probeerde uit andere bronnen zijn informatie aan te vullen, blijkt uit een
Engels krantenknipsel dat hij bij zijn verslag heeft gevoegd. Daarin wordt bericht
dat de Engelse regering zich grote zorgen maakte over geheim overleg in Parijs. Het
bericht is vaag, maar kennelijk meende Lambert dat het aan zijn missie refereerde,
wat inderdaad goed mogelijk is.
Door het troebele kijkglas van Lambert valt wel de algemene teneur van de door
Paulus gevoerde gesprekken waar te nemen. De Franse regering betreurde inmiddels
haar afzijdigheid ten tijde van de Pruisische inval in de Republiek. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de gemoedstoestand van de inmiddels uitgerangeerde diplomaat
Vérac tijdens zijn bezoek aan Paulus. De voormalige gezant in Den Haag was ‘zeer
aangedaan over den keer van zaken, bij welke hij zeide dat hij ook niet weinig
gesouffreerd had’. Hij beweerde zelfs drie maanden lang alle gezelschap te hebben
gemeden.
Hoezeer de ontwikkelingen in Nederland de Fransen bezighielden blijkt ook uit
het feit dat een van de opinion leaders van dat moment,
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de graaf van Mirabeau, een heel boek aan de kwestie wijdde, Aux Bataves, sur le
stadhouderat. Twee maanden voordat Paulus en Van Eck in Parijs arriveerden, had
hij het manuscript afgesloten met een oproep aan het Nederlandse volk om in opstand
te komen tegen de stadhouder.4 Zijn boodschap vatte Mirabeau samen aan het slot:
‘Aux armes, nobles patriotes, aux armes!’ Zelfs zij die hierbij hun leven zouden
verliezen waren gelukkig, want zij brachten een offer voor hun kinderen. Van Eck
en Paulus gingen bij de bekende schrijver langs, maar troffen hem niet thuis. Een
beroemdheid die ze wel ontmoetten, was Thomas Jefferson, de Amerikaanse gezant,
met wie ze genoeglijk dineerden. Ze troffen de toekomstige president in een bijzonder
goed humeur, want hij had zojuist het nieuws ontvangen dat een negende staat was
toegetreden tot de Verenigde Staten van Amerika.
Van alle gespreksgenoten maakte de markies de Lafayette de meeste indruk:
‘Lafayette beviel ons boven verwachting, is jong, doch bij uitstek zedig en bedaard,
zowel in zijn stem en figuur, als de duidelijkheid en bon sens, waarmede hij spreekt’.
Lafayette was een internationale beroemdheid. Nadat hij aan de zijde van de
Amerikanen het nieuwe continent had helpen bevrijden, was hij als een held in zijn
geboorteland teruggekeerd. Lafayette vertelde uit eigen ervaring spannende verhalen
over de Amerikaanse vrijheidsoorlog. Hij prees de Amerikaanse soldaten die
blootsvoets moesten marcheren en in de open lucht overnachtten. Hij beschreef de
moordpartijen van de Engelsen, die zelfs zwangere vrouwen hadden afgeslacht. Het
ergste was dat ze slaven hadden ontvoerd en besmet hadden met pokken om ze
vervolgens weer vrij te laten, zodat onder de Amerikanen een epidemie uitbrak.5
Tussen de twee Hollanders en de Fransman groeide al snel een grote wederzijdse
waardering en vriendschap. Ze ontmoetten Lafayette niet minder dan zesentwintig
keer, evenals zijn vrouw, volgens Lambert ‘een vrolijk, aangenaam en verstandig
vrouwtje, die extra veel van haar man houdt’. Tussen de bladzijden van het reisverslag
ligt nog een briefje waarin de Fransman Paulus en Van Eck bij hem thuis uitnodigt.
Lafayette toonde zich tegenover hen altijd vriendelijk en beleefd, maar ondertussen
dacht hij het zijne van de partijstrijd in Nederland: ‘It is strange to see so many people
so angry, on so small a spot’.
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Portret van Lafayette, uit J.H. Campe, Over de staats-omwenteling in Frankrijk in brieven, 1790
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Dat weten we uit zijn brieven aan zijn vriend George Washington, waarin hij geen
blad voor de mond hoefde te nemen. Hij noemde de stadhouder een domkop (‘such
a blockhead’), maar zag ook de gebreken van de Patriotten, want die waren ‘almost
as much opposed to each other as they were to the statholder’. Hij vond dat de radicale
Patriotten nogal ver gingen in hun eisen (‘some Patriots carry their views very far’).
Tegen zijn twee bezoekers liet hij zich minder kritisch uit: hij verklaarde zeer
betrokken te zijn bij Nederland, dat hij in 1785 had bezocht, en ‘betuigde te verlangen
de natie van dienst te kunnen zijn’. Op het hoogtepunt van de crisis, zomer 1787,
had Lafayette klaargestaan om met een Frans leger de Pruisen uit Nederland te
verdrijven, maar de Franse regering durfde toen de confrontatie niet aan.
Terwijl de eerste ontmoetingen in het teken van de situatie in Holland stonden,
gingen de latere besprekingen meer en meer over de hervormingen die in Frankrijk
in gang waren gezet en die tot groeiende verdeeldheid leidden. Vlak voor hun
aankomst had Lafayette aan Washington geschreven: ‘We are in a critical situation’.
Hij voegde eraan toe alle discretie ter zijde te hebben geschoven, waarmee hij
bedoelde openlijk de zijde van de hervormers te hebben gekozen.6 Hij was al lid van
de Assemblée des Notables, de raad die de koning advies moest geven over
hervormingen, waarin hij onder meer had voorgesteld de protestanten
godsdienstvrijheid te verlenen. Zijn progressieve houding bracht hem zelfs in conflict
met zijn naaste familie. Tijdens een diner vertrouwde hij Lambert toe dat zijn
grootmoeder niet meer met hem wilde praten.
De situatie in Frankrijk was even complex als die in de Republiek. De Franse
koning had onder druk van de publieke opinie besloten enkele hervormingen door
te voeren. Hij wilde allereerst de uit de Middeleeuwen stammende parlementen
afschaffen. Dat waren provinciale adviesraden die wetten moesten goedkeuren. Juist
in de kring van Lafayette verzette men zich hiertegen, omdat men meende dat de
koning hiermee vooral zijn eigen macht wilde vergroten. Het krachtigst was het
protest in Bretagne. Bretonse edellieden hadden een petitie opgesteld, die ook door
Lafayette was ondertekend. Hij toonde deze ‘circulaire brief’ aan Van Eck. ‘Zijn
antwoord’, schrijft Van Eck, ‘toonde dat hij openlijk uitkwam voor de zaak der
parlementen, of liever der
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natie; Frankrijk, zeide hij, was thans in een gevaarlijke crisis en het zou zich spoedig
decideren of men onder het volstrekte despotismus of onder de geregelde invloed
van een billijke constitutie leven zou’. Als beste oplossing van de problemen zag
Lafayette een nieuwe oorlog met Engeland, dan zou de ‘algemene gisting’ worden
‘verdoofd’ en de bevolking zich weer achter de koning scharen. Kennelijk voelde
Lafayette zich toch nog zozeer verbonden met de monarchie dat hij van een dergelijk
machiavellistische noodgreep een heilzame uitwerking verwachtte.
Bij elk bezoek aan Lafayette vernam Van Eck nieuwe ontwikkelingen. Op 2 juni
vertelde zijn gastheer tijdens een lunch, dat het getal van protesterende Bretonse
edelen was aangegroeid tot zeshonderd, en dat ze nu ook een politieke eis hadden
geformuleerd: het aftreden van twee ministers. Verder wist Lafayette te vertellen dat
er al troepen naar Bretagne waren gestuurd ‘en dat hij vreesde dat deze ijver van
slechte gevolgen zou zijn’. Een later etentje bood ‘een schone gelegenheid om over
de inwendige zaken van Vrankrijk’ te praten. Van Eck verwachtte veel van Lafayettes
invloed op de ‘amis de la liberté’ omdat die de ‘Hollandsche zaken’ zouden steunen.
Kort voor hun terugkeer kwamen Paulus en Van Eck hun vriend toevallig op straat
tegen, die hen meteen enthousiast uitnodigde voor een dejeuner, ‘omdat hij veel te
verhalen had van hetgeen gebeurd was, waarin hij zelf niet weinig was geconcerneerd’.
Lafayette vertelde dat hij een verboden vergadering van Bretonse edellieden in Parijs
had bijgewoond en dat hij een nieuwe protestbrief aan de koning had ondertekend.
Er waren een paar Bretonse edelen gevangengezet in de Bastille en het had weinig
gescheeld, beweerde Lafayette, of hij was daar eveneens beland. Heldhaftig stelde
hij echter ‘dat men daartoe de bijeenkomsten zonder tirannie niet konde beletten’.
Lafayette was inmiddels uit de actieve militaire dienst verwijderd, maar zo noteerde
Van Eck vol bewondering, ‘intusschen verminderde hij niets in zêle om te arbeiden
voor het nationaal belang en de constitutie terug te bekomen die het volk toekomt’.
Op 2 augustus namen ze afscheid van Lafayette, die het sensationele nieuws
mededeelde dat de Staten-Generaal bijeen zouden worden geroepen: ‘In een jaar
tijds had men het nu zover gebracht [terwijl] men hem voor dwaas hield’ toen hij
dat een jaar eerder voor het eerst
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had voorgesteld in de Assemblée des Notables. De bevolking kreeg hierdoor weer
een stem en hoewel de uitkomst onzeker was, was er geen weg terug meer mogelijk.
Paulus en Van Eck waren naar Frankrijk gekomen om via ministers en andere
hooggeplaatste personen het beleid ten aanzien van de Republiek te beïnvloeden.
Uiteindelijk was het de koning, Lodewijk XVI, die het beleid bepaalde. Tot de koning
doordringen was slechts weinigen gegeven, maar Lambert van Eck liet zich niet de
kans ontgaan om hem tijdens een bezoek aan Versailles van een afstand te bekijken.
De koning was een soort toeristische attractie, die zijn maaltijden veelal in het
openbaar nuttigde. Op een dag dat Paulus weer allerlei besprekingen had, begaf
Lambert van Eck zich naar het kasteel La Muette in het Bois de Boulogne om naar
een diner van de koning te kijken. In het aanzittend gezelschap zag hij enkele
bekenden, zoals de graaf van Montmorin, ditmaal in vol ornaat en behangen met
medailles en eretekens. ‘We namen de koning van alle kanten terdege op, hij was
vrolijk, gul en spraakzaam tegen een dame, die naast hem zat, at en dronk veel met
appetijt, en zag er goed en genoeglijk uit’. Kortom, het geheel bood een
vertrouwenwekkende indruk in de ogen van iemand die meende dat van deze vorst
de bevrijding van het eigen vaderland zou moeten komen.
Het moet Van Eck en Paulus vreemd te moede zijn geweest om een maand later
tot de ontdekking te komen dat meer en meer van hun gesprekspartners zich van de
koning afwendden. Dat gold bijvoorbeeld voor de markies d'Osmond, die
verantwoordelijk was voor de Hollandse vluchtelingen en die ‘zeer vrij’ over de
koning sprak met allerlei details over diens ‘onbezonne buien’.
Naarmate de Franse binnenlandse problemen groter werden, nam de belangstelling
voor de Hollandse perikelen af. Een van de laatste adviezen kwam van een Fransman
die niet kon begrijpen ‘dat er onder de Patriotten geen Brutussen gevonden werden
die het Huis van Oranje als de eeuwigdurende oorzaak van 't bederf van ons land
met tak en wortel uitroeiden’. Het advies kwam erop neer om prins Willem V om
zeep te helpen, zoals Brutus in het klassieke Rome Julius Caesar had vermoord
vanwege diens dictatoriale neigingen. Het radicale middel van de tyrannicide zou
een paar jaar later inderdaad worden toegepast, alleen was toen niet prins Willem V
het slachtoffer.7
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De kerk Sainte-Geneviève in aanbouw, uit Lamberts reisgids, Guide des amateurs et des étrangers
voyageurs à Paris, 1787

Modern toerisme
Lamberts eerste actie nadat hij in Parijs was gearriveerd, was de aanschaf van een
‘nieuwe grondkaart’ van de stad. Dat hij van plan was zich ook de toeristische
genoegens van zijn bezoek aan Parijs te laten smaken, blijkt uit de twee volumineuze
gidsen die hij ook had gekocht. Gewapend met de Guide des amateurs et des étrangers
voyageurs à Paris en de Voyage pittoresque de Paris begon hij aan een eerste
verkenning.8 De stad riep bij Lambert gemengde gevoelens op. De Tuilerieën beschrijft
hij bijvoorbeeld als ‘een groot prachtig gebouw’ dat echter ‘oud en onzindelijk’
oogde, omdat het niet meer werd bewoond. De tuinen waren helaas nog ingericht
‘in de ouderwetsche smaak’. Het was er echter vanwege de drukke en geanimeerde
sfeer wel plezierig wandelen. Het Louvre - ‘slordig en vervallen’ - beviel Lambert
al evenmin.9 Tijdens zijn bezoek aan het Châtelet, een somber kasteel midden in de
stad, wierp Van Eck een blik in de ‘morgue’. waar
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Bestorming van de Bastille op 14 juli 1789, uit De gruwel der verwoestinge of Vrankryks moord- en
treurtoneel, 1794

op straat gevonden lijken enkele dagen werden opgebaard.10 Over het nabijgelegen
stadhuis was hij kort: een ‘ouderwets gebouw’. Zijn bezoek aan de Bastille vormde
een dieptepunt. Dit middeleeuwse bolwerk was in Lamberts ogen een afschuwelijk
relict uit het verleden: hij vond ‘dat desselfs akeligheid hare renommé surpasseert’.
Lambert van Eck hield niet van oude, sombere gebouwen, maar hiervan wist hij ook
dat Voltaire, Mirabeau en andere intellectuelen er op last van de koning opgesloten
waren geweest. Op het moment van Lamberts bezoek herbergde het bolwerk een
nog obscure schrijver. Achter een van de ‘vensters met ijzeren bouten’ legde de
markies de Sade op dat moment de laatste hand aan een merkwaardige ‘roman
philosophique’, Aline et Valcour. Een paar maanden later zou Sade vanuit zijn cel
luid schreeuwend oproepen om de gevangenen uit de Bastille te bevrijden.
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Toen Van Eck voor het imposante gebouw stond, heerste er echter nog grote rust.
Hij kon niet dichterbij komen, omdat de brug over de slotgracht was opgehaald. Wel
ging hij wandelen in een park daarnaast, vanwaar hij uitzicht had op een tolpoort in
aanbouw, een gebouwtje dat hem wel kon bekoren. Moderne architectuur
beantwoordde beter aan Lamberts smaak en daarom genoot hij ook van zijn bezoek
aan de bijna voltooide kerk Sainte-Geneviève. Dit bouwwerk, schrijft Van Eck, deed
‘eer aan menselijk vernuft’. Hij beklom zelfs de steigers om van nabij het
beeldhouwwerk te bewonderen. Vooral van de enorme koepel was hij zeer onder de
indruk.11
Lambert was zich bewust van het belang van dit bouwwerk dat de doorbraak van
een nieuwe stijl markeerde, het neoclassicisme, een architectonische revolutie, waarbij
de idealen van de Verlichting zichtbaar werden gemaakt in publieke gebouwen. In
de praktijk betekende dat vooral het scheppen van een woud van zuilen rond een zo
imposant mogelijke binnenruimte. In de nieuwe architectuurtheorie moest een
bouwwerk metafysische kwaliteiten hebben om een breed scala aan gevoelens op te
roepen. De architect van de Sainte-Geneviève, Jacques Germain Soufflot, had de
weg gebaand voor werkelijk revolutionaire architecten als Ledoux en Boullée, die
fantastische ontwerpen maakten voor onder meer een ‘Tempel voor de Herinnering’
en een ‘Cenotaaf’ voor Isaac Newton.12
Van Ecks bewondering voor een tolpoort van Ledoux, zonder zelfs de naam van
de architect te weten, bewijst dat zijn smaak geheel upto-date was; hij herkende en
waardeerde juist de vormgeving die haar tijd vooruit was. Ook in Nederland werd
het nieuwe classicisme gezien als de stijl van de toekomst, en vooral door de Patriotten
omarmd.13 Lambert ging in Nederland om met de neoclassistische architect Jan
Giudici, door Pieter Paulus twee jaar eerder aangesteld bij de Rotterdamse
Admiraliteit.14 Giudici, later beïnvloed door Ledoux, kreeg de kans om veel te bouwen
in Rotterdam en omgeving, zoals de Beurs en enkele woonhuizen in Schiedam en
de hervormde kerk in Zoeterwoude. De nieuwe bouwstijl was ook te zien geweest
bij de decoraties die in 1787 als achtergrond voor de vele Patriotse feesten en
ceremoniën dienden, maar deze houten bouwsels waren na de restauratie van de
stadhouder weer even snel verdwenen als ze waren opgericht.
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Ontwerp voor een tolpoort bij Parijs door C.N. Ledoux

Het Palais Royal was het kloppend hart van Parijs en het is dan ook niet
verwonderlijk dat Lamberts eerste stadswandeling hier naartoe ging. Ooit was er het
koninklijk hof gevestigd, maar nu was het paleis verhuurd in appartementen, terwijl
onder de arcaden talloze winkels en restaurants gevestigd waren. Het carrévormige
plein was een plaats ‘waar het van rijtuigen en mensen krioelde, zodat wij ons
nauwlijks wisten te bergen, en waar evenals op de kermis alles te krijgen is in winkels,
die onder lange galerijen, door welke gewandeld wordt, in kleine huisjes expres
daartoe zijn gebouwd, waaronder ook een menigte koffiehuizen en andere, waar men
eten en allerlei verversingen krijgen kan’. Het was er altijd ‘stikvol’ en 's avonds was
Van Eck gecharmeerd van de ‘vele lichtjes’ en van de ‘ombres chinoises’, het Chinese
schimmenspel dat er te zien was. Het Palais Royal was de plek waar de nieuwste
kranten en pamfletten werden verkocht. Gedurende zijn verblijf keerde Lambert hier
telkens terug om er ‘nieuwspapieren’ te lezen en ‘pamphlets’ te kopen.15
Het Palais Royal was ook de plaats bij uitstek om te dineren, zoals op 27 mei, bij
Au Vallois, aan de publieke tafel. Meestal at Van Eck
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echter bij restaurateur Massé, met zijn zwager, maar vaker, zoals op 11 juni, ‘in mijn
enigheid’, omdat Paulus bezig was met politiek overleg. Soms ook dineerde hij hier
in het gezelschap van andere Hollanders in een apart kamertje. In deze omgeving
kon men terecht voor de bevrediging van zowel lichamelijke als intellectuele
behoeften, zoals op 21 juni, toen Van Eck na een diner bij Massé de rest van de avond
doorbracht met het lezen van kranten in het ‘pavillon des gazettes’.
Eens reed Van Eck naar het Bois de Boulogne, waar verschillende koffiehuizen
gevestigd waren. Hier at hij aan een tafeltje in de open lucht waar iemand hem uitlegde
dat men tevoren ‘zich een lijst moest laten geven met de prijzen van 'tgeen men
hebben wil’.16 Lambert had met andere woorden kennisgemaakt met de voorloper
van de menukaart. De restaurants die Van Eck in Parijs bezocht, vormden een nieuw
fenomeen. Anders dan in de toen nog steeds gangbare herbergen, waar men doorgaans
moest eten wat de pot schafte en moest aanschuiven aan de gemeenschappelijke tafel,
hadden de bezoekers van deze moderne restaurants de mogelijkheid om aan aparte
tafeltjes te zitten en uit meerdere gerechten een keuze te maken. Het dineren was
geïndividualiseerd en ook daarin klonk de nieuwe tijd door. Van Eck waardeerde de
Franse keuken, die toen al een grote reputatie had, maar zijn Hollandse gevoel voor
properheid botste af en toe met wat hij de Franse slordigheid noemde. Hij gruwde
bijvoorbeeld van de melk die hem eens bij een kopje thee werd aangeboden, ‘vermits
die vellig en onsmakelijk eruit zag en die een blauwe, vuile couleur aan de thee gaf,
hetgeen wij vreesden aan het koken van dezelve of het staan in een vuile pan te
moeten attribueren’.17
De vele wetenschappelijke en filantropische instellingen die in Parijs - de culturele
hoofdstad van het Europa van die dagen - gevestigd waren, hadden eveneens een
grote attractieve waarde. Lambert bezocht ze systematisch. Op 27 mei nam hij om
te beginnen een kijkje in de Bibliothèque Royale. De bibliotheek van de Franse
koning was op dat moment de grootste ter wereld en was twee dagen per week drie
uur lang opengesteld voor bezoekers. ‘Wij vonden er een menigte mensen reeds
bezig aan tafels met lezen schrijven en tekenen’, constateerde Van Eck. Hij was
onder de indruk van
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de ‘ongelooflijke menigte’ boeken, zeker toen hem werd verteld dat dit maar een
fractie was van het totaal en dat het merendeel van de driehonderdduizend banden
in een apart depot bewaard werd. Langs de wanden stonden borstbeelden van literaire
helden, zoals Voltaire. In een andere zaal bevond zich een enorme collectie van
vijftienduizend bijbels en ook voor de theologische werken was een aparte zaal
ingericht. Over deze laatste collectie merkte Lamberts gids op dat daarnaar ‘het
minste navraag was, terwijl op publique dagen in alle andere vakken veel gewerkt
word’. Van Eck was aangenaam verrast ook het Groot Placaat Boek op de planken
te zien staan, een meerdelige uitgave van de belangrijkste wetgeving in de Republiek.
Het werk werd intensief geraadpleegd, net als andere Nederlandse boeken: ‘Aan de
banden kon men merken dat er velen uit Holland herwaarts gaan. Van onze historie
vindt men er bijna alles. Hetgeen mij verwonderde, was dat er mij door een der heren
opzieners het laatste nummer der Vaderlandsche Letteroefeningen en Nederlandsche
Bibliotheecq getoond wierden, die hij zeide dat hun regulier wierden overgezonden’.
Op 25 juni bezocht Van Eck de Académie des Sciences, waar hij in een zaal met
modellen van ‘nuttige uitvindingen van andere natiën’, een Hollandse zaagmolen
ontdekte. Op 10 juni was de Jardin du Roy aan de beurt, een hortus botanicus, waar
zich een kabinet van natuurlijke historie bevond met onder meer opgezette
struisvogels. Er stond een levensgroot standbeeld van de voormalige directeur, Buffon.
De nieuwe directeur, Daubenton, vervolgde de publicatie van een groot
overzichtswerk, de Histoire naturelle, die Lambert thuis op de plank had staan. Op
11 juni bezocht Van Eck de school voor blinden, de eerste in Europa. Onderwijs aan
blinden was een van de speerpunten van de Verlichting en liet zien dat zelfs kinderen
met een ernstige handicap, voorheen gedoemd tot bedelen, zich een plaats in de
maatschappij konden verwerven. Lambert bezocht een publieke demonstratie van
het brailleschrift, een noviteit. Toen een blind jongetje een landkaart legde van
puzzelstukjes, reikte Lambert hem Holland aan, dat prompt op de juiste plaats werd
ingepast. Hoogtepunt van de demonstratie was de voordracht van zelfgeschreven
gedichten door twee blinde jongens, die verhaalden hoe ze ‘uit de staat der
allergrootste ellende en ongeluk’ dankzij dit onderwijs toch ‘nuttige leden van de
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maatschappij’ konden worden. Van Eck was zo gegrepen door dit optreden dat hij
bleef zitten om nog een tweede sessie mee te maken, ‘welke ik wederom doordrongen
van aandoening bijwoonde’. Twee dagen later ging hij voor een derde maal naar de
‘publieke exercitiën van de blinden’. Vervolgens bezocht Lambert het instituut voor
doofstommen, waar de methode van het liplezen was ontwikkeld.
Van Eck nam ook een kijkje bij universitaire instellingen. In de rechtenfaculteit
ontmoette hij een lid van de Conseil du Roy en vroeg hem of hij daar een zitting
mocht bijwonen, ‘doch hij antwoordde dat men thans het gehele rijk zou kunnen
doorreizen zonder zulks te kunnen aantreffen’. De reden was dat rechters en advocaten
in staking waren gegaan tegen de hervormingsvoorstellen van de koning, ‘doch dat
het een gehele studie voor een vreemdeling zou zijn eer hij het verband van dat alles
begreep’. Een bezoek aan het Palais de Justice op 28 mei kon evenmin doorgaan,
want de rechtbank ‘was thans met Franse en Zwitserse gardes bezet, om de assemblées
in de tegenswoordige discordie en bewegingen te verhinderen’.
In Parijs was alles bezienswaardig, zelfs de hotelkamer, die verfraaid was met behang
met Chinese motieven. De grootste indruk maakte het watercloset. Gewend aan een
po of een gemak dat door bedienden af en toe geleegd werd, trof hij een ingenieuze
installatie aan, die hij nog nooit gezien had en daarom uitvoerig beschreef. Het was
een ‘gemak’, dat ‘men telkens met het opendraaien van een kraan, waarvan de pijp
het water fourneerde uit een reservoir van boven, konde doorspoelen, terwijl datzelfde
water door een andere kraan diende om een straaltje uit een koper pijpje op te spuiten,
tot zuivering van degene die er gebruik van wilde maken, en ook een loden prop met
een kopere knop op de andere zijde van den bril, diende om, na gebruik, de reuk te
beletten, om naar boven te perceren’. Het apparaat staat symbool voor
individualisering - men bediende het closet zelf -, privatisering en een grotere
gevoeligheid voor lichamelijke functies, maar voor Lambert was het in de eerste
plaats een teken van technische vooruitgang, iets waar hij een scherp oog voor had.18
Het meest imposante product van de nieuwe tijd was de stoommachine, door Van
Eck steevast ‘vuurmachine’ genoemd, waarvan een paar jaar eerder in Rotterdam
het eerste exemplaar in Nederland was
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Aanleg van moderne riolen in Parijs uit Duhamel de Monceau e.a., Description des arts et métiers,
verschenen tussen 1761 en 1789

geïnstalleerd. Lambert bekeek onder meer de stoommachine die de pompen aandreef
voor de nieuw aangelegde Parijse waterleiding. Het vuur was niet groot, constateerde
Lambert maar wel constant: ‘drie werklieden stoken de oven altoos’. De aanleg van
een waterleiding was al een minstens zo belangrijke stap voorwaarts in een tijd waarin
de meeste mensen nog afhankelijk waren van pompen die weinig fris water
uitspuwden. In eigen land zou met de aanleg van waterleidingen pas ver in de
negentiende eeuw worden begonnen.
Het indrukwekkendste staaltje van modern technisch kunnen zag Lambert tijdens
de rondreis die hij vanuit Parijs maakte naar de havenwerken in Bretagne. Bij
Cherbourg werd in de zee een dijk aangelegd om de haven toegankelijk te maken
voor grote oorlogsschepen. Er werden gigantische houten kegels afgezonken door
ze vol te storten met stenen. Terwijl de toppen van deze ‘cônes’ boven water uit
bleven steken, werden de tussenliggende gaten volgestort. Het is het eerste voorbeeld
van waterbouw met behulp van caissons. Vanwege zijn deskundigheid in zeezaken
was Paulus door de Franse minister van Marine uitgenodigd om dit alles ter plekke
in ogenschouw te nemen. Lambert ging mee en mocht ook meevaren in een sloep
om vanaf een van de ‘cônes’ het project van nabij in ogenschouw te nemen. Van Eck
zag
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hoe deze gevaartes, waarvan het bovenste gedeelte zich uit de zee opheft,
door de kracht der golven gewrongen en geteisterd wordt; enige waren
reeds in duigen geslagen, doch desniettemin dacht men dat men de dijk
zou tot stand brengen, gelijk de tussenwijdtens aan de andere zijde
inderdaad reeds als een dijk steen boven het water kwamen uitkijken; wij
beklommen een dezer cônes aan de zijde van 't Fort Royal, alwaar dezelve
gaaf gebleven zijn, dezelfde waarop de koning een andere naastgelegen
cône heeft zien zinken in 1786, waarvan de kruin met een harde pleister
gepaveerd is, zodat men op grote zerken schijnt te wandelen; wij waren
midden in zee als op een geïsoleerde toren en hadden van hier het gezicht
op de gansche cirkel van batterijen en forten die successievelijk hun canon
op een gegeven sein losbranden.19
Deze grootschalige dijkenbouw riep een gevoel van heimwee op, dat vervolgens
nog versterkt werd door het landschap tijdens de terugreis naar Parijs: ‘Men kon zich
verbeelden in Holland te zijn, binnensdijks en buitensdijks alles vlak land, uitgestrekte
weiden en korenvelden. De huizen langs den dijk evenals in de Tieler- of
Krimpenerwaard, doch over de rivier tegen de bergen aan schone gezichten evenals
of men langs den Rhijn aan de zijde van de Overbetuwe dicht bij Arnhem reed’. Ter
afleiding beklom hij in Tours de toren ‘van de cathedrale, omtrent 300 trappen hoog’.20
Onderweg leerde hij ook een andere, minder voorbeeldige, kant van Frankrijk kennen.
Hij was geschokt door de armoede van de boeren en hun miserabele hutjes en
ontstemd over de vuile en armzalige herbergen waar hij zelf noodgedwongen moest
overnachten.
Het Franse natuurschoon was daarentegen een aantrekkelijke kant van het reizen:
‘men verbeeldt zich in een andere waereld en schoner natuur overgebracht’.21 Van
Eck genoot van de ‘continuele schilderijtjes tegen hoogtens en in laagtens, alles
vruchtbaar en bebouwd, en waarbij het oog overal reiken kan’. De natuur is ‘zo zacht
en lieftallig dat niet dan zachte aandoeningen daardoor in de ziel ontstaan’. Op de
heenweg hadden Van Eck en Paulus het paleis en de tuinen van Chantilly bezocht,
een landgoed dat men hield ‘voor het schoonste van Frankrijk’.22 Een gids nam er de
bezoekers onder zijn hoede: ‘Wij
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kregen een conducteur in livery, die ons in elk gebouw of partij aan een ander overgaf,
die aldaar het opzicht had’. De tuin van Chantilly ‘was zeer groot’ en kende ‘oneindige
variatiën, zo in plantsoen, wandelingen, bosquets, hermitages, salons, vijvers,
cascades, grotwerk etc’. Hoogtepunt was de ‘hameau’, het boerendorpje dat enkele
jaren tevoren was gebouwd. ‘De hameau,’ zo schreef Lambert, ‘bestaat uiterlijk uit
boerenschuren op een grasveld met paden doortreden en bloemen heestergewassen
onregelmatig beplant. Deze schuren zijn van binnen gemeubileerde salons à la
champêtre, ieder tot haar bijzonder oogmerk dienende, de een om te dansen, de andere
voor 't biljart, een derde als een boerenkeuken, de vierde om te eten, stallen voor vee,
om herberg te houden en diergelijken. Bij fêtes word dit gedeelte van de Engelse
tuin wel geïllumineerd, als ook de brede, slingerende beek, die uit een grote vijver
zijn oorsprong heeft, waarin dan met kleine schuitjes gevaren wordt’.
In Parijs gearriveerd had Van Eck alle tijd om in de tuinen van Versailles rond te
lopen, terwijl zijn zwager Paulus besprekingen voerde. Het paleis zelf vond hij een
‘doolhof van vertrekken’. De tuinen waren enorm uitgestrekt, sommige delen waren
nog ongeveer zoals ze een eeuw geleden waren ingericht, namelijk als geometrische
tuin, die bestemd was om van alle gezichtspunten de aandacht van de wandelaar te
vestigen op het imposante paleis en aldus op de macht van de koning, het centrum
van dit universum. De traditionele geometrische aanleg was nog zichtbaar rond het
kantoor van de diplomaat Rayneval, waar Van Eck stuitte op een ‘ouderwetsche
Hollandse tuin met vruchtbomen, bloemen en groenten op rechte bedden’. ‘Alles
was hier in geregelde lanen met opgaande bomen en geschoren heggen’. Meer naar
Lamberts smaak was het Petit Trianon van koningin Marie Antoinette. Het was ‘klein,
maar charmant gemeubileerd’, we ‘waren verrukt door de Engelschen tuin, die men
daar heeft aangelegd’ en de ‘oneindige variatie van plantsoenen, gazon, beken, en
vijvers, in de nieuwste smaak’. Net als in Chantilly toonden de bouwsels aan de
buitenkant ‘een boersche smaak’, maar ze waren ‘van binnen kostbaar en gemakkelijk
gemeubileerd’. In deze omgeving bevond zich ook een ‘akelige rots over het water
hangende en een donkere hermitage’. Kortom, zo stelde Lambert vast, dit geheel
bood ‘geen geringe diversie’. Mocht Lambert volledig zijn ingepakt door dit vertoon
van vor-
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stelijke praal, een opmerking van Rayneval attendeerde hem op de andere kant van
de medaille, want ‘de helft der Nationale Schuld lag in Versailles begraven’.23 Aan
het eind van zijn verblijf had Lambert van Eck zowel de gebouwen als de tuinen,
zowel het centrum als de omgeving van Parijs grondig en systematisch verkend.
Zoals het een reiziger betaamde, had hij ook zijn kans gegrepen om de hele stad
vanaf een uitzichtpunt in ogenschouw te nemen. Dat deed hij tijdens een bezoek aan
een koninklijk slot dat zich buiten de stad in Saint-Cloud bevond. Vanuit dit op een
berg gelegen paleis kon hij met behulp van een telescoop van de ‘heerlijkste gezichten’
op de stad genieten.24
Op het moment dat Lambert Versailles met al haar pracht en praal bezocht, was het
ondenkbaar dat nog geen twee jaar later alle adellijke titels in Frankrijk zouden zijn
afgeschaft en dat de koning verder als ‘meneer Capet’ door het leven zou moeten.
Wie het reisverslag van Van Eck echter leest met kennis van de latere gebeurtenissen,
ziet op iedere bladzijde voortekenen van wat komen ging. Lambert van Eck verhaalt
van illegale vergaderingen, soldaten die overheidsgebouwen bewaken,
troepenbewegingen in de provincie, familieruzies over politiek, de onttakeling van
het rechtssysteem en de opsluiting van dissidenten. Dat alles zou op 14 juli 1789
resulteren in de bestorming van de Bastille, het startsein voor de Franse Revolutie.
Toen Paulus en Van Eck aanstalten maakten voor hun terugreis - Paulus voerde zijn
laatste gesprekken, terwijl Lambert alvast de koffers pakte - was het duidelijk dat
geen Fransman nog belangstelling had voor de Hollandse problemen, geobsedeerd
als men was door de eigen ‘zwevende troubles’. Van Eck kon hiervoor wel enig
begrip opbrengen, want, zo schrijft hij, de graaf van Montmorin, de minister die hen
had uitgenodigd, had inmiddels zijn handen vol aan de ‘ongeredderde boel’ in eigen
huis.25
Hoewel teleurgesteld, begrepen ze dat ze moesten wachten totdat in Frankrijk de
rust zou zijn weergekeerd. Dat leek slechts een kwestie van tijd. Het grootste,
modernste en machtigste land ter wereld zou deze crisis wel te boven komen. Toch
was de stemming op de terugtocht anders dan op de heenreis. Ook het landschap dat
de twee reizigers vanuit hun koets aan zich zagen voorbijtrekken, lag er anders
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Het grafeiland van Rousseau te Ermenonville, circa 1785

bij. Sinds enkele weken regende het dag in dag uit. Lambert zag boeren hooien
ondanks het natte weer. De korenvelden waarover hij op de heenreis zo lyrisch had
geschreven, waren veranderd in grote plassen: ‘Wij zagen veel vis vangen op het
ondergelopen land door middel van afgravingen met netten’. Men maakte zich zorgen
over de oogst en de eerste tekenen van onrust dienden zich aan. Op zijn laatste dag
in Parijs had Lambert een aanplakbiljet gezien dat berichtte over de veroordeling
van een graanhandelaar wegens hamsteren.26
Onder deze droevige omstandigheden reisden ze snel huiswaarts. Ze maakten
alleen nog een kleine omweg om het landgoed Ermenonville te bezoeken, waar
‘Jean-Jacques Rousseau gestorven en begraven is op een eiland onder een groupe
van populieren’. Hier had Rousseau op uitnodiging van de markies de Girardin zijn
laatste jaren doorgebracht. Het landgoed was aangelegd volgens de moderne Engelse
tuinstijl en geïnspireerd door Rousseaus roman Julie ou la nouvelle Heloïse.27 De
markies had zelf de natuurlijke tuinstijl gepropageerd in zijn boek De la composition
despaysages uit 1777.28 In 1778 was Rousseau begraven op een kunstmatig eilandje
dat in een meertje was aangelegd. Zijn grafsteen werd voorzien van de inscriptie:
‘voor een vriend van natuur en waarheid’.
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Lambert van Eck was enthousiast over het park: ‘Overal vonden wij de natuur door
de kunst zo eenvoudig geïmiteerd alsof er geen kunst aan besteed was - geen opschik
ter waereld van menschenhanden - de gebouwen en tempeltjes allen in een rustigen
smaak, met één woord, de schoonheden van Italië en Switserland verrukkelijk
nagebootst’.29 Een park moest volgens de markies zo worden aangelegd dat er
verschillende mooie gevoelens bij de wandelaar werden opgeroepen. Om dit te
bevorderen waren op daartoe geëigende plaatsen - bomen, hekken, rotsen - opschriften
en dichtregels aangebracht, die de gedachten van wandelaars moesten bijsturen.
Lambert was daarover zeer te spreken: ‘De opschriften en spreuken, die men in deze
wildernis op ruwe stukken rots aantreft, vermeerderen het gevoel der ziel en brengen
er nuttige en aangename denkbeelden in voort, die men anders nog mogelijk gemist
zou hebben’. En hij concludeerde: ‘De mensch leert hier de natuur smaken en wordt
als gedwongen de macht en goedheid op te merken van de hand die hemzelven en
de dingen die hem omringen heeft voortgebracht’. Zijn rondgang eindigde evenwel
in een teleurstelling, want zware regens hadden de vijver in een moeras veranderd,
zodat hij niet naar het dodeneiland kon worden geroeid. Lambert mocht, zo schrijft
hij op spijtige toon, slechts vanuit de verte het graf van de door hem bewonderde
filosoof aanschouwen.
Dit modderige einde aan het slot van het reisverslag is in wezen symbolisch voor
de hele onderneming van Lambert en Paulus. Toen zij vertrokken, leken de
omstandigheden gunstig om steun te krijgen van de Fransen voor een omwenteling
in de Republiek. Maar met de haven in zicht strandden de plannen op een aantal
ontwikkelingen die noch zijzelf noch hun Franse contacten hadden voorzien - zwaar
weer in Frankrijk. Eenmaal thuisgekomen legde Van Eck zich erbij neer dat de
reorganisatie van de Nederlandse staat nog even op zich moest laten wachten.
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Delft 1789
Het portret
Een jaar nadat Lambert uit Parijs was teruggekeerd werd het gezin Van Eck
geportretteerd door de veelgevraagde schilder Rienk Jelgerhuis. We zien een gezin,
vader, moeder en vier kinderen - keurig verdeeld in twee jongens en twee meisjes dat ons recht in de ogen kijkt. Opmerkelijk is de nonchalance waarmee de gezinsleden
zich op deze pastel hebben laten vastleggen. De vrouw des huizes met de baby losjes
op haar knie, terwijl ze het dochtertje aan haar andere zijde, dat zo uit het kader lijkt
te willen stappen, stevig bij de hand grijpt. De heer des huizes zit wijdbeens, hond
aan zijn voeten, de elleboog achteloos op een stapeltje paperassen waarbij hij
geflankeerd wordt door de oudste zoon. Het opengeslagen boek maakt bepaald niet
de indruk de statige bijbel te zijn waarmee eerdere generaties zich gewoonlijk lieten
portretteren. Het ligt een beetje schuin, vermoedelijk op een ander boek, en heeft
zoals alle overige aanwezigen iets beweeglijks, in dit geval iets wiebeligs, alsof het
elk moment op de grond kan ploffen zonder dat de bezitters zich daarover zullen
opwinden. Die zien eruit alsof ze het boek in dat geval laconiek zullen oprapen en
nadat de portrettist is vertrokken, de bladzijde waar ze waren gebleven zullen
terugzoeken om daarna hun lectuur weer vrolijk te vervolgen. Ook de oudste dochter,
in het centrum van het portret, lijkt midden in een activiteit te zijn gestoord. Ze staat
startklaar met een pen in de hand achter een lessenaar met daarop, alweer, papieren,
mogelijk een brief.
Dit bevroren beeld van de familie Van Eck uit de winter van 1789 komt pas weer
tot leven in het voorjaar van 1791, wanneer een van de geportretteerden zijn pen in
inkt doopt om schuldbewust, maar bezield door het voornemen om zijn papieren
voortaan zorgvuldiger op te bergen, het volgende te noteren:
De journalen van 17 febr. 1791 af (wanneer ik journaal ben beginnen te
houden) tot nu toe, zijn door agteloosheid verlooren.
Onder deze bekentenis prijkt in een ferm handschrift de aanduiding
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Het gezin Van Eck in 1789, pastel door Rienk Jelgerhuis

van het jaar en de eerste van een lange reeks beschrijvingen van de gebeurtenissen
in het leven van de auteur:
Thands ben ik wat traag in het opstaan vermits het 's morgens vroeg
nog wat koud is. Wij hebben tog een volkome groene mai. Was ik maar
niet doof, zoude ik vroeg opstaan om de nagtegaal te horen.
Dit dagboek zal vrijwel dagelijks worden bijgehouden en uitgroeien tot een
document van 1560 pagina's, aanvankelijk beschreven met grote kinderlijke letters,
later in een kleiner, regelmatiger handschrift. Totdat hieraan op 17 november 1797
een abrupt einde komt met de woorden: ‘Gister slecht weer en sneeuw. Vandaag
beter met vorst, wind oosten’. Een jaar later zou de nog jonge auteur overlijden aan
tuberculose.
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Het ontwaaken, uit J. Hazeu, Kinderpligt en zinnebeelden, 1789
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Deze notities stellen ons in staat de wereld van het laatste decennium van de achttiende
eeuw te verkennen door de ogen van een kind. Terwijl Lambert van Eck ons met
zijn reisverslag door het Parijs aan de vooravond van de Franse Revolutie loodste,
is het zijn oudste zoon Otto, tien jaar oud wanneer hij zijn dagboek begint, die ons
wegwijs zal maken in Nederland tijdens de laatste jaren van de achttiende eeuw.
De wisseling van perspectief is ingrijpender dan alleen een verschuiving in tijd
en plaats van handeling. Toen het gezin in 1789 werd vereeuwigd, onderging de
politieke landkaart van Europa een ingrijpende wijziging door de Franse Revolutie,
zes jaar later gevolgd door de Bataafse Revolutie, die in 1795 een einde maakte aan
de Republiek der Verenigde Nederlanden. In de notities van dit levendige, maar vaak
zwaar verkouden en soms slechthorende jongetje krimpen de grote politieke
ontwikkelingen ineen tot huiselijke proporties.
Otto's wereld is aanvankelijk een kleine wereld, 's zomers begrensd door de sloten
en hekken rond de tuin van het landgoed De Ruit bij Delft en 's winters door de muren
van het grote huis bij het Buitenhof in Den Haag. De hiërarchie, wetten en mores
waarmee hij te maken heeft, zijn die van een kleine republiek, bestierd door zijn
ouders, soms geassisteerd door ooms, tantes en grootouders, met zijn broertjes en
zusjes als elkaar bestrijdende en beconcurrerende onderdanen en het huispersoneel
als voetvolk onder aan de ladder.
Op het portret ontbraken ze, maar in huis waren ze voortdurend aanwezig, de
meiden en knechten die in Otto's dagboek meestal naamloos figureren. Sommigen
worden aangeduid als ‘de koetsier’ of ‘de kindermeid’, anderen zijn alleen voorzien
van een voornaam en duiken pas in het dagboek op wanneer zij ontslag hebben
genomen, zoals keukenmeid Eva en werkmeid Leentje. Alleen de oude tuinman, Gijs
Kersseboom, valt door zijn leeftijd en zijn expertise op het terrein waar Otto's hart
ligt - de natuur - buiten deze orde. Behalve zijn kennis neemt Otto soms ook het
idioom van zijn vriend en mentor over, zoals blijkt uit een aantekening van 4
september 1795:
Mama was noch gister, noch vandaag content van mij, ten dele over
mijne kwade manieren, vooral aan tafel, en ten dele over
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alle mijne daden en woorden in 't geheel, zoals ik het vanmiddag nog
betoond heb en het was nog maar over een kleine geringigheid (zoals Gijs
zegt).
Waar het reisverslag van vader Van Eck ons introduceerde bij een aantal
achttiende-eeuwse prominenten, zo bekend dat ze het zelfs zonder voornaam kunnen
stellen - de revolutionair Lafayette, de diplomaat Jefferson, de filosoof Mirabeau wordt het dagboek van Otto voornamelijk bevolkt door lokale beroemdheden. De
kern van Otto's kleine republiek bestaat niet alleen uit zijn ouders, broer, zussen en
het huispersoneel, maar ook uit de dieren die hij met tuinman Gijs op de Delftse
markt koopt: zijn geit, een paard, tortelduiven, konijnen, leeuweriken, puttertjes en
natuurlijk de hond, die op het familieportret aan Lamberts voeten ligt.
In de cirkels daaromheen figureren Otto's vriendjes en vriendinnetjes, de meesters
die hem dans-, muziek-, teken-, taal- en rekenles geven, buren en kennissen van de
familie en een aantal predikanten. De buitenste ring wordt bevolkt door de pachtboeren
en landarbeiders die op het landgoed van de familie Van Eck werkzaam zijn. En de
wereld daarachter? Hoe ver weg die was, blijkt uit een observatie van een
generatiegenoot van Otto, Maurits VerHuell, die in een vergelijkbare omgeving
opgroeide. Hij vermoedde achter het buitenhuis waar hij woonde, een gapende
afgrond, waar de wereld eenvoudigweg ophield te bestaan: ‘Lang is ons dat vreemde
gevoel bijgebleven en dat is niet eerder verdwenen dan toen wij ons meer en meer
ontwikkelden en onze moeder ons het land op de kaart aanwees dat aan de andere
zijde zich uitstrekte.’30
Otto leefde niet lang genoeg om zijn jeugdervaringen in retrospectief te zetten,
zoals VerHuell, die op middelbare leeftijd het dagboekje terugvond dat hij als
vijftienjarige in de zomer van 1802 had bijgehouden en dat hij van melancholiek
commentaar voorzag. Hij las nog eens terug hoe hij begeleid door het gezang van
kikvorsen een leuk vogeltje ving, in een dennenboom klom en daar een mierennest
aantrof, hoe hij tijdens het slootjespringen een natte broek haalde, twaalf visjes
waaronder een snoekje verschalkte en hoe hij na de rijke vangst van wel vier vogeltjes
in slaap was gevallen op het grasveld voor het huis. Hij las over de lange wandelingen
met zijn vader en de spelletjes
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Het landleven, uit P. 't Hoen, Nieuwe proeve [van] kleine gedigten, 1778-1779
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met vriendjes - ‘wij speelden daar met kikvorsen die wij een draatjen aan 't eene been
deden en lieten zwemmen en vervolgens de vrijheid gaven’ - en over zijn voorstelling
met de toverlantaren met onder het publiek een pachtboer: ‘hij wist niet wat het was
en hij zei “het lijkt net haast de duvel”’. Het waren bezigheden die slechts werden
onderbroken door een plotselinge regenbui of het luiden van de bel als het etenstijd
was. 's Middags was er altijd een kopje thee, maar ook dan ging het spel gewoon
door: ‘onder het theedrinken schoot ik 't geweer af van papa’.
In Otto's dagboek vinden we soortgelijke beschrijvingen van wonderlijke vis- en
vogelvangsten, wandelingen, ontmoetingen met pachtboeren, avontuurlijke klim- en
springpartijen en dromerige middagen, liggend in het gras. Als hij de kans had
gekregen om dit land van melk en honing te ontgroeien, had hij vermoedelijk dezelfde
melancholie ontwikkeld als Maurits die zijn dagboek uit 1802 bijna twintig jaar later
nog één keer oppakte en er een gedichtje bij schreef over die ‘gelukkige dagen in de
ochtend van het leven’.31
Otto's beschrijvingen van het buitenleven verschillen weinig van die van Maurits
en ook de aard van hun bezigheden komt sterk overeen. Otto's dagboek gaat alleen
veel verder in de vermelding van andere, soms minder rooskleurige aspecten van
zijn leven. Zo beschrijft hij, anders dan Maurits, ook de strubbelingen tussen hem
en zijn zusjes, bijvoorbeeld toen hij eens ‘uit ongedienstigheid’ weigerde zijn kleinere
zusje Cootje zijn schoffeltje uit te lenen, of de aanvaringen met zijn ouders over zijn
onbeleefdheid, ontevredenheid, wildheid, nalatigheid, ondeugendheid, luiheid, drift,
plagerijen of jaloersheid, of zelfs een combinatie van een aantal misdragingen:
Hoewel ik deze dag over het geheel vergenoegd doorgebracht heb, zo
is dezelve evenwel niet onfeilbaar ten einde gebracht en ik heb mijzelven
te verwijten van driftig geweest te zijn, wangunstig en mijn zusjes geplaagd
te hebben. Drie fouten, de een al erger als de andere.32
Waar Maurits tijdens het theedrinken blijkbaar zonder problemen het geweer van
zijn vader mocht leegschieten, ontaardde Otto's wapenoefening bijna in een drama:
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Op het dessert heb ik een grote onvoorzichtigheid begaan door een
geladen pistool in mijne handen te nemen en, niet wetende dat het geladen
was alzo ik het kort tevoren papa onder de mussen had zien afschieten,
zwaaide ik er mede in het ronde en had de haan reeds overgezet om vuur
te geven, waardoor niet alleen de glazen zouden gebroken zijn, maar ook
papa en mama dodelijk verschrikt; doch de Voorzienigheid wilde dit nog
beletten, doordien ik het eerst aan mijn zusje wilde laten zien. Intussen
zag papa het en het afschieten wierd gelukkig voorkomen.
In Otto's dagboek wordt met volle teugen genoten - van zijn nieuwe geitje waar
hij meteen al zo aan verknocht raakt dat hij het dier geen minuut meer alleen kan
laten, van de voordelige aankoop van twee vogeltjes op de Delftse markt, van een
bezoek aan het theater of aan een ‘koorddansersspel’ op de Delftse kermis in 1797.
Vaak wordt echter de lach gevolgd door een traan. Soms zijn het tranen van verdriet,
bijvoorbeeld nadat hij zijn geliefde oom en tante Paulus heeft uitgezwaaid, die na
een lange logeerpartij op het landgoed weer huiswaarts keerden. Op andere momenten
huilt hij van frustratie, bijvoorbeeld als een uitje op het laatste moment niet blijkt
door te gaan - ‘en hoewel ik begreep dat ik er nu toch niet zoveel plaisier zoude
hebben, kon ik mij evenwel niet onthouden om eens te huilen’. Of er vloeien tranen
van spijt zoals op 7 augustus 1791 wanneer hij zich heeft verslapen:
Den dag met huilen begonnen, omdat ik, niet vroeg genoeg opgeroepen
zijnde, van gedachte was dat ik mijn journaal van gisteren niet zoude
hebben kunnen inhalen.
De diepte van kinderverdriet is voor volwassenen onpeilbaar. Het is hevig, maar
wordt ook snel weer vergeten. Eenmaal uit het paradijs verdreven, overgeleverd aan
een veel grotere en meer gecompliceerde wereld, rest meestal een vreemde mengeling
van niet meer herinnerde pijn, vergeten vreugde, heimwee naar wat niet meer is. In
de tijd waarin Otto opgroeide werd voor het eerst geëxperimenteerd met het oproepen
van deze nostalgische sensatie, en het is niet toevallig dat men probeerde voor
volwassenen een met de kindertijd geassocieerde idylle tot leven te brengen door
middel van subtiel gecom-
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poneerde tuinen met daarin spiegelende vijvers, kronkelende beekjes, verborgen
hutten, Chinese pagoden, door populieren omzoomde dodeneilanden, schilderachtige
boerderijtjes, watervallen en Zwitserse bruggen.
Uit de boekhouding van het landgoed De Ruit blijkt dat ook Otto's vader na zijn
terugkomst uit Frankrijk - waar hij, zoals we zagen, onder de indruk was geraakt van
dergelijke tuinen - besloot van zijn landgoed zo'n romantisch paradijs te maken. In
het kasboek zijn betalingen te vinden voor bomen, zaaigoed en schuiten vol zand,
waarmee de arbeiders een stukje polder in een heuvellandschap moesten herscheppen.
Maar hoe idyllisch was de kleine wereld van Otto eigenlijk?
Otto leefde in een zorgvuldig geconstrueerde en geënsceneerde omgeving waarin
natuurlijkheid en spontaniteit van bovenaf werden opgelegd. Zoals nog zal blijken,
gold dat niet alleen voor het landschap om hem heen, maar ook voor zijn innerlijk
landschap, dat eerst zorgvuldig in kaart werd gebracht om daarna, inspelend op zijn
natuurlijke neigingen, in de door zijn opvoeders gewenste richting te worden
bijgestuurd. Het lieflijke landschap van De Ruit met zijn kunstmatige heuvels en
slingerbeekjes kan worden opgevat als een proeftuin van de Verlichting. Deze
transformatie van het Hollandse polderlandschap moest immers ook worden gezien
als een overwinning van de mens op de natuur, een bewijs dat de mens zelf vorm
kan geven aan zijn wereld, kortom, datgene wat tegenwoordig maakbaarheid wordt
genoemd. Maar wat maakbaarheid was, en meer nog, waar de grenzen van de
maakbaarheid van de wereld lagen, moest nog ontdekt worden.

Een jongetje dat alles goed moest maken
Was De Ruit inderdaad een veilige haven? Het familieportret uit 1789 toont een
gelukkige familie, waaraan niet te zien is dat er kort tevoren enkele dramatische
gebeurtenissen hadden plaatsgevonden. Vier jaar eerder was een zusje van Otto aan
de pokken overleden, wat de ouders sterk had aangegrepen. En nog maar een jaar
eerder was Otto's broertje Adriaan enkele dagen na zijn geboorte aan een zware
verkoudheid overleden. De dood bleef een regelmatige bezoeker op De Ruit. De
baby op het portret is Otto's broertje Franc, die enkele maanden later eveneens aan
een verkoudheid zou bezwijken. Voordat Otto
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in 1780 werd geboren, had zijn moeder al drie zwangerschappen achter de rug die
achtereenvolgens waren geëindigd in een miskraam, een vroeggeboorte en de geboorte
van een voldragen baby die kort hierna was gestorven.
De geboorte van Otto, ‘een welgeschapen zoon’, werd dan ook ervaren als een
wonder, te meer omdat hij ‘wederom te vroeg doch echter zeer gelukkig’ ter wereld
kwam, zoals vader Lambert in het door hem bijgehouden familieboek noteerde.33
Van die trotse ouders met hun blijmoedige en leergierige kindje kunnen we nog een
glimp opvangen in een brief uit 1813, gericht aan Otto's moeder, waaruit alleen een
uitgeknipt fragment over Otto is bewaard. Nadat de adressant enthousiast de
ontwikkeling van haar eigen kleinkinderen heeft beschreven - nog half leesbaar in
de marges van het knipsel - herinnert de onbekende schrijfster zich Otto - haar ‘oom
Ot’ - toen hij zo oud was:
Hij praat nog zo duidelijk niet als zijn oom Ot. Herinnert gij uw nog
wel toen hij anderhalv jaar was, mama en ik bij uw kwamen logeren, en
gij deed ons de deur open met hem op den arm, toen hij duidelijk en prompt
zeide ‘Dinaar Grotemama’? Mij dunkt, ik hoor het hem nog zeggen, want
liever en mooier jonge moet er nog geboren worden.34
Uit de papieren in het familiearchief en uit Otto's eigen schrijfsels, met name zijn
dagboek, rijst het beeld op van een jongetje dat alles goed moest maken, niet alleen
het sterven van zijn voorgangers maar ook de gevoelens van machteloosheid van
Lambert na de mislukte Patriottenrevolutie van 1787.
Nadat Lambert in 1788 uit Frankrijk was teruggekeerd, moest hij zich erbij
neerleggen dat de reorganisatie van de samenleving nog even op zich zou laten
wachten en beperkte hij zich tot een tweetal projecten dichter bij huis: de transformatie
van de classicistische tuin van zijn landgoed tot een romantische landschapstuin, en
de opvoeding van zijn oudste zoon Otto tot een modelburger. Beide projecten vertonen
op het eerste gezicht weinig raakvlakken. Wie zich verdiept in de hervormingen in
de tuinarchitectuur en in de nieuwe opvoedingsidealen komt echter al snel tot de
conclusie dat ze in elkaars
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verlengde lagen. De verbouwing van het landgoed zal hierna besproken worden,
eerst zal Otto's verwachtingshorizon worden gereconstrueerd aan de hand van een
analyse van zijn opvoeding, zijn schrijfexcercities, lectuurdieet en leesgedrag.
Over het intellectuele klimaat waarin Otto opgroeide, zouden de paperassen op
het portret ons vast iets kunnen vertellen. En misschien hebben we ze wel onder ogen
gehad, want er is veel bewaard gebleven in het familiearchief, waaronder het kasboek
van De Ruit, een door Lambert geschreven encyclopedie met uitvoerige aantekeningen
over allerlei onderwerpen, Lamberts album amicorum, brieven van en aan zijn vrouw
Charlotte Amélie Vockestaert enzovoort. Het beeld dat uit deze paperassen naar
voren komt is consistent: het waren moderne, verlichte mensen, christelijk en tolerant,
idealistisch, maar ook pragmatisch. Deze levenshouding vinden we bevestigd in
Otto's dagboek: zijn ouders hadden zich intensief verdiept in verlichte pedagogische
verhandelingen en probeerden zo consequent mogelijk de hierin gepropageerde
deugden - edelmoedigheid, liefdadigheid, medelijden, vergevensgezindheid en
zelfbeheersing - bij hun kind tot ontwikkeling te brengen. In het dagboek zien we
Otto regelmatig op zijn vingers getikt worden, omdat hij zijn kostbare tijd niet nuttig
heeft besteed, weigert zijn speelgoed met zijn zusjes te delen, eens ‘zeer
onmedelijdend’ is geweest tegen een arme boer, zijn dieren of zijn huiswerk heeft
verwaarloosd, zijn ouders niet uit eigen beweging heeft gehoorzaamd, zijn sociale
plichten heeft verzuimd of zijn driften niet onder controle heeft weten te houden.
Een gedragsverbetering op al deze punten zou, zoals zijn moeder regelmatig opmerkt,
niet alleen prettig zijn voor de andere gezinsleden, maar vooral voor Otto zelf.
Otto's dagboek geeft niet alleen een beeld van de normen waaraan het ventje werd
geacht te voldoen, maar ook van zijn dagelijkse activiteiten. Binnenshuis hield hij
zich bezig met lezen, brieven schrijven, klavierspel, dansen, tekenen, netten knopen,
dozen plakken, papierknippen, bordspelen en zelfs het drukken van geschriften op
een ‘hand-drukkerijtje’. Activiteiten buitenshuis waren in Otto's opvoeding minstens
zo belangrijk. Buiten wordt getold, geschommeld, gewipt, gevist, in het voorjaar
worden er kievitseieren gezocht en bomen gesnoeid, in de winter doet Otto aan
ijszeilen. Verder zien we hem
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slootjespringen, schuitjevaren, vuurwerk afsteken, rijden met zijn geitenwagen,
paardrijden, vogeltjes vangen op de vinkenbaan, trommelen, badmintonnen en vol
overgave timmeren aan diverse projecten: een molentje, een verblijf voor zijn konijnen
en vogelhokken in diverse maten. Dat laatste zal te maken hebben gehad met zijn
verantwoordelijkheid voor de verzorging van zijn dieren. Hij had tevens de zorg voor
een eigen moestuin waarin hij groenten verbouwde, en hij bezocht diverse echte
boerderijen om de werkzaamheden aldaar te kunnen gadeslaan. Ook bracht hij
leerzame bezoeken aan werkplaatsen en fabrieken. Deze reeks van bezigheden geeft
door haar rijke schakering de indruk spontaan door de uitvoerder zelf te zijn
samengesteld - Otto toont zich een gezonde Hollandse jongen met hooguit een al te
volle agenda. Bij nadere beschouwing blijken we echter meer met de agenda van
zijn ouders van doen te hebben. Otto's dagprogramma bestaat uit een interessante
mengeling van traditionele Hollandse kindervermaken en geheel nieuwe elementen,
geïnspireerd door de verlichte pedagogiek van die dagen. Nieuwe opvoedkundige
inzichten stelden af en toe ook nieuwe grenzen aan Otto's agenda. Zo hadden zijn
ouders hem expliciet verboden te schaatsen. Het is goed mogelijk dat zijn vader
daartoe besloot na het lezen van een artikel (‘Het rijden op schaatzen afgekeurd’) in
het progressieve weekblad De Denker, waarvan we weten dat het in zijn boekenkast
stond.35
In Otto's tijd waren het pedagogische adviesboek en het kinderboek nieuwe genres.
De succesvolle schrijfster Betje Wolff merkte een jaar voor Otto ter wereld kwam
op: ‘Men maakt thans ongemeen veel werk van de opvoeding der kinderen,
voorzoverre die door plannen en voorschriften te bevorderen is’. Ook schreef ze
enthousiast over de groeiende populariteit van het kinderboek.36 In beide genres
vonden Otto's ouders kinderen die model konden staan voor hun zoontje, bijvoorbeeld
in de kindergedichtjes van Hiëronymus van Alphen, die een paar jaar voor Otto's
geboorte verschenen waren. De illustraties bij die gedichtjes lijken wel snapshots uit
het dagelijks leven van Otto. En hij zou met zijn geit, hamer, beitel en schoffel ook
zo kunnen zijn weggewandeld, of misschien weggevlucht, uit het boek dat een
inspiratiebron was voor bijna alle auteurs die schreven over en voor kinderen:
Jean-Jacques Rousseaus Emile ou de l'éducation.
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Hoofdstuk 1. Verlicht opvoeden
De uitvinding van de pedagogie
‘Alles is goed zoals het uit handen van de Schepper komt, alles raakt verdorven in
handen van de mens’. Jean-Jacques Rousseau was goed in openingszinnen en die
van Emile is een van zijn beste. Deze ene regel vat de boodschap van het boek samen:
minder is meer. Het was een boek dat de lezers in verwarring bracht, te beginnen bij
zijn uitgever, die meteen inzag dat het werk door censuur getroffen zou worden.
Hoewel het inderdaad werd verboden zodra het in 1762 in Parijs en Amsterdam van
de drukpers was gekomen, volgde niettemin de ene oplage na de andere.1
Rousseau benadrukte het fictieve en theoretische karakter van het boek. Emiles
opvoeding moest worden beschouwd als een onbereikbaar ideaal en het boek kon
het best worden gelezen als een toekomstfantasie. Rousseau had dat expliciet uitgelegd
aan het begin van het boek, waar hij verklaarde op welke gronden hij zijn geesteskind
Emile had vormgegeven. Hij maakte van Emile een weeskind, zodat hij zich als
schrijver niet om eventuele ouders zou hoeven te bekommeren. Omdat Rousseau het
opvoeden van zieke kinderen zinloos vond, moest zijn pupil beslist kerngezond zijn.
Een goede opvoeding voor arbeiderskinderen vond Rousseau nutteloos en daarom
bedacht hij voor Emile een rijke komaf.2 Vanuit deze ideale startpositie beval
Rousseau aan eerst het kind te leren kennen alvorens met de opvoeding te beginnen.
Hij maande pedagogen hun leerlingen ‘beter te bestuderen’. Er was maar één
voorganger die tot op zekere hoogte zijn goedkeuring kreeg: de Engelse filosoof
John Locke, een wegbereider van de Verlichting, die in 1693 een verhandeling over
de opvoeding gepubliceerd had, Some thoughts concerning education. Locke had
afstand genomen van vroegere pedagogen die kinderen als van nature zondig en
slecht beschouwden. Hij stelde dat een kind ter wereld kwam als een onbeschreven
blad, of met de Latijnse term, als een ta-
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De zorg van ouders om hun kinderen voor kwaad te behoeden, uit J.B. Basedow, Manuel élémentaire
d'éducation, 1774

bula rasa. Kinderen ontwikkelden zich in de praktijk, door confrontaties met hun
omgeving, kortom empirisch. Deze laatste gedachte nam Rousseau over, al zag hij
het kind niet als een onbeschreven blad, maar als een reservoir gevuld met aangeboren
capaciteiten en potenties, als een zaadje dat slechts hoefde te ontkiemen.
Zoals Rousseau in Emile de gangbare kijk op het kind op zijn kop zette, zo had
hij in zijn eerder verschenen Discours sur l'inégalité hetzelfde gedaan met de gangbare
visie op de samenleving als geheel. Zowel voor het individu als voor de samenleving
waren beschaving en cultuur een bedreiging. De ontwikkeling van de mensheid van
wild naar beschaafd was volgens Rousseau geen vooruitgang geweest. Beschaving
was in zijn ogen een vorm van degeneratie. De natuurstaat was Rousseaus ideaal,
voor de samenleving was dat een lang vervlogen tijdperk, voor een volwassene de
kindertijd. Rousseau vond dat de oorspronkelijk goede natuur van het kind zo min
mogelijk door cultuur verstikt mocht worden. Toch was hij zich er ook van bewust
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dat toetreden tot de samenleving wel een zekere mate van aanpassing vereiste. Voor
Emile begon die fase pas na zijn meerderjarigheid: tot zijn vijfentwintigste jaar werd
hij opgevoed op het platteland, ver weg van steden, die Rousseau de ‘riolen van het
mensenras’ noemde. Een kind moest volgens Rousseau door ondervinding leren. Dat
begon al met leren lopen zonder looprekjes, toompjes of de toen gebruikelijke
valhoeden, met vallen en opstaan, maar ‘het genot van de vrijheid vergoedt vele
kwetsuren’. Kennis en vaardigheden moest Emile opdoen in de praktijk en de natuur
was de beste leermeester. Wandelen in de natuur was leren, vooral in de vroege
ochtend, ‘wanneer de vogels in koor zingen, en de dageraad de zintuigen een
gewaarwording van frisheid geeft die tot in de ziel lijkt door te dringen’. Technische
kennis moest in de praktijk worden verworven, bijvoorbeeld door op bezoek te gaan
in de werkplaatsen van ambachtslieden.3
Geestelijke ontwikkeling was eveneens een kwestie van vallen en opstaan.
Rousseau zag de liefde tot zichzelf, de ‘amour propre’, als de drijfveer achter alle
menselijk handelen. Zonder deze ‘passie’ zou het maatschappelijk verkeer tot stilstand
komen, zoals een horloge niet meer loopt wanneer de veer is afgelopen. Hoewel de
eigenliefde ook negatieve effecten kon sorteren, diende deze zich in alle vrijheid te
kunnen ontwikkelen. Alleen ‘passies’ die werden opgewekt door culturele, dus door
de mens gecreëerde, impulsen mochten door een pedagoog worden afgeremd, zoals
het lezen van verkeerde lectuur waardoor de verbeelding voortijdig zou worden
gewekt. Ook andere verkeerde ‘passies’, zoals ijdelheid en eigenbelang, moesten
worden bijgestuurd. Emiles opvoeder organiseerde hiertoe heimelijk een reeks
leerzame situaties waarin de jongen uit eigen ervaring kon leren. Zo gaf hij om Emiles
ijdelheid in te tomen iemand de opdracht hem eerst te vleien om hem vervolgens,
als hij daar gevoelig voor bleek, belachelijk te maken.4
Cultuur was volgens Rousseau de grootste vijand van een kind, en dan vooral in
de vorm van boeken: ‘het lezen is de gesel van de kindertijd’. Rousseau maakte een
uitzondering voor Daniel Defoes Robinson Crusoë. Deze roman, verschenen in 1719
en al snel in vele talen vertaald, was gebaseerd op een werkelijke gebeurtenis. Defoe
verhaalt van de lotgevallen van een matroos die is aangespoeld op een onbewoond
eiland en erin slaagt te overleven door van de natuur te le-
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ren. Door graan te verbouwen, geiten te domesticeren en een huisje te bouwen weet
Robinson zelfs een aangenaam leven te leiden. Het verloop van dit leerproces noteert
Robinson in een dagboek, daartoe in staat gesteld door de wonderbaarlijke redding
van pennen, inkt en papier uit zijn vergane schip. Het verslag van deze schipbreukeling
moest een inspiratiebron zijn voor Emile, die eveneens zijn eigen geit moest hoeden
en in zijn tuintje groenten moest kweken. Na het boek te hebben aangeprezen knoopt
Rousseau de individuele geschiedenissen van Robinson en Emile vast aan die van
de mensheid als geheel, want, schrijft hij, ‘het onbewoonde eiland van de mensheid
is de wereld’.5

Emile als voorbeeld
Emile riep onmiddellijk ofwel bijval ofwel tegenstand op. Slechts weinig lezers
kwamen tot een subtieler oordeel, zoals de schrijfster Belle van Zuylen. Zij sprak
van ‘hersenschimmige plannen’ voor een ‘onmogelijke opvoeding’, en vond het boek
een fantasie over ‘een natuur die nergens bestaat en waarvan niemand weet of zij
ooit bestaan heeft’. Maar hoewel ze te realistisch was om in de verwerkelijking ervan
te kunnen geloven, juichte ze het dromen hierover toe en beschouwde ze Rousseau
als een dichterlijke ziener: ‘Ach, het is beter te dromen, het is beter de mensen het
excuus te laten van een te groot probleem... Kunnen we niet vaststellen dat elk
verwezenlijkbaar idee in botsing komt met het een of ander belang? En dan wordt
alles verworpen, alles gaat verloren. Iedere welsprekendheid is machteloos tegenover
hartstocht of kil eigenbelang. Een uitgehongerde wouw vreet een nachtegaal op en
luistert niet naar zijn gezang. Dromen daarentegen, grootse plannen, sublieme
verbeeldingen, ook al worden ze niet aanvaard, laten tenminste een golfbeweging
achter in de ziel die zij geraakt hebben’.6
Historici zijn het er niet over eens of Emile al meteen insloeg of dat het boek moet
worden gezien als een tijdbom die pas jaren later tot ontploffing kwam. De plotselinge
populariteit van de naam Emile pleit voor de eerste visie. De Amsterdamse uitgever
van Rousseau had zijn auteur zelfs gevraagd als peetvader op te treden voor zijn
dochtertje, Emilie, dat ter wereld kwam kort nadat Emile bij hem was uitgebracht.
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In de eerste jaren na verschijnen deden verschillende ouders een poging om hun
kinderen daadwerkelijk volgens Rousseaus principes op te voeden. Enkele gevallen
zijn goed gedocumenteerd, zoals dat van Richard Edgeworth, die twee jaar na Emile
ter wereld kwam. Zijn vader, een Engelse ingenieur, nam zich voor van zijn zoontje
‘a fair trial of Rousseaus system’ te maken. Het jongetje mocht vrij rondlopen en
alles doen wat hij wilde. Dat was in eerste instantie een succes, want volgens zijn
vader was hij ‘bold, free, fearless, generous’ en ‘ready and keen to use all his senses’.
Toen de kleine Dick zeven jaar oud was, nam zijn vader hem mee naar Parijs, waar
ze Rousseau bezochten. Die vond de jongen weliswaar slim, maar ook koppig en
zelfgenoegzaam. Juist die slechte eigenschappen zouden later gaan overheersen.
Dick werd eerst op kostscholen geplaatst en toen hij daar niet te handhaven bleek,
werd hij op zijn vijftiende jaar naar zee gestuurd. Hij deserteerde en vertrok naar
Amerika, tot opluchting van zijn vader, die in zijn memoires uitvoerig verslag deed
van zijn pedagogische mislukking.
In Frankrijk probeerde Manon Roland haar dochter Eudora een zelfde type
opvoeding te geven. Zij beschreef haar opvoedingsexperiment in brieven en memoires.
De eerste jaren verliep ook hier alles naar wens, maar uiteindelijk kon ze het gebod
om een kind nooit te straffen niet meer volhouden. ‘Hoe moet ik dit opstandige,
onverschillige kind eronder krijgen?’ schreef ze wanhopig. In dit geval werd de
schuld bij het kind gelegd, dat koud en dom zou zijn en uiteindelijk in een klooster
werd opgeborgen.7
Wat Rousseau zelf van zulke experimenten vond, weten we dankzij enkele bewaard
gebleven brieven van hem en zijn bewonderaars. Iemand uit Straatsburg schreef
Rousseau met een zekere trots zijn zoon geheel volgens de principes van Emile op
te voeden, waarop hij een weinig bemoedigend antwoord kreeg: ‘des te erger meneer,
voor u en uw kind, des te erger’. Enthousiaster was Rousseau over het initiatief van
de prinses van Württemberg. Zij en andere opvoeders werden evenwel gewaarschuwd
dat zijn systeem een kwestie was van alles of niets. Een kritische lezer schreef
Rousseau dat zijn methode in de praktijk onuitvoerbaar was. Diens antwoord behelsde
een bevestiging van deze veronderstelling: ‘U hebt volstrekt gelijk met uw bewering
dat het onmogelijk is een Emile te creëren; maar dacht u nu echt dat
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dat mijn bedoeling was en dat het boek onder die titel werkelijk een verhandeling is
over de opvoeding? Het is een filosofisch werk gebaseerd op hetzelfde principe dat
de auteur in zijn andere geschriften aanvoert, dat de mens van nature goed is’.8
Rousseaus pleidooi voor een natuurlijke opvoeding viel samen met een groeiende
fascinatie voor ‘wilde’ kinderen. Af en toe doken er in Europa kinderen op die in
bossen en velden waren opgegroeid en, zo veronderstelde men, gevoed en beschermd
waren geweest door wolven, beren of andere wilde dieren. Zelfs in Nederland kwamen
wilde kinderen voor, zoals een meisje dat door boeren gevangen was in bossen bij
Zwolle.9 Zulke kinderen waren bezienswaardig. In 1788 had Otto op de Delftse
kermis enkele ‘woeste kinderen’ kunnen aanschouwen.10 Ze waren ook ideale
proefkonijnen om de ideeën van Rousseau uit te testen. Het ultieme experiment werd
verricht door Jean Itard, directeur van het Parijse instituut voor doofstommen, dat in
datzelfde jaar door Lambert van Eck was bezocht. Itard ontfermde zich over een
jongen die in de bergen van Avyeron gevangen was, en onderwierp hem aan een
speciaal ontwikkeld plan van opvoeding. De opvoeding had weinig succes maar het
boek dat Itard erover publiceerde werd desondanks een klassiek werk binnen de
pedagogie.11
Emile arriveerde precies op het goede moment, juist toen de traditionele
opvoedingsmethoden alom ter discussie werden gesteld. Nederland bleef hier niet
bij achter. Hier verschenen in de jaren zestig van de achttiende eeuw meer
pedagogische verhandelingen dan in de gehele daaraan voorafgaande honderd jaar.
Geleerde genootschappen stimuleerden dit door het uitschrijven van prijsvragen. De
antwoorden stroomden binnen en de beste inzendingen werden gepubliceerd. In zijn
Confessions beschuldigt Rousseau een van de inzenders op een prijsvraag van de
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zelfs van plagiaat.12 Rousseaus
beschuldiging was ten onrechte want prijsvraag en inzending dateerden van voor het
verschijningsjaar van Emile. Veeleer bevestigt deze gelijktijdigheid dat het onderwerp
in de lucht hing. Het thema opvoeding dook ook regelmatig op in Nederlandse
tijdschriften en bekende auteurs als Betje Wolff gingen adviesboeken publiceren.
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Tot de eerste schrijvers die positief stonden tegenover Rousseau behoorde Willem
Emmery de Perponcher. In 1774 publiceerde hij zijn Instructions d'un père à son
fils, waarin het zoontje de veelzeggende naam Emile droeg. Toen de schrijver vijf
jaar later zelf een zoontje kreeg, verwachtte zijn omgeving dat het zou worden
opgekweekt tot ‘modèle et chef d'oeuvre de l'éducation’.13 Inderdaad stortte De
Perponcher zich voortvarend op de opvoeding, waarbij hij moest vaststellen dat er
geen goed instructieboek bestond voor het huisonderwijs zoals hem dat voor ogen
stond. Daarom nam hij nogmaals de pen ter hand en schreef een meer op de praktijk
gericht werk, Onderwijs voor kinderen, bestemd voor de opvoeding van drie- tot
vijfjarigen. In zijn voorwoord benadrukt De Perponcher zijn uitgangspunt, een
stapsgewijze opvoedingsmethode die nauw aansluit bij de belevingswereld van
kinderen en rekening houdt met hun individuele leerbehoeften. Onderwijs moest
speels en aanschouwelijk zijn. In De Perponchers driedelige handboek, dat meer dan
1500 bladzijden telt, wordt kinderen afwisselend iets geleerd over gevoelens en
karaktereigenschappen als ‘weldadigheid, naarstigheid, ordelijkheid’, en over
allerhande praktische zaken als ‘brood’ en ‘karnemelk’.14
De Perponcher schreef eenvoudige lessen, waarin af en toe Rousseau doorklinkt,
zoals het idee dat het kwaad zichzelf straft. Reeds in het eerste verhaaltje negeert
een jongetje het verbod om een hete theepot vast te pakken, zodat het zijn handen
ernstig verbrandt. Andere verhaaltjes tonen hoe de natuur tot lering strekt, zoals het
hoofdstukje ‘Regen laat planten groeien’. Volgende stukken houden waarschuwingen
in, zoals ‘Kinderen moeten met geene geweren spelen’, dat begint met een uitroep
van een vader: ‘Wat hebt gij daar, Jacob, waar speelt gij mede?’, waarop het kind
antwoordt: ‘Het zijn twee pistooltjes, die ik van tafel nam’. Daarna vertelt de vader
ter afschrikking het verhaal van een jongetje dat door zulk gevaarlijk spel zijn neus
kwijtraakte. Het handboek van De Perponcher was een groot succes. Zijn verhaaltjes
waren zo geschreven dat kinderen ze al snel zelf konden lezen. Jacob van Lennep,
die bijna een eeuw later een herdruk verzorgde, schreef het boek al op zijn vierde
jaar te hebben verslonden.15
Toen Otto van Eck op tienjarige leeftijd zijn dagboek begon, was hij De
Perponchers Onderwijs voor kinderen reeds lang ontgroeid. Toch weten we door een
aantal terloopse opmerkingen dat ook hij met dit
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boek is opgevoed. In zijn dagboek schrijft hij meer dan eens over het mooie gezang
van nachtegalen, zoals in mei 1791. De liefde voor deze vogels kan hem zijn
bijgebracht door het Onderwijs van De Perponcher, die de maand mei met de zang
van de nachtegaal verbindt in een ‘May-lied’: ‘Hoort 't geblader rits'len! Hoor! in 't
gindsche boschje. Slaat de nachtegaal!’16 Enkele maanden later verwijst Otto expliciet
naar De Perponchers Onderwijs, wanneer hij een verhaal uit een Frans kinderboek
voor een wat oudere doelgroep - Madame De la Fites' Entretiens, drames et contes
moraux - herkent als een ‘vertellingtje dat Perponcher in zijn Onderwijs van haar
heeft overgenomen’.17 Hier spreekt een kenner van dit werk.
Nog in 1796, toen hij al zestien was, haalde Otto het Onder wijs voor kinderen uit
de boekenkast om er tijdens het ontbijt weer eens in te lezen: ‘Terwijl ik at, las ik
wat in het boek van de heer Perponcher voor kinderen’. De notitie is ook om een
andere reden interessant. De Perponcher is de enige auteur die Otto in zijn dagboek
weleens van de aanduiding ‘heer’ voorzag. Andere auteurs noemde hij steevast alleen
bij hun achternaam. Het zijn papieren kennissen, geen mensen van vlees en bloed.
Deze persoonlijke aanduiding doet vermoeden dat Otto De Perponcher zelf kende.
Dat is zelfs vrij waarschijnlijk, omdat de auteur van Onderwijs voor kinderen een
verre oom van Otto was, en ook Lambert sprak in zijn handgeschreven encyclopedie
over ‘de heer Perponcher’. De families De Perponcher en Van Eck behoorden tot
hetzelfde culturele milieu. Otto's oom Pieter Paulus was bijvoorbeeld evenals De
Perponcher lid van het selecte literaire genootschap ‘Dulces Ante Omnia Musae’.
Kortom, Otto behoorde bij uitstek tot de doelgroep van De Perponchers Onderwijs
voor kinderen.

De filantropijnen
De Perponcher erkende in zijn eerste boek uit 1777 nog regelmatig zijn
schatplichtigheid aan Rousseau, maar diens naam komt in het vijf jaar later verschenen
Onderwijs voor kinderen niet meer voor. Wel hebben enkele Duitse pedagogen daarin
hun intrede gedaan. Zij waren vertegenwoordigers van een nieuwe richting die in
Duitsland binnen de pedagogie was opgekomen. De filantropijnen, zoals deze
pedagogen zichzelf noemden, legden zich erop toe de ideeën van Rousseau
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naar de praktijk te vertalen. Hiertoe schreven ze adviesboeken die opvoeders
daadwerkelijk konden helpen, gaven tijdschriften uit, stichtten scholen waarin met
Rousseaus ideeën werd geëxperimenteerd en richtten uitgeverijen en boekhandels
op met een eigen fonds van filantropijnse school-, advies- en kinderboeken die zij
distribueerden op een ogenschijnlijk onverzadigbare markt.18
Johann Bernard Basedow stond aan de wieg van de beweging met zijn in 1768
verschenen boek Vorstellung an Menschenfreunde und vermögende Männer über
Schulen und Studien. Dit pleidooi om de jeugd op een verlichte wijze op te voeden
en te scholen was gericht aan ‘mensenvrienden’, vandaar de benaming ‘filantropijnen’
voor deze pedagogische stroming. Het woord ‘paedagogik’ was in 1771 in de Duitse
taal geïntroduceerd en niet veel later werd aan de universiteit van Halle de eerste
leerstoel in dit vak ingesteld. Naast Basedow kregen nog twee andere voormannen
van de beweging in Nederland grote bekendheid, Joachim Heinrich Campe en
Christian Gotthilf Salzmann. De filantropijnen ontwikkelden opvoedkundige stelsels
die allemaal verlicht en progressief waren, maar in uitwerking vrij veel van elkaar
verschilden. Hun hervormingsdrift beperkte zich niet alleen tot kinderopvoeding,
ook volwassenen moeten eraan geloven. Salzmann publiceerde bijvoorbeeld naast
zijn kinderboeken en pedagogische werken ook over de ‘verstandige opvoeding van
opvoeders’.19
De door Campe gemaakte bewerking van Emile is illustratief voor de
gedaanteverwisseling die het gedachtegoed van Rousseau onder invloed van zijn
nieuwe filantropijnse mentoren onderging.20 De vertaling was beladen met voetnoten
en commentaren, die de oorspronkelijke gedachten overwoekerden met
waarschuwingen en kritiek, geput uit de werken van verschillende Duitse pedagogen,
van wie Campe zelf nog de meest welwillende was. Al in de eerste voetnoot bij
Rousseaus openingszin wordt de basis van diens pedagogie - natuur gaat boven
cultuur - onderuitgehaald: ‘Men zou in tegenstelling even goed beweren kunnen dat
vele voorwerpen ontaarden, wanneer zij aan de natuur alleen blijven overgelaten en
door geene menselijke vlijt geholpen worden’.21 Tevens wordt in deze voetnoot het
programma van deze revisionisten samengevat: natuur is mooi, maar menselijk
ingrijpen blijft onmisbaar. Van deze Duitse Emile verscheen in 1790 een Nederlandse
vertaling, een jaar voordat Otto zijn dagboek begon. Zo-
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J.H. Campes bewerking van Robinson Crusoë, 1791

als zal blijken, werd Otto niet opgevoed naar de letter van Emile, maar veeleer volgens
de voetnoten van de gereviseerde filantropijnse bewerking.
De Duitse pedagogen oefenden tot ver in de negentiende eeuw invloed uit. Van
Campe, Basedow en enkele andere auteurs werd bijna het gehele oeuvre in het
Nederlands vertaald. De filantropijnse combinatie van nuchter rationalisme en
verdraagzaam christendom sloot aan bij ideeën die leefden binnen de verlichte elite
van de Republiek. In Nederland verschenen tijdschriften met een filantropijnse inslag
zoals Bijdragen tot het Menschelijk Geluk (1789-1793) en De Menschenvriend
(1788-1797) waarvan alleen al de titels het filantropijnse programma verwoorden.
De populariteit van de filantropijnen in Nederland sluit aan bij de in de late
achttiende eeuw steeds sterkere oriëntatie op de Duitse cultuur, die onder meer blijkt
uit een groeiend aantal vertalingen van
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De rede, uit Weekblad voor Kinderen, 1798-1800

Duitstalige boeken op allerlei gebieden.22 Nergens was de verbinding tussen
Verlichting en pedagogie zo nauw als in Duitsland. In 1784 had Immanuel Kant
Verlichting kort en krachtig gedefinieerd als de emancipatie van de mensheid uit
haar zelfopgelegde onmondigheid. Verlichting, emancipatie en educatie lagen in
elkaars verlengde. Kant bewoog zich ook op het laatste terrein, hij gaf er lezingen
over, die later werden gebundeld in zijn boek Ueber Paedagogik.23
Voor al deze pedagogen bleef Rousseau ondanks alles het voornaamste baken.
Basedow had zijn dochter niet toevallig de naam Emilie gegeven. Hij besloot haar
tot proefkonijn te maken van zijn eigen stelsel, dat hij uiteen had gezet in zijn
Methodenbuch.24 De resultaten van dit experiment beschreef de trotse vader vervolgens
in de nieuwe pedagogische tijdschriften. Emilies geestelijke en lichamelijke
ontwikkeling bewees volgens hem zijn gelijk, want zijn dochtertje kon op haar derde
al lezen en haar lichaam was gehard omdat zij vaak naakt
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Het Philantropinum met leerlingen die onder meer in hun eigen tuintjes werken, uit J.B. Basedow,
Manuel élémentaire d'éducation, 1774
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rondliep. De kleine Emilie diende als levende reclame voor de meisjesschool die
haar vader naast zijn reeds bestaande jongensschool wilde oprichten.
Basedows jongenskostschool, het Philanthropinum, was een paar jaar eerder van
start gegaan in het stadje Dessau. Daar had de regerend vorst, de verlichte prins
Leopold III Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, hem de gelegenheid gegeven om
zijn ideeën in praktijk te brengen. Terwijl Rousseau zijn geesteskind Emile zo veel
mogelijk buiten de samenleving liet opgroeien, kozen de filantropijnen voor hun
pupillen een veel minder extreem isolement. Hun instituten werden weliswaar bewust
buiten de steden gesitueerd, maar de opvoeding vond plaats binnen het sociale verband
van de school. Basedows Philanthropinum ging dienen als voorbeeld voor andere
scholen, zoals die in heel Duitsland en daarbuiten werden opgericht. Om leerlingen
te werven verschenen er brochures waarin het onderwijs werd beschreven en
aangeprezen.
Ook Campe, voormalig leraar in Dessau, begon een eigen school, waar elke leerling
een eigen tuintje had, terwijl op elke kamer een kleine draaibank stond en gereedschap
om mee te knutselen. Lichamelijke oefening kwam eveneens op het lesprogramma
te staan. Op de filantropijnse scholen werden het paard, de bok en andere
turntoestellen ontworpen, die later tot de standaarduitrusting van elke school gingen
behoren. De brochures werden in vertaling ook in Nederland verspreid om leerlingen
te werven. Hoeveel Nederlandse kinderen naar Duitse scholen zijn gegaan is moeilijk
te achterhalen, maar het moderne onderwijs daar had zeker aantrekkingskracht.25
Over de ideologie van de school van Salzmann in het dorpje Schnepfenthal weten
we veel, omdat hij de oprichting aankondigde in een uitvoerige brochure uit 1785.26
Om te beginnen stelde hij vast dat men er sinds vijftien jaar van doordrongen was
geraakt dat veel ‘Jammer und Elend’ in de wereld veroorzaakt werd door een
verkeerde opvoeding. Net als alle andere filantropijnen was hij er zich sterk van
bewust een vernieuwer te zijn. Hij koos het dorp Schnepfenthal uit, omdat het, schreef
hij, ‘niet zó dicht bij een stad ligt, dat daarvan een slechte invloed uitgaat, maar wel
voldoende nabij om omgang te hebben met rechtschapen, verlichte en gecultiveerde
mensen’. De inhoud van het lesprogramma op Schnepfenthal zou vooral praktijkge-
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Brochure voor Salzmanns school in Schnepfenthal, 1808

richt zijn. Het opdreunen van woordenlijsten, grammaticaregels en de catechismus
zou plaats maken voor bezoeken aan werkplaatsen om de wereld van de ambachten
te leren kennen. De pupillen zouden er de ambachtslieden vragen kunnen stellen
over hun vak en hun inkomsten. Aardrijkskunde en geschiedenis zouden tastbaar
worden gemaakt door dicht bij huis te beginnen. Salzmann stelde zich voor zijn
pupillen regelmatig mee te nemen naar een nabijgelegen klooster om daar de
grafstenen te bekijken. De aanblik van oude graven en knekels zou vanzelf interessante
vragen oproepen, waarop de docent kon inspelen om historische kennis over te
dragen.
Salzmann zou zijn leerlingen niet lastigvallen met Latijn, een taal die in zijn ogen
nog maar beperkt nut had. Hij wilde van zijn pupillen ‘daadwerkelijk handelende
mensen’ maken. Voor hen was het belangrijker ‘te leren hoe ze de woestenij, die de
wereld nu was, om konden vormen tot een paradijs’. Zijn pedagogische systeem was
bestemd voor jongens tussen de tien en zestien jaar oud, de leeftijd van Otto
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in de jaren dat hij een dagboek bijhield. De filantropijnen waren ervan overtuigd dat
een betere opvoeding van toekomstige generaties uiteindelijk zou resulteren in een
betere wereld.
De filantropijnen waren realistisch genoeg om te beseffen dat het uitroeien van
alle kwaad, zelfs in de microkosmos van een kostschool, geen sinecure zou zijn.
Voor het eerst stelden zij een thema aan de orde dat door eerdere pedagogen was
genegeerd: zelfbevrediging. Salzmann bezwoer ouders van aspirant-leerlingen dat
hij zijn school van dit ernstige kwaad zou vrijwaren: ‘Ik ben ervan overtuigd dat ons
hele vaderland ermee besmet is en dat miljoenen daardoor ofwel in de bloei hunner
jaren geveld worden, ofwel een vreugdeloos leven leiden’. Ook in andere geschriften
waarschuwde hij tegen de ondeugd die van jongemannen ‘beschrompelde citroenen’
maakte.27 De pedagogen vormden een front met de medici, die ook het ene na het
andere traktaat produceerden, waarvan dat van de Zwitser Tissot het invloedrijkste
was. Diens verhandeling over de vreselijke ‘ziekten oorspronkelijk uit de
zelfbesmetting’ kwam in 1777 in Nederlandse vertaling uit en nog in 1792 verscheen
hiervan een nieuwe druk.
Salzmann wist waarover hij sprak, want hij had uitgebreid onderzoek gedaan.
Daarover schrijft hij het volgende: ‘Ik heb het publiek gevraagd mij hierover te
schrijven, niet alleen om materiaal voor een boek te verzamelen, maar ook om de
treurige geheimen te ervaren, die ik van afstand vermoedde, en me daardoor in staat
te stellen mijn op te richten school ervan te vrijwaren. Ik slaagde erin. Ik kreeg van
alle kanten de merkwaardigste inlichtingen. Jongelingen die vele jaren lang de kommer
in hun boezem in zichzelf verborgen hadden, openden aan mij hun hart en lieten mij
hun geheimen zien, die buiten de Alwetende niemand bekend waren gemaakt. Als
resultaat van deze geheime verhalen (die ik zeer zorgvuldig in mijn schrijfbureau
bewaar, waarvan ik de namen heb afgeknipt en waarover ik heb vastgelegd dat ze,
mocht ik plotseling sterven, verbrand zullen worden) zag ik twee hoofdoorzaken:
verleiding (knechten, meiden, slaapgenoten, schoolkameraden, soms een hofmeester)
en verveling (gebrek aan werk, gebrek aan verstrooiing, te veel onderwijs)’.
Over deze kwestie publiceerde Salzmann kort hierna inderdaad een apart werk:
Ueber die heimlichen Sünden der Jugend. Het boek telt meer dan driehonderd
bladzijden en bevat het ene verhaal na het

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

76
andere over jongelieden die zich in het verderf stortten door toe te geven aan deze
verleiding. De vloedgolf van boeken over masturbatie ging terug op Rousseau, die
in zijn Emile als eerste had opgeroepen tot waakzaamheid. De collectieve angst voor
de gevolgen van masturbatie woedde juist binnen verlichte kring en het onderwerp
kreeg zelfs een eigen lemma in de Encyclopédie van Diderot. Bij de bestrijders liep
ook Campe voorop. Deze werd in 1786 voorzitter van een commissie ter beoordeling
van de inzendingen voor een prijsvraag uitgeschreven door het Berlinische
Monatsschrift, hoe dit kwaad het best bestreden kon worden. De beste van de 27
inzendingen nam hij op in zijn Allgemeine Revision des Erziehungswesens. Deze
pedagoog raadde een rigoureus middel aan, infibulatie, waarbij een stalen ring werd
aangebracht in de voorhuid van het kind. Een erectie werd pijnlijk en daardoor
onmogelijk en het kwaad strafte zichzelf. Het is op het eerste gezicht vreemd dat een
vriendelijke pedagoog zo'n draconische methode bepleitte, maar het was uiteindelijk
de ultieme test voor de beheersing van de driften, het kernpunt van de filantropijnse
opvoeding. De oorzaak van de kwaal lag immers in de ongecontroleerde verbeelding,
waardoor de seksuele driften op hol zouden slaan.28 Masturbatie werd gezien als bij
uitstek redeloos, onbeheerst en nutteloos gedrag, zelfs erger dan zelfmoord, want
wie masturbeerde, berokkende niet alleen zichzelf, maar de samenleving als geheel
schade. Het was bij uitstek onsociabel gedrag van de enkeling die aan zichzelf genoeg
heeft en zijn medemensen negeert. De filosoof Kant betoogde dat masturbatie het
tegendeel van Verlichting was.29 Otto zwijgt erover in zijn dagboek, maar wel werd
hem op 20 februari 1792 op het hart gedrukt om ‘verzoeken ten kwaden te weerstaan
(welke mij, ouder geworden zijnde, dikmaals zullen overkomen), waarbij ik mij dan
wellicht overgeven zoude aan een hoop losbandige knapen, waarmede ik wellicht
mijn gezondheid zoude verliezen en mijzelven voor alles in het verderf te storten’.
Het offensief tegen masturberen paste binnen de grote nadruk op de vorming van
‘passies’ en emoties door moderne pedagogen. Klassieke auteurs als Aristoteles en
Cicero hadden al geschreven over de noodzaak om de emoties te sturen, maar nieuw
waren de diverse methoden die de filantropijnen hiervoor ontwikkelden. Ze sloten
daarmee aan bij Rousseau, die bij al zijn terughoudendheid juist op dit punt
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ingrijpen noodzakelijk achtte. Een voorbeeld van hun methoden is te vinden in
Campes Kleine zielkunde voor kinderen, zoals in 1782 de titel van de Nederlandse
vertaling luidde. In de inleiding legt Campe uit dat er verschillende manieren zijn
om de emoties van kinderen bij te sturen: de ‘woordelijke verklaring’, het werken
met ‘zinlijke vertegenwoordigingen’, zoals schilderijen en prenten, en het geven van
‘ware of verdichte voorbeelden’. Maar, schrijft Campe, de beste manier van leren is
door ondervinding.
Vervolgens beschrijft Campe een twaalftal gesprekken van een vader met zijn
kinderen, die de discussie opent met zinnen als: ‘Verheugt u, mijne kinderen! Heden
zullen wij weder iets zeer merkwaardigs aangaande onze ziel leren kennen’. In een
van de gesprekken manipuleert de vader de emoties van zijn kinderen door het
voorlezen van een brief van hun oudere broer die al geruime tijd op reis is. Eerst
vertelt hij dat hun geliefde broer aankondigt naar huis te zullen ko-
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men, vervolgens dat zijn komst nog vier weken wordt uitgesteld en tenslotte dat het
uitstel veroorzaakt is door ziekte. Daarna wijst hij zijn kinderen erop dat ze inmiddels
drie interessante emoties hebben ondergaan: blijdschap, hoop en droefheid. In de
laatste hoofdstukken gaat de vader uitvoerig in op het ongeluk van mensen die hun
emoties niet onder controle hebben, geesteszieken. De kinderen vinden dat de meest
fascinerende sessie. Het laatste gesprek is het enige dat opent met een vraag van de
kinderen: ‘Vader, zullen wij heden nog meer van zulk afschuwelijke zielskranken
horen?’.30
Dat beheersing, en niet de onderdrukking van driften centraal moest staan in de
opvoeding, vonden ook veel Nederlandse pedagogen: ‘Dewijl het nu de driften zijn,
die ons geluk of ongeluk kunnen teweeg brengen, en zij met ons geboren worden,
zo moeten de driften het eerste zijn waarop een bestierder, in het opvoeden der
kinderen te letten heeft’. Vanuit deze optiek keren ze zich tegen oudere schoolboekjes
waarin oorlogsgruwelen breed werden uitgemeten. Zulke impressies zouden wreedheid
en hardvochtigheid opwekken in het kind: ‘Men verberge voor hun al wat wreed is.
Men leere hun voor bloed ijzen. Geene vogelen, geene dieren moeten in hun nabijheid
gedood worden’. Aan de andere kant moesten zachtere gevoelens en medelijden van
jongs af aan worden aangekweekt. Dat kon gebeuren door kinderen mee te nemen
naar arme mensen of ziekenhuizen, waardoor een ‘teder hart’ werd ontwikkeld.31 Bij
deze nieuwe benadering werd ervan uitgegaan dat een kind al vanaf de geboorte
begiftigd was met individuele gevoelens en gaven, en dat reflecteerde de meer
algemene opvatting over individualiteit en identiteit die in deze jaren post vatte.32

Otto's opvoeding in de praktijk
Uit Otto's dagboek blijkt dat ook zijn ouders zelfbeheersing als basis voor de
opvoeding zagen. Dat begreep hij zelf goed, zoals blijkt uit een aantekening uit 1791:
‘zeer mijn best gedaan om verstandig de uitwerkselen van drift en onberadenheid
voor te komen’. Hij probeerde die dag ‘gezeglijk, rechtvaardig, zacht, liefdadig,
zedig, vreedzaam, erkentelijk en vriendelijk te zijn’. Maar dat lukte niet altijd. Ruim
een jaar later schrijft hij dat hij ruzie met zijn zusjes heeft gemaakt, maar:
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‘Deze fout van al te driftig te zijn, neem ik voor vanwegen dezelven kwade gevolgen,
mij af te wennen’. Op 5 juli 1795 bekent hij: ‘Hoe weinig ben ik meester van mijne
driften en hoezeer doe ik dezelve over mij heerschen, de haastigheid en
onoplettendheid vooral waaruit mijne meeste fouten ontstaan’. Bij een andere
gelegenheid in februari 1796 somde zijn moeder nog eens op wat er bij hem aan
schortte: ‘ongehoorzaam, tegensprekend, driftig, wraakzuchtig en onbescheiden’.
Om Otto's driften en gevoelens bij te sturen zetten zijn ouders leerzame ervaringen
in scène. Deze aanpak werd bijvoorbeeld beproefd, toen Otto zich tijdens een
langdurige ziekte overgaf aan zelfmedelijden. Zijn vader gaf Otto de opdracht om
samen met de tuinman wat geld te brengen aan een van zijn pachters. De ontmoeting
met deze boer veroorzaakte de gewenste schok: ‘Ik wist wel dat deze man nu al
sederd twee jaar zieklijk was geweest, doch echter had ik niet gedacht
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hem zo erg te zullen vinden. Ik vond hem in 't bed (dat hij den gantsen dag niet
uitkwam) uitgeteerd, zo bleek als de dood en bloedende uit de neus, 'twelk nu al vier
uren geduurd had en nog niet ophield. Toen bedacht ik eerst recht hoeveel stoffe tot
dankzegging ik nog aan God had en hoe kwalijk ik enige tijd tevoren gedaan had,
met mij over mijn ongeluk te beklagen’. In zijn dagboek voegde Otto ten overvloede
toe dat hij te veel was gepreoccupeerd met de ‘ongeneugten’ van zijn ziekte, zonder
na te denken over ‘het goede, 'twelk mij mijne ziekte het zedelijke betreffende had
aangebracht.’ Verder had hij er niet bij stilgestaan ‘dat er zovele mensen zijn, die
nog veel meer te lijden hebben als ik’.
Otto's opvoeding, die grotendeels plaatsvond in de beslotenheid van het landgoed
De Ruit, was geïnspireerd door het filantropijnse gedachtegoed. De herkomst van
Otto's eigen wijsheid dat men de opvoeding van kinderen moet ‘schikken naar hun
aard’ is in dit verband veelzeggend. Hij verwijst niet naar het werk van Rousseau,
maar naar dat van Basedow. Hoe verleidelijk het ook is Otto met zijn eigen
moestuintje, timmerwerkplaatsje en geiten voor te stellen als een vleesgeworden
Robinson Crusoe - Rousseaus ideaal -, aangespoeld op het eiland De Ruit, waar hij
geheel zelfvoorzienend, ongehinderd door boekenkennis en beschaving met het
menselijk bestaan kan experimenteren - Otto's dagboek laat een dergelijk beeld niet
toe. Het jongetje dat door zijn moeder regelmatig op zijn vingers wordt getikt omdat
hij met modderschoenen naar binnen loopt, niet mag schaatsen, huisarrest krijgt nadat
hij over een hoog hek is geklommen en dat uit vrees voor een verkoudheid binnen
moet blijven nadat hij zich met zijn geit in het zweet heeft gelopen, vertoont in wezen
weinig overeenkomst met de kleine Emile. Die zwierf immers zonder God of gebod
blootsvoets buiten rond met de natuur als belangrijkste leermeester en trok zich 's
avonds terug in een zo kaal mogelijke ruimte waarin een blind paard geen schade
kon doen:
Het eigenzinnige kind bederft alles wat het aanraakt; maakt u er niet
boos om, houdt buiten zijn bereik, wat hij bederven kan. Hij vernielt de
meubels waarvan hij zich bedient, haast u volstrekt niet om hem andere
te geven; laat hem het nadeel van het gemis gevoelen; hij slaat de ruiten
in zijn kamer stuk; laat de wind hem

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

81
dag en nacht aanblazen zonder u bevreesd te maken of hij koude zal vatten,
want het is beter dat hij verkouden dan dat hij gek wordt.
Otto's bezigheden komen heel wat beter overeen met die van de leerlingen op
bijvoorbeeld Salzmanns Philanthropinum, waar het leven volgens een strak dagregime
was georganiseerd, waar beschaving en natuur zorgvuldig in het onderwijsprogramma
waren opgenomen en gedoseerd werden toegediend. De natuur was heir teruggebracht
tot een park bij de school, met eigen tuintjes voor de leerlingen, die als keuterboertjes
de opbrengst hiervan mochten verkopen. Net als Otto kregen ook de leerlingen van
dit Philanthropinum de mogelijkheid om dieren te verzorgen en werd bij hen het
lezen van boeken, mits verantwoord, aangemoedigd en als vast onderdeel in het
dagschema opgenomen. De harding en ontwikkeling van het lichaam werden
gestimuleerd door gymnastiek, dansles en lange wandelingen. Realiteitszin,
ambachtelijkheid en geduld werden aangeleerd door middel van handvaardigheid:
het knopen van visnetten, speelgoed maken van papier, mandenvlechten, verven, het
vervaardigen van kasten en het timmeren, waartoe alle leerlingen op hun kamer over
een eigen werkplaatsje beschikten. Waar de filantropijnen zelfs in de prospectussen
voor hun instituten weinig zicht geven op de daadwerkelijke praktijk, geeft Otto's
dagboek een heel wat levendiger beeld van de strijd tussen mens en materie. Otto
knoopt, knipt, verft en timmert er in zijn dagboek vrolijk op los. Evenals op
filantropijnse scholen dienden deze bezigheden een utilitair doel: Otto plakt dozen
voor zijn moeder, herstelt boekbanden voor zijn vader, knoopt netten om mee te
vissen en timmert hokken voor zijn vele dieren.
Hoe de leerlingen op het Philanthropinum op de dwingende doelmatigheid
reageerden, weten we niet. Otto deed zijn klusjes meestal met genoegen, maar had
soms de behoefte om iets louter voor de lol te maken. Zo timmerde hij op eigen
initiatief een molentje dat hij trots aan zijn vader liet zien: ‘Hij vroeg mij waar het
toch toe dienen moest en zeide deze Latijnse spreuk: “nisi utile est quod facimus,
stulta est gloria” (als wat wij doen niet nuttig is, is het dwaas zich erop te beroemen),
maar toen antwoordde ik dat ik het ook niet deed om roem te behalen, maar voor
mijn eigen vermaak’. Het verven van een bok-
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kenwagentje bezorgde Otto heel wat minder genoegen: ‘Na gegeten en gelezen te
hebben volgends gewoonte, heb ik den gehele middag doorgebracht met een wagen
te verven; geen plaizierige bezigheid waarlijk, maar alles moet geschieden’. Het
arbeidzame getimmer dat in het dagboek steeds weer opklinkt, tot in de laatste
dagboekaantekening toe, wordt regelmatig onderbroken door voldoening dat de
betreffende klus is geklaard: ‘Na den eten heb ik mijn Latijnse thema gemaakt en
daarna mijn oude timmeragie weder onder handen genomen en het werk vandaag
gelukkig geheel afgemaakt’.
De doelgerichtheid is ook wat Otto het meest tegenstaat in zijn verplichte
danslessen. Hij schrijft op 24 januari 1794 onder leiding van de dansmeester met
zijn zusjes te hebben gedanst ‘of liever passen gemaakt want de dansmeester zegt
dat werkzamer als het dansen is een goed postuur, waarin papa hem gelijk geeft,
hoewel wij het misschien zo plaizierig niet vinden’. De dansles die Otto een jaar
eerder bij zijn vriendje Ceesje Reepmaker bijwoonde verliep heel wat joliger: ‘en
dus is het gebeurd dat wij heelshuid aan het huis van de heer Reepmaker gearriveerd
zijn, alwaar wij den avond gepasseerd hebben en ik weder veel plaizir gehad heb,
bijzonder met Ceesjes dansles bij te wonen en eens mede te huppelen’. Otto houdt
wel van dansen, maar dat moet dan wel gebeuren in een sfeer van ‘dansen en springen
en gekheid maken’, bij voorkeur in afwezigheid van een dansmeester. Pogingen van
een aantal elkaar opvolgende dansmeesters om Otto's houding en danspassen bij te
sturen leiden regelmatig tot hoogoplopende conflicten: ‘Mama zegt dat ik toen,
hoewel ik goed danste, het evenwel niet te best gemaakt heb door mij niet betamelijk
jegens meester Demny te gedragen toen hij mij eene kwade gewoonte wilde afleren’.
Enkele weken nadien is Otto's weerspannigheid wederom aanleiding voor een stevige
uitbrander van zijn moeder: ‘Ten 1 uur thuis komende, vonden wij den dansmeester
weder, bij welke ik (zegt mama) het weer niet te best gemaakt heb, door zijnen goeden
raad ongaarne te willen opvolgen en niet te bedenken dat al wat hij mij zeide, tot
mijn best diende’. Uit het feit dat Otto hierna een aantal danslessen beschrijft waarin
hij braaf een ‘contredansje’ heeft gedanst, zou men kunnen afleiden dat zijn moeders
argumentatie is aangeslagen. Wanneer een van zijn dansmeesters ontslag neemt, kan
Otto het zelfs opbrengen hierover zijn spijt te betuigen: ‘Het spijt ons altemaal zeer
dat hij heen-
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gaat, want hij gaf zich zoveel moeite om ons goed te leren.’ Soms ook stond Otto
zelf aan de andere kant van de lijn, wanneer hij zich bijvoorbeeld moeite gaf om een
van de knechten voor diens eigen bestwil te leren netten te knopen: ‘Behalve mijne
zaken heb ik nu eens voor meester gefungeerd in het knopen, 'twelk ik aan onze
knecht leer, omdat hij dan ook netten breien kan en winteravonden niet ledig
doorbrenge’.33
Tegelijkertijd moest de verlangde doelmatigheid van Otto's lichamelijke activiteiten
ook weer niet doorslaan naar het andere uiterste, en resulteren in de wens om zelf in
de toekomst een ambacht te gaan uitoefenen. Net als op het Philanthropinum, bezocht
door elitekinderen die waren voorbestemd voor hoofd- en niet voor handenarbeid,
was het ook bij de Van Ecks niet de bedoeling dat Otto serieus het plan zou opvatten
om zijn brood met timmeren te gaan verdienen. Otto is zich van dit precaire evenwicht
zeer wel bewust wanneer hij op zijn zestiende voorzichtig oppert zijn lesprogramma
te mogen verrijken met professionele timmerlessen en daarbij kiest voor de volgende
formulering: ‘Ik zoude, als papa er genoegen mee neemt, wel een weinig willen leren
timmeren in het klein, alleen voor liefhebberij’.34
Otto's bezoeken aan werkplaatsen en fabrieken kunnen eveneens worden herleid
tot Rousseau en de filantropijnen. Otto werd nu eens meegenomen naar een
glasblazerij, dan weer bezocht hij een kogelgieterij. Tijdens een reisje in Gelderland
in de zomer van 1793 ging Otto kijken hoe een papiermolen werkte: ‘Na den eten
zijn wij de papiermolen gaan zien, welke ik zeer aardig vond’.
Een ander type wandeling dat Otto samen met zijn vader ondernam, werd door
De Perponcher aanbevolen in zijn Onderwijs voor kinderen. In navolging van
Rousseau en de filantropijnen drukte De Perponcher ouders en leermeesters op het
hart zo vaak mogelijk ‘met hunne kinderen en leerlingen, buiten, in 't veld, te gaan
wandelen; derzelver aandacht, op de aldaar voorkomende dingen te vestigen, en uit
die dingen aanleiding te neemen tot onderricht. Dit zal het beste onderwijs van allen
zijn; want dit is het Boek der Natuur’. Ook in Otto's kinderliteratuur wemelt het van
de strenge doch rechtvaardige vaders die hun kinderen tijdens lange wandelingen
plechtig onderhouden over vraagstukken omtrent godsdienst, mens en maatschappij
naar aanleiding van verschijnselen in het planten- en dierenrijk. Deze
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fictieve wandelende vaders en kinderen worden reëel in Otto's dagboek waarin
regelmatig melding wordt gemaakt van wandelingen met zijn vader ter lering en
vermaak. In zijn beschrijving van zo'n wandeling op 28 september 1791 zien we in
een notendop de belangrijkste achttiende-eeuwse opvoedingsidealen terug:
Vanmorgen ben ik met papa naar Den Haag gewandeld en heb veel
plaisir gehad met de natuur te beschouwen, dit kan ik (dunkt mij)
wandelende veel beter doen als rijdende. Ook heeft men somtijds dan nog
eens een ontmoeting die men anders mist. Wij zagen onder andere een
vrouw welke met twee kinderen rijdende, het ene, het welk niet stil wilde
zijn (en misschien nog geen jaar oud was) sloeg. Daardoor werd het kind
driftig en schreide de gehele weg over, en zo de vrouw het zachtzin-
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nig behandeld had, zoude het stil en gehoorzaam geweest zijn. Dit geval
bracht ons in een gesprek over het geluk der kinderen als zij verstandige
ouders hebben, die hen leiden zoals God alle menschen leidt.
Het thema van deze wandeling was niet in scène gezet, maar de toevallige
ontmoeting was wel heel leerzaam. Otto kon er naar aanleiding van dit incident op
gewezen worden hoe zachtzinnig hij zelf werd opgevoed. Dat wil niet zeggen dat
hij nooit gestraft werd. Uit zijn dagboek blijkt dat zijn ouders zich verdiept hebben
in het soms verhitte debat over straffen en belonen dat in deze tijd onder pedagogen
werd gevoerd. Er verscheen zelfs een afzonderlijk boek van Campe over het
onderwerp. Dat de kwestie de gemoederen ook in Nederland bezighield, blijkt uit
een prijsvraag die in 1792 werd uitgeschreven over de vraag wat de beste theorie
van straffen en belonen in de scholen was.35

Geen stokslagen maar spijkerborden
Eeuwenlang waren opvoeders ervan uitgegaan dat de wil van het kind gebroken
moest worden. De eigenlijke opvoeding kon pas beginnen als een kind gehoorzaam
was geworden. Op oudere Nederlandse portretten staan kinderen vaak afgebeeld met
een tam vogeltje of een braaf hondje, dat net zo goed gedresseerd is als zij zelf. Dat
er bij de dressuur van kinderen lijfstraffen werden toegepast, gold bij oudere
pedagogen eveneens als vanzelfsprekend. De vader had van oudsher het
tuchtigingsrecht, tot en met het geven van stokslagen toe. Zelfs de voor zijn tijd
progressieve John Locke ging er nog van uit dat er zo nodig geslagen mocht worden.
Rousseau had een volstrekt andere kijk op de zaak. Volgens hem was iedere vorm
van straf uit den boze. Straffen waren in zijn ogen overbodig vanwege de
zelfcorrigerende werking van de natuur: het kwaad straft zichzelf. Het was een advies
dat bij zijn papieren creatie Emile wonderwel werkte. De ouders die het principe in
de opvoeding toepasten, kwamen echter, zoals we reeds zagen, tot een andere
conclusie, terwijl de praktijkgerichte filantropijnen hier een gulden middenweg
zochten: zo nodig mocht het zichzelf straffende kwaad een handje geholpen worden.
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Basedow pakte op zijn school als eerste het thema van straffen en belonen
systematisch aan. Van elke scholier werden gedrag en vorderingen bijgehouden op
een ‘meriten-tafel’, en hiermee was het schoolrapport uitgevonden. Deze rapporten
zijn vanaf de opening van de school in 1777 bewaard gebleven. Er waren twee
tabellen: op de ene werden de verdiensten opgetekend, op de andere wangedrag. In
het eerste geval kregen de kinderen briefjes als beloning, in het tweede geval werden
die weer ingenomen. Wie vijftig briefjes had verzameld, kreeg op een houten bord
een gele spijker achter zijn naam geslagen. Wie een bepaald aantal spijkers had
behaald, mocht toetreden tot de Orde van de Vlijt. Wat straffen betreft was Basedow
de meest ouderwetse van alle filantropijnen, want op zijn school werden nog
lijfstraffen toegepast.
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Campe keerde zich tegen het systeem van de meritetafels, omdat hij het verkeerd
vond dat de eerzucht van kinderen op die wijze werd aangewakkerd. Salzmann nam
op zijn school de meritentafel en de Orde van de Vlijt wel over. Hij introduceerde
beloningen en straffen in klinkende munt. Aan het eind van de week was er een
‘Kassenrevision’ en kon elke leerling uitrekenen wat hij verloren of verdiend had.
Dit systeem bevorderde volgens Salzmann de ontwikkeling van het economisch
inzicht bij kinderen.36
Van het systeem van Salzmann zijn in Otto's dagboek sporen terug te vinden. Af
en toe wordt hij voor zijn inspanningen met geld beloond, bijvoorbeeld als hij zijn
vader wekelijks helpt met wat schrijfwerk: ‘van papa ontfangen, voor 3 artikels, 12
duiten’, zoals hij noteert op 8 mei 1791. Een week later schrijft hij: ‘De afrekening
met papa is bijkands op niet uitgelopen van de voorleden week’. En een week daarna:
‘Ik zal de rekening eens opmaken. Met schrijven niet zoveel geprofiteerd als mama
wel gaarne had, met cijferen ben ik tot aan de gebrokens [breuken] gekomen en heb
er enigermate begrip van gekregen. Wat mijn huiswerk, mijne manieren en mijn
zedelijk gedrag aangaat, daarvan zal ik morgen de rekening opmaken’.
Otto verwijst ook naar een door zijn moeder bijgehouden lijst, een soort meritetafel,
bijvoorbeeld op 28 mei 1795: ‘Vandaag mij ook aan tafel en naderhand vooral tegen
de juffrouw onordentelijk gedragen, zodat ik weer veel op de lijst geschreven ben
vandaag’. Een half jaar later noteert hij: ‘Evenwel heb ik nog iets, hoewel het tot
mijn schande strekt, naamlijk een lijstje waarop mama alle de fouten, die ik vandaag
begaan heb, geschreven [heeft]’. Aan misdragingen hing een prijskaartje dat op een
vast tijdstip met Otto's zakgeld werd verrekend, hoewel soms dreigen met een boete
al voldoende was om hem in het gareel te krijgen, zoals op 12 november 1794. De
‘boetelijsten’ van zijn moeder zijn niet bewaard gebleven, maar Otto's dagboek kan
als een schaduwboekhouding worden beschouwd. Zo kreeg hij eens vanwege zijn
‘onvoorzichtigheid en ongehoorzaamheid 2 stuivers boete’ opgelegd en resulteerde
een dag vol ‘kattekwaad en plagerijen’ in een boete van vijfenhalve stuiver ‘welke
straf mij, hoop ik, mijne fout zal doen inzien en verbeteren’. Enkele weken nadien
blijkt hij zijn leven te hebben gebeterd - hij is vroeg opgestaan om vol ijver met zijn
moeder zijn huiswerk te doen -, maar vervolgens gaat hij alweer de fout in door
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zijn moeder op een ‘onordentelijke’ manier te antwoorden, ‘waarvoor ik weder een
stuiver boete verbeurd hebbe.’ Drie jaar later is het systeem nog in volle werking.
Toen had hij zo lang uit het venster staan turen dat hij niet ‘in Hermes [kon] lezen,
waardoor het is gebeurd dat ik boete heb moeten betalen.’37
Het systeem van de meritetafels werd ook in Nederland gepropageerd. De
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen schreef een prijsvraag uit met als onderwerp
‘Welke zijn de beste middelen om reeds in de schoolen de kinderen tot gezellige
menschen op te leiden?’ In een van de antwoorden staat een ‘gedragstafel’ afgedrukt.38
Varianten hierop waren in zwang op Nederlandse kostscholen, zoals blijkt uit de
memoires van Christoffel Baerken die, tien jaar ouder dan Otto, in de jaren 1780
naar een kostschool in Boxmeer ging en uitgebreid de gang van zaken heeft
beschreven. Het systeem was daar een eigen leven gaan leiden, waarbij de
schooljongens onderling druk in verdiende biljetjes handelden.39
Een variant op zo'n systeem werd ontwikkeld door J.F. Martinet in zijn Huisboek
voor vaderlandsche gezinnen uit 1793, waarin hij het bijhouden van lijsten van
deugden en ondeugden bepleit. We weten dat dit boek bij Otto thuis in de boekenkast
stond en dat Otto het zelf af en toe raadpleegde. Bij Martinet ging het erom kinderen
te helpen ‘orde te stellen in hunne ziel.’ Kinderen zouden ertoe moeten worden
aangezet
om twee lijsten te maken, een van wanorde, waarop deugden en
ondeugden verward en onder elkaar staan, en een andere van orde, waarop
deugden en ondeugden uit elkander gezet en gerangschikt zijn. Deeze
lijsten moeten dagelijks op uwe tafel liggen, en gij moet hen vragen,
waarom de eerste de lijst van wanorde heet, en waarom de andere de lijst
van orde; welke deugden de orde breken, en welke deugden de orde maken;
welke zij moeten volgen, of mijden, en waarom? Dit zal een zeer nuttige
en vermakelijke oefening voor u en hun worden.40
Straffen en belonen kon ook gebeuren door het onthouden of juist toestaan van
pleziertjes. Zo krijgt Otto op 21 oktober 1791 wegens goede
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Vader voorkomt erger, uit J.H. Swildens, Vaderlandsch A-B-boek, 1781

prestaties van zijn vader toestemming om op de markt een vogeltje te kopen. Toen
Otto in augustus van datzelfde jaar een paar konijnen wilde kopen, werd hem eerst
een proeftijd opgelegd: ‘Ik had gaarne de markt eens gaan zien om een paar konijnen
te kopen, doch papa zeide niet zo wel tevreden over mij te zijn geweest in de afgelopen
[tijd] als behoorde en daarom moet ik dit vermaak acht dagen uitstellen.’
Andere adviezen van Nederlandse pedagogen inzake straf varieerden van het trekken
van een boos gezicht tot het onthouden van snoep, speelgoed of zelfs eten - al werd
dat laatste door de meer verlichten onder hen afgekeurd. Otto werd wel af en toe
voor straf vroeg naar bed gestuurd. Dat was vernederend omdat hij dan tijdelijk aan
dezelfde regels werd onderworpen als zijn jongere zusjes:
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toen Wim Beerestein en nog veel andere mensen er waren, heb ik het
weder (na gewoonte) verbruid; vooreerst heb ik bij de mensen, zegt papa,
weder wild en woest en onordentelijk geweest, en ten tweede ('tgeen het
ergste is en mij ook 't meeste spijt) heb ik papa omtrend het wegnemen
van een koekje schandelijk misleid, waarover papa zeer boos was en zeide
hij dit nooit van mij gedacht had, vrezende dat ik met de tijd van kwaad
tot erger zoude vervallen zo ik niet onder zijn oog en thuis bleef, mij voorts
bevelende terstond (en ook voortaan alle avonden) ten half tien na bed te
gaan zoals mijn zusjes.
Een dergelijke straf - wie zich kinderachtig gedraagt wordt ook kinderachtig
behandeld - kon alleen effectief zijn binnen een opvoedingsklimaat waarin onderscheid
tussen verschillende leeftijdsfasen in het kinderleven met een daaraan aangepaste
opvoedingsstrategie vanzelfsprekend was geworden.
Martinet voegt in zijn Huisboek nog een nieuwe optie toe met zijn advies aan ouders
om ondeugende kinderen tijdelijk genegenheid te onthouden door hen te negeren of
door hen van de rest van het gezin te isoleren: ‘Zodra dan uw kind stout of
ongehoorzaam is, moet gij aan hetzelve verklaaren, dat het zich onwaardig maakt
langer bij u te zitten.’41 Belonen en straffen met affectie was een modern idee, dat
ook in Otto's dagboek is terug te vinden. Wanneer zijn moeder hersteld is van een
ziekte, wordt hij voor het ‘gebedje van dankzegging’ dat hij voor de gelegenheid
heeft gemaakt, beloond met ‘kussen van vader en moeder’.
Als Otto op 28 mei 1791 de afgelopen week overziet, schrijft hij:
Heden heb ik den ganschen dag thuis doorgebracht en deze week
besloten met mijn gedrag gedurende dezelve na te gaan. Vele misslagen
herinner ik mij en vele bestraffingen, vooral over mijn onbesuisd gedrag
en mijne kuren, waaruit zo dikwijls een nutteloze onvergenoegdheid
ontstaat. Ook veel goede voornemens, maar slechte uitvoeringen, zodat
papa mij het verwijt heeft gedaan dat er geen een dag is voorbij gegaan
waarop hij geen ongenoegen over mij gehad heeft, zelfs deze dag, niette-
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genstaande ik mij daartoe zo sterk verbonden had. Ik hoop dat ik evenwel
de liefde van mijn ouders niet kwijt zal raken, want dan was ik ongelukkig.
Twee weken later maakt Otto tijdens een overhoring door zijn vader zoveel fouten
dat deze dreigt hem naar kostschool te zullen sturen. Hij weet al welke, die van
meester Michaël van Kuik, kostschoolhouder te Delft. Otto kan dat niet als een loos
dreigement hebben gezien. Het was in zijn tijd niet ongebruikelijk om kinderen naar
kostschool te sturen en het kwam ook voor dat ouders hun kinderen op een kostschool
in hun eigen woonplaats parkeerden. Gelukkig besprak Lambert de zaak nog eens
met Otto's moeder, waarna hij besloot het nog eenmaal met Otto te proberen. Er werd
wel het dreigement aan vastgeknoopt dat, ‘zo het weer gebeurt, hij mij vast zoude
zenden zonder zich verder met mij te bemoeien’.
Nog bleef Otto niet voldoen aan de eisen van zijn ouders. Als tienjarig jongetje
gaf hij op 26 juni 1791 een schriftelijke neerslag van een tirade die zijn ouders hadden
afgestoken:
Papa heeft mij ook zijn ongenoegen betoond over mijn
onverbeterlijkheid in het tegenspreken en mijn zure gezichten bij alles wat
mij gezegd word. Ook waren er vele klachten tot mijn lasten dat ik mijn
zaken meestal met een speelziek hoofd afroffel en alle moeite schuw in
alles wat ik te doen hebbe. Zodoende vreesde papa dat ik een
onverdraaglijke, eigenzinnige, driftige weet-niet en daarbij nog een
straatjongen in manieren worden zoude. O, wat beantwoord ik slecht aan
de onophoudelijke zorgen die mijn ouders voor mij nemen en hoeveel
aangenamer is het toch voor mij in hunne handen te blijven, dan geheel
aan vreemden overgegeven te worden.
Het dreigement om kinderen naar kostschool te sturen kwam in Martinets twee
jaar later gepubliceerde Huisboek niet voor, maar sloot wel aan bij zijn advies om
kinderen te dreigen met emotionele isolatie. De auteur werkte dit principe nog wat
verder uit - tot over het graf - in een direct ‘Aan kinderen’ gericht hoofdstuk dat hen
ervan moest doordringen hoeveel dankbaarheid zij aan hun ouders verschuldigd
waren:
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O, had ik nog, zegt menig wees, dat onbedenkelijk vermaak van mijne
ouders op aarde te mogen zien, ik zou er alles voor geven, wat ik bezitte;
maar zij zijn weg, helaas! voor altoos weg! Hier zit er één zonder opzicht,
zonder raad, zonder troost onder vreemden, die geen ouderlijk hart kennen;
daar zwerft een ander om, zonder te weten waar het belanden zal [...].
Zonder uwer ouderen zorg zoudt gij lang gekwijnd hebben, lang verloren
zijn, in het graf rusten, ja reeds in de waereld vergeten zijn!
De opofferingsgezindheid die ouders voor hun kinderen aan de dag leggen is met
geen pen te beschrijven, laat staan dat hun inspanningen in geld kunnen worden
uitgedrukt:
Gelukkig voor u, dat deeze rekening niet opgemaakt, noch de voldoening
geëist worden! Gij zoudt de eerste met uw oog niet kunnen overzien, en
geene toereikende schatten in de goud- en zilvermijnen der gehele aarde
voor de tweede vinden.
Wat hiervoor wordt terugverwacht is slechts ‘dankbaarheid, liefde en
gehoorzaamheid’, en steun en mededogen wanneer de ouders oud en gebrekkig zijn
geworden. ‘Een kind, onverschillig in die tijdstippen, is een monster in de natuur’.42
De moraal van het verhaal is een variant op het memento mori, het is een ‘gedenk
het sterven van uw ouders’: ‘leeft derhalven zo, dat er naderhand geene harde
zelfsverwijtingen wegens achtergelaten plichten mogen bovenkomen’. Dat Otto zich
deze boodschap heeft aangetrokken, blijkt uit verschillende passages in zijn dagboek
waarin hij zich vertwijfeld afvraagt hoe hij ooit de liefde en zorg van zijn ouders
voor zijn welzijn zal kunnen vergoeden. Hij doet dat bijvoorbeeld op de dag van zijn
zestiende verjaardag, 5 juli 1796, wanneer hij God dankt hem ouders te hebben
gegeven
die mij aan ziel en lichaam verzorgen om mij daardoor te helpen en in
staat te stellen aan mijn eigen geluk te arbeiden; dat ik dus mij zelf schaad,
wanneer ik deze hun bevelen of goede raad niet wil opvolgen en dan
ondankbaar jegens hen ben met hen niet te willen gehoorzamen en dus
mijn ongeluk te bevorderen. Ik hoop dat deze gedachte wat meer in mij
mag opkomen, dan ben
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ik verzekerd dat met Gods hulp mijn verbetering wel vanzelf zal volgen,
dan zoude ik toch veel vrolijker kunnen leven en papa en mama ook
ongetwijffeld veel vermaak op aarde aandoen en hun ook geruster doen
sterven, wanneer zij meer op mijn gedrag betrouwen konden of, zo ik reeds
dood was, verzekerd konden zijn mij bij God te zullen kunnen weervinden.
Het overlijden van een tante enkele jaren eerder was aanleiding voor groot
medelijden met zijn neefjes en nichtjes die hun moeder ‘nu al’ moesten missen, en
het voornemen om in het vervolg gehoorzamer te zijn aan zijn eigen moeder: ‘Ik en
bedenk het altoos zo niet, maar oom zeide dat er voor ons veel uit te leren was, om
bij gezonde dagen papa en mama gehoorzaam te wezen, opdat men bij hun afsterven
daarover geen berouw gevoelen moge’.

Het mannetje van binnen
De centrale doelstelling van Otto's opvoeding was de vorming van zijn geweten. Erg
expliciet vinden we dat niet terug in zijn dagboek en evenmin weiden pedagogen
erover uit. In feite was het geweten in Otto's tijd nog maar net uitgevonden. De term
‘geweten’ was zelfs een nieuw woord in de Nederlandse taal. In de Statenbijbel werd
wel gesproken van ‘consciëntie’, maar dat had een meer godsdienstige betekenis. In
plaats van met religieuze normen werd het geweten nu geassocieerd met burgerlijke
deugden. Het geweten was een antropomorfe voorstelling van geïnternaliseerde
normen. Otto's moeder sprak van ‘het mannetje van binnen’. Anderen stelden het
geweten voor als een innerlijke stem. Tot de eerste auteurs die het woord zo gebruiken
behoren Betje Wolff en Aagje Deken, die in hun roman Willem Leevend schrijven:
‘Kunnen wij wel een gerust geweten hebben indien wij ons van den groote plicht
der opvoeding niet naar behoren kwijten?’43 Het moderne geweten was een product
van de Verlichting en niet toevallig spreken de schrijfsters elders van een ‘verlicht’
geweten. Een van de kindergedichtjes van Hiëronymus van Alphen handelt over het
geweten met als moraal: ‘Nooit heb ik meer vermaak, dan als ik mijnen pligt
blijmoedig heb verrigt.’ Op de begeleidende illustratie staat een jongetje afgebeeld
voor een schrijftafel met een inktstel en een gan-

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

94

Het geweten, uit H. van Alphen, Gedigten, 1787

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

95
zenveer. Voor hem ligt papier, waarop hij vermoedelijk zijn huiswerk heeft gemaakt.44
Terwijl kinderen vroeger werden geïntimideerd met de straffende hand van God,
werd Otto gedreigd met het mannetje van binnen. Dat was geen vondst van Otto's
moeder. De uitdrukking was geïntroduceerd door de Engelse schrijver Adam Smith,
als ‘the man within the breast’ die mensen tot de orde roept. Smith omschreef het
mannetje van binnen als ‘the abstract and ideal spectator of our sentiments and
conduct.’45 Dit inwendige mannetje moest echter regelmatig door de ‘real spectator’
- in dit geval Otto - wakker worden geschud. Soms hoorde hij die stem wel, maar
luisterde hij niet. Op 23 februari 1793 had hij lang uit het raam staan kijken, ‘hoewel
ik moet bekennen dat mijn geweten mij toeriep dat ik niet wel deed, doch ik vond
het gezicht zo plaizierig dat ik aan die stem geen gehoor gaf’. Het gevaar van een
slecht geweten kon niet onderschat worden. Zijn moeder wees Otto erop dat een
kwaad geweten zelfs tot zelfmoord kon leiden, wat ze illustreerde met een bijbels
voorbeeld. In twee vrijwel gelijkluidende aantekeningen schrijft Otto dat hij hoopt
met een ‘goed’ of ‘gerust’ geweten te mogen sterven.46
Al was hij af en toe ongerust, hij was zeker op de goede weg. Als volwassene zou
hij zijn leven moeten leiden volgens zijn eigen morele normen, een modern idee. De
eerste uitvoerige beschouwing over het geweten verscheen in het eerste jaar van de
nieuwe eeuw. In deze verhandeling, getiteld 's Menschen geluk op deeze waereld,
betoogt de auteur Hylke Haanekruik dat een goed geweten het grootste menselijk
geluk is.47 Dat was het einddoel van Otto's opvoeding: Otto had een volmaakte
negentiende-eeuwer moeten worden met een modern geweten.
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Hoofdstuk 2. Otto's dagboek
Bezie u zelven eens in deezen spiegel. Zulk een mensch ben ik, als ik daar
zie. Wel ja! gij zijt nog klein, maar gij zijt doch een geheel mensch.
Dit advies kan men lezen in een zeer populair boekje uit 1792 onder de titel Voor
een kind, om zichzelven te leeren kennen, waarin kinderen de eerste beginselen van
zedelijk gedrag werd bijgebracht.1 Op de titelprent van deze vele malen herdrukte
publicatie, een eenvoudige houtsnede, laat een moeder haar kind in de spiegel kijken
met bovenstaande instructie. De spiegel toont echter niet alleen het hiervoor gehesen
kind, maar ook het gezicht van de moeder. Samen vormen zij de verpersoonlijking
van de combinatie van zelfbeschouwing en controle die ook in Otto's dagboek
zichtbaar is.
Het zal inmiddels weinig verbazing wekken dat Otto van Eck toen hij op tienjarige
leeftijd de eerste bladzijde van zijn dagboek vol pende, niet op eigen initiatief aan
een journal intime begon. Het dagboek is onderdeel van een veelomvattend
pedagogisch regime waaraan hij zich soms meer, soms minder vrijwillig onderwerpt.
Met zijn eerste melancholiek ogende notitie over het verlangen om de nachtegaal te
horen zingen op een vroege ochtend in mei, geeft hij gehoor aan het dringende advies
van zijn ouders om zijn zielenroerselen aan het papier toe te vertrouwen. Deze
aantekeningen werden naderhand door hen nagelezen en van commentaar voorzien.
Op de strubbelingen die dit opleverde en de al dan niet vruchtbare resultaten van
deze aanpak, zal nog uitvoerig worden ingegaan. Eerst zal echter de vraag aan de
orde komen hoe Otto's ouders op het idee zijn gekomen hun kind een door hen
gecontroleerd dagboek te laten schrijven. Was het een idee van henzelf? Of werden
ze hiertoe geïnspireerd door eigentijdse pedagogische adviezen en als dat zo was,
vanuit welke hoek kwamen deze adviezen? Deze vorm van dagboekschrijven door
kinderen is een nog onbekend en niet eerder bestudeerd fenomeen, wat een uitgebreide
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speurtocht noodzakelijk maakt in moraalfilosofische en pedagogische werken die
rond 1800 werden gelezen.

Zelfkennis
Het door zijn ouders verlangde introspectieve element van Otto's dagboek is in de
adviesliteratuur eenvoudig te traceren. De oproep bij kinderen reeds op jonge leeftijd
het vermogen te ontwikkelen de blik op gezette tijden naar binnen te richten vinden
we terug in religieuze geschriften rond 1800 zoals het in 1798 gepubliceerde
Handboekjen der theophilantropijnen of aanbidders van God en vrienden der
menschen:
Aan het einde der dag ondervraagt hij zichzelven: van welke gebreken
hebt gij u heden verbeterd? Welke kwade neigingen hebt gij bestreden?
In welk opzicht zijt gij beter? De uitslag van dit gewetensonderzoek is het
besluit om den volgenden dag zich beter te gedragen.2
We vinden het ook veelvuldig aangeraden in kindergedichtjes zoals in het gedicht
‘Zelfkennis’ van Pieter 't Hoen in 1803:
Mijn vader zegt dat ik vooral
Mijzelfs moet leeren kenne
Opdat ik op dit aardsche dal
Mij leer aan deugd gewennen.3

Zelfkennis is eveneens een centraal thema in Campes Kleine zielkunde voor kinderen
uit 1782 dat al eerder aan de orde is geweest. Dit boek begint met een samenspraak
tussen vader en kinderen over het belang van zielkunde en de wijze waarop men de
eigen ziel kan leren ontdekken. Getrouw aan de filanthropijnse aanpak wordt het
probleem eerst zo plastisch mogelijk bij de kinderen geïntroduceerd:
Maar hoe zullen wij het dan wel beginnen, om de ziel, welke in dit lichaam
verborgen is, te leren kennen? - Hoe? indien een van ulieden zo goed wilde
zijn, om zijn lichaam, van het hoofd tot de voeten toe, op te laten snijden,
opdat wij anderen er zouden

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

100

‘Onze ziel een spiegel met bewustzijn van zichzelven’, uit J.H. Campe, Kleine zielkunde,
1782

kunnen inzien en opmerken, wat voor een ding zijne Ziel wel eigenlijk
wezen mag.
Allen: Ei, wij bedanken u! Het snijden doet zeer.4
Het is de ziel waardoor de mens zich onderscheidt van andere wezens of van dode
materie:
‘maar de spiegel?’
Johannes. ‘Die weet er niets van’.
De vader. ‘Die verheugt zich over niets, en bedroeft zich over niets. Dat
komt daarvandaan: hij weet niets, noch van zichzelven, noch van datgeen,
't welk in hem vertegenwoordigd wordt. Hij is dus een dode, maar onze
ziel een levende spiegel; hij een spiegel zonder bewustzijn, onze ziel een
spiegel met bewustzijn van zichzelven’.5
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Om de kinderen hun ziel te leren kennen, onderwerpt de vader hen aan een aantal
experimenten in de vorm van meeslepende verhalen die emoties oproepen en die
naderhand worden geanalyseerd of door hen naar het gezang van een nachtegaal te
laten luisteren: ‘Onze ziel heeft dus alle andere gedachten onderdrukt, om alleen
maar aan het lieflijk gezang der nachtegaal te denken. Niet?’ Allen. ‘Ja!’6
Lambert van Eck verwijst in de door hem samengestelde encyclopedie niet naar
Campe maar naar Cicero om het belang van kennis over de ziel te onderstrepen: ‘zo
gij schoner wenscht te worden, begin met uwe ziel’.
Het aankweken van zelfkennis bij kinderen - eventueel door hen dagboeken te
laten schrijven (maar ook daarover doen bovengenoemde auteurs geen uitspraken)
- is nog iets anders dan het nalezen van hun dagboeken. De intentie hierachter moet
worden gezocht in een ander pedagogisch inzicht dat zich in de achttiende eeuw
ontwikkelt en waarvoor wederom Rousseau de basis heeft gelegd.

De observerende methode
Het kernpunt van Rousseaus pedagogie, de noodzaak om de eigen aard van het kind
te doorgronden en op basis van dit inzicht een opvoeding op maat te kunnen
verzorgen, werd door de filantropijnen en hun Nederlandse navolgers onverkort
gehandhaafd. Rousseau had gepleit voor een observerende methode waarin alleen
interventie plaatsvindt door het uitbannen van negatieve invloeden. Latere pedagogen
adopteerden wel het uitgangspunt - het belang van observatie - maar niet Rousseaus
weinig uitgewerkte en moeilijk uitvoerbare methode van de ‘éducation négative’.
Volgens hen dienden ouders niet alleen de gemoedsbewegingen van hun kinderen
nauwkeurig in de gaten te houden, maar deze ook actief bij te sturen wanneer zij
bespeurden dat hun kinderen door driften dreigden te worden overmeesterd. Een
hechte band tussen ouder en kind was hiervoor een voorwaarde. Alleen kinderen met
een groot vertrouwen in hun opvoeders zouden immers ‘alle innerlijke gedachten en
dwaze bewegingen onbeschroomd durven blootleggen; want het is van zeer groot
belang dat deze opwellingen eerst tot de ouders gebracht worden, die dus altoos
kunnen zien in de zielen der kinderen’.7
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Over de wijze waarop ouders de zielen van hun kinderen moesten leren doorgronden,
laten de pedagogen hun lezers echter in het ongewisse. De meesten van hen hameren
in dit verband vooral op het aambeeld van het onderlinge vertrouwen en hoe dit te
bevorderen, bijvoorbeeld door het maken van pedagogische wandelingen of door
kind te zijn met de kinderen: ‘De kinderen al spelende te leren, en met hen zelf kind
te zijn, veroorzaakt openhartigheid, vertrouwen en genegenheid. En hoe veel goeds
is daaruit niet te wachten! Leert men, in eenen vrijen omgang, 's kinds heerschend
karakter en natuurlijke neigingen het beste kennen, dan kan ook zoveel te beter het
onkruid, hetwelk hier en daar te voorschijn komt, te keer gegaan, en de jonge boom,
die krom is, recht geleid, of anders het goede zaad in de akker op zijn tijd geworpen
en een schoon plantje zorgvuldig opgekweekt worden’.8
Enkele pedagogen gaan nog een stap verder door aanwijzingen te geven hoe de
blik te scherpen. Zo laat Martinet zijn aansporing aan ouders om zich erop toe te
leggen de ‘bijzondere neigingen en inborst’ van hun kinderen te leren kennen,
vergezeld gaan van een uiteenzetting over temperamenten en karaktereigenschappen.
Ouders dienen zich van deze temperamenten rekenschap te geven om ze ‘dewijl zij
niet geheel te veranderen zijn, zo veel mogelijk, ten goede [te kunnen] bestieren’.9
Meer houvast biedt de Duitse pedagoog August Hermann Niemeyer, die in zijn
vierdelige Grondbeginselen van de opvoeding uit 1796 niet alleen meer typen
karakters van elkaar onderscheidt, maar dit schema tevens voorziet van de voor elk
karakter meest geëigende opvoedingsmethode. Opvoeders - Niemeyers handboek is
vooral bedoeld voor onderwijzers - mogen geen middel onbeproefd laten om ‘het
eigentlijk karakter’ van hun ‘kwekelingen’ te ontdekken: ‘Met den zuiversten wil en
de grootste getrouwheid in zijne bediening, kan de opvoeder, zonder genoegzame
kennis der kinderen en jeugdige gemoederen, enkelen in de grond bederven, de
heerlijkste kiemen in hen verstoren, en aan de beste neigingen de ongelukkigste
richting geven’. Om ongelukken te voorkomen is het van het grootste belang dat
opvoeders hun inschattingen toetsen aan die van andere mensen uit de omgeving van
het kind. Ze moeten zich ook steeds rekenschap geven van de subjectiviteit van hun
beoordeling. Het vermogen tot zelf-
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reflectie en introspectie behoort alleen al om deze reden in Niemeyers visie tot de
noodzakelijke bagage van elke goede opvoeder. Zelfkennis is daarnaast, zo benadrukt
hij, een voorwaarde om zich in kinderen te kunnen verplaatsen en hun deze
vaardigheid op hun beurt aan te leren: ‘Hij die enigszins in de zielen van kinderen
weet te lezen, - waartoe niets meer bevorderlijk is dan het veelvuldig terug zien op
zijne eigen kindsheid, - zal hun in hun innerlijken toestand en inwendig gevoel zo
nauwkeurig kunnen beschrijven en duidelijk maken, dat zij menen zullen, dat hij hen
in de ziel gekeken heeft. Maar juist daardoor zullen zij leren, zich zelven te
beschouwen’.
Verder geeft Niemeyer nog andere richtlijnen ten behoeve van de waarneming
door opvoeders van hun pupillen, waarbij hij de gelaatkunde van Lavater te hulp
roept en uitvoerig ingaat op het meest geschikte tijdstip van waarnemen.10 Anders
dan gebruikelijk is in huisgezinnen en opvoedingsinstituten - waar de aandacht zich
vooral op de kinderen richt wanneer ze negatief danwel positief opvallend gedrag
tentoonspreiden - dient ‘de rechte waarnemer in de stilte het gehele doen en laten
zijner kwekelingen’ op te merken. ‘Juist wanneer de driften niet zijn opgewonden,
er geen bijzondere botsing van buiten aanwezig is, de kwekeling zijne eigentlijke
neiging volgt, en het minst vermoedt, dat men op hem acht geeft, openbaart zich de
ware natuur’.11
Bij Niemeyer vinden we dezelfde combinatie van elementen terug die ook in
andere verlichte pedagogische werken rond 1800 zo'n cruciale rol spelen: de noodzaak
kinderen aan te zetten tot zelfreflectie en het belang van onophoudelijke observatie
door de opvoeders. Met zijn uitwerking van de juiste attitude van waaruit opvoeders
hun pupillen moeten observeren - zelfkennis als instrument - voegt hij zelfs nog een
spiegelwand toe aan het toch al hel verlichte pedagogische observatorium. Hetzelfde
vinden we terug bij de filantropijn Salzmann die zelfkennis van opvoeders uitroept
tot het alfa en omega van de goede opvoeding, dat is: een opvoeding waarin wordt
ingespeeld op de individuele karaktertrekken van de pupillen. Salzmanns ‘formulier
van enigheid’ om te mogen toetreden tot het gilde van opvoeders bevat daarom slechts
één regel: ‘Mijn formulier is kort, en luidt aldus: De opvoeder moet den grond of de
oorzaak van alle de gebreken en ondeugden zijner voedsterlingen, in zichzelven
zoeken’.12 Dit formulier is niet alleen bestemd voor aspirant-onderwijzers, maar ook
voor de
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ouders: ‘Zoekt in plaats van de ondeugden uwer kinderen aan den opvoeder te wijten,
den grond daarvan in u-zelven. De opvoeder zoeke denzelven in zich, zoekt gij hem
in u, en ieder verbetere daar, waar hij vindt, dat hij misgetast heeft. Dan zal alles zeer
wel gaan’.13 Deze visie zal zich in de loop van de negentiende eeuw in richtinggevende
pedagogische handboeken uitkristalliseren tot het dringende advies aan onderwijzers
om een dagboek bij te houden.14

Adviezen over dagboekschrijven
De wijze waarop Otto's dagboek door zijn ouders werd ingezet, vloeit logisch voort
uit een aantal nieuwe pedagogische inzichten waarin zelfreflectie door kinderen en
observatie van kinderen van groot belang werd geacht. Het advies kinderen zo'n
dagboek bij te laten houden vinden we echter nauwelijks terug in de achttiende-eeuwse
opvoedingsliteratuur.
Een van de vroegste adviezen ten aanzien van het dagboekschrijven door jongeren
kunnen we traceren in het uit het Engels vertaalde Lettergeschenk voor de
jongelingschap dat in 1749 verscheen. Het hoofdstuk ‘Zelfbeproeving’ bevat het
advies aan meisjes en jongens om ‘die zelfbeproeving iedere dag schriftelijk te
houden, en zich ten dien einde een dagboek aan te leggen’.15 Anders dan de
hoofdstuktitel lijkt te suggereren, gaat het hierbij niet om een introspectief dagboek,
maar om een zo efficiënt mogelijk overzicht in kolommen van ‘uwe vaste bezigheden,
uwe studieën, lectuur, uitspanningen, uitgaven, omgang, briefwisseling, enz’. Een
dergelijke boekhouding zou slechts een paar minuten per dag vereisen, ‘maar is
voldoende, om de afgelopen dag nog eens voor uw geest te brengen, en u op het
goede en kwade van denzelven opmerkzaam te maken. De onaangename indruk,
dien gij telkens ontwaren zult, wanneer gij uw dag hebt verbeuzeld, zal u van
lieverlede met meer ernst op een goed gebruik van uw levensdagen leren letten’. Het
hier aanbevolen dagboek dient als geheugensteun en slechts ter confrontatie met een
bepaald aspect van het ‘zelf’: de omgang met tijd. Bovendien is het bijhouden ervan
strikt een privé-aangelegenheid: het is niet bedoeld als observatiepost voor ouders.
Zo'n dubbelfunctie zou ook niet passen in de redenering van deze anonieme Engelse
auteur, die in het hoofdstuk over briefschrijven juist aandringt op voorzorgs-
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Herinnering, uit Weekblad voor Kinderen, 1798-1800

maatregelen tegen mogelijke meelezers: ‘Brieven worden gemeenlijk bewaard, en
daardoor zijn ze altijd voor handen als een soort van bewijs tegen u. Hierom kunt
gij in uw schrijven niet te voorzichtig zijn [...]. Met één woord, schrijf zo, dat gij een
ander niet bedriegt, en u zelven niet in gevaar stelt; dat is, met al de arglistigheit van
de slang, doch teffens al de onnozelheid van de duivel’.16
In enkele prijsverhandelingen van Nederlandse pedagogen uit 1765 vindt men een
nog meer toegespitste variant van dit type boekhouding: het advies om kinderen aan
te sporen het gelezene op schrift te stellen. Hulshoff pleit ervoor kinderen lange
brieven te laten schrijven waarin ze ingaan op wat ze gelezen hebben. Ook H.A.
Chatelain benadrukt het belang van verslaglegging van het lectuurdieet.17 Hij laat
zich echter niet uit over de vorm waarin dat zou moeten gebeuren. Een uitvoerige
praktische handleiding voor het bijhouden van
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een leesdagboek dateert al uit de late zeventiende eeuw, maar is niet specifiek gericht
op kinderen of jeugdigen. Het betreft John Lockes Eene nieuwe manier om
verzamelingen of aanteekeningen te maaken uit 1687. Gezien het aantal
achttiende-eeuwse herdrukken van de Nederlandse vertaling had het een eeuw nadien
nog niets aan actualiteit ingeboet.18 Het was zeker bekend bij Otto's vader, die zijn
manuscriptencyclopedie samenstelde volgens het systeem van Locke. Dankzij dit
leesregister weten we dat Lambert eveneens kennis nam van Gellerts Zedekundige
lessen uit 1775. Daarin staat niet alleen het advies om kinderen een ‘dagregister’ bij
te laten houden van het gelezene en deze lectuur te becommentariëren, maar wordt
ouders tevens op het hart gedrukt deze dagregisters na te lezen: ‘Uw aantekenboek
van wat en hoe gij leest, begeer ik alle drie maanden te zien’.19 Over een door kinderen
bij te houden dagboek om zelfreflectie te stimuleren lezen we ook bij Gellert niets.
Wel wijdt hij een hoofdstuk aan het nut van zelfreflectie in het algemeen, waarin hij
verwijst naar een zeer populaire achttiende-eeuwse verhandeling over zelfkennis van
de Engelse dissenter John Mason.20
Wanneer we vervolgens Mason raadplegen, vinden we hierin wederom het advies
om een ‘aantekenboek’ bij te houden van het gelezene ‘volgens het voorschrift van
de heer Locke’ en dit eenmaal per jaar door te nemen.21 Een frequenter raadpleging
van het aantekenboek wordt met klem afgeraden om het geheugen niet te verzwakken.
Mason legt namelijk de prioriteit bij het op ordentelijke wijze aanleggen van een
aantekenboek in het geheugen zelf: ‘Denk niet dat het genoeg is deze voorraadschuur
van de geest met goede gedachten te voorzien, maar leg dezelve in goede orde daar
in op, geschikt of geplaatst onder bijzondere onderwerpen of soorten’. Anders dan
Locke en Gellert geeft Mason tevens aanwijzingen voor het bijhouden van een
introspectief dagboek
om de heimelijke gebreken en zwakheden onzer bijzondere
gesteltenissen wel te leren beseffen en opmerken, kan het van nut zijn, dat
wij die des avonds aantekenen, naar dat zij zich gedurende de verrichtingen
van dien dag vertoond hebben. Door welk middel wij niet alleen een
klaarder gezicht zullen hebben van dat gedeelte onzes karakters, waar voor
wij gemeenlijk het
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blindst zijn; maar ook in staat zullen wezen om er sommige gebreken en
smetten in te zien, die wij mooglijk nooit van te voren zijn gewaar
geworden.22
De term ‘dagboek’ of ‘aantekenboek’ vloeit Mason in dit verband weliswaar niet
uit de pen, maar hij verraadt de methode door het werkwoord ‘aantekenen’ te
gebruiken en door een aantal voorbeelen van mogelijke ontboezemingen te geven
die hij ten dele ontleent aan De godsdienstige Christen in zijn binnenkamer van
Benjamin Bennet, een piëtistisch getint werk waarin het bijhouden van een
‘dagregister’ expliciet wordt aanbevolen.23 Aan de lezer zelf wordt het overgelaten
op de stippellijntjes een nadere invulling van zwakheden te geven: ‘Deze voorleden
dag heb ik zo veel tijds verspild, inzonderheid aan...; Ik heb te veel vrijheids genomen,
voornamelijk in...; Ik heb zulk eene aangelegenheid, die tot een beter einde kon
aangelegd geweest zijn, verzuimd. Ik heb zulk een plicht niet wel waargenomen...’.24
Dagboeken zoals aangeraden door Mason en Bennet waren echter bedoeld om
door volwassenen te worden bijgehouden. Deze handboeken richten zich immers op
volwassen lezers zoals de Rotterdamse predikantsdochter Jacoba van Thiel. Zij hield
vanaf haar vijfentwintigste jaar een dagboek bij waarin we onder meer kunnen lezen
dat zij op 28 oktober 1768 samen met haar zuster hardop las uit Bennets Godsdienstige
Christen.25 De latere romanschrijfster Aagje Deken was eveneens vijfentwintig jaar
toen zij in 1767 ter gelegenheid van haar afscheid van het weeshuis behalve een
uitzet aan kleren en een klein geldbedrag ook ‘een nieuw boek genaamd “De
zelfskennis”’ cadeau kreeg - het traktaat van Mason.26
De doelgroep waarop Johann Caspar Lavater zich richt met zijn Brieven aan
jongelingen uit 1783 is nog steeds ouder dan Otto was toen hij de pen opnam, maar
komt al wat dichter in de buurt. Deze brieven zijn nadrukkelijk geschreven aan
jongelingen in de studerende leeftijd. Zij worden aangespoord zichzelf door middel
van een dagboek dagelijks te oefenen in het observeren van andere mensen,
gebeurtenissen en eigen gewaarwordingen:
Gewen u, uwe waarnemingen, in bestemde, duidelijke, net getroffene
woorden, te bevatten, en de gewichtigste van dezelve,
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kort en op de plaats zelve, op te tekenen! Nalatigheid in dit stuk zoude u
naderhand zekerlijk menigmaal berouwen. Ik zoude u zeer durven
aanraden, om een dagboek te houden. Zolang als gij leeft, zult gij het met
genoegen wederom lezen. Er gaat ongeloofelijk veel verloren, wanneer
men niet snel en vaardig genoeg is met optekenen.27
Lavater geeft in deze brieven niet, zoals Mason, voorbeelden van de manier waarop
zo'n dagboek zou kunnen worden aangepakt. Belangstellende lezers hoefden daarvoor
echter niet ver te zoeken. Zij konden te rade gaan bij Lavaters eigen dagboek, Geheim
dagboek in de Nederlandse vertaling, dat met instemming van de auteur in 1773 voor
het eerst werd gepubliceerd.28
Dit dagboek bevat een gedetailleerde beschrijving van Lavaters dagelijks leven,
zijn karakterzwakten, driftbuien, twijfels, religieuze gevoelens, kortom zijn
zielenroerselen van dag tot dag en van moment tot moment. Een goed voorbeeld van
de openhartigheid van dit dagboek, dat overigens wel een literaire bewerking had
ondergaan, is Lavaters uitvoerige beschrijving van zijn panische reactie toen zijn
dienstmeisje zijn studeerkamer onder handen nam - ‘als zij mij daarboven maar niets
onder elkander werpt’ - en zijn boosheid toen zij van schrik over zijn abrupte
binnenkomst een pot inkt omstootte over zijn papieren: ‘Ik liep naar de tafel; klaagde
en jammerde, alsof de gewichtigste papieren bedorven en onbruikbaar geworden
waren, en de inkt had toch slechts wit papier, en een proefblad, of een blad misdruk
getroffen.’ Nadat zijn echtgenote erin was geslaagd hem te kalmeren, gingen zijn
gevoelens van woede over in schaamte: ‘Ik zweeg stil, en eindelijk brak ik in tranen
uit. “Wat ben ik toch een arme slaaf van mijn temperament; ik durf mijn ogen niet
meer op te heffen! Ik kan mij aan de heerschappij dezer zonde niet ontrukken”’.29

Voorbeeldige dagboeken: Lavater en Franklin
De publicatie van Lavaters dagboek betekende een doorbraak in het dagboekschrijven
in de tweede helft van de achttiende eeuw. Veel dagboekschrijvers uit deze periode
- en nog lang daarna - noemen zijn dagboek als bron van inspiratie. Zo ving de
jeugdige Jacobus Bel-
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Frontispice, Geheim dagboek van J.C. Lavater, 1780
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‘Wat ben ik toch een arme slaaf van mijn temperament’, uit Geheim dagboek van J.C. Lavater, 1780

lamy zijn dagboek aan met: ‘Diepdenkende en gevoelige Lavater... uwe daaglijkse
aantekeningen hebben mij uit mijnen sluimer gewekt’. De dichter Hiëronymus van
Alphen hield zijn dagboek volgens hetzelfde stramien bij en publiceerde het onder
het pseudoniem E.V.C. - Een Vroom Christen. Net als bij Lavater ging het bij Van
Alphen om een literaire bewerking, die afwijkt van het originele manuscript.30
De Dordtse uitgever Abraham Blussé voelde zich eveneens geroepen in de
voetsporen van Lavater te treden. In een brief aan zijn zoon geeft hij een beschrijving
van zijn zielenroerselen van uur tot uur:
Ik aarselde in het opstaan. Dan schoot mij te binnen deze dag waar aan
God geheiligt, en ik aan zijn dienst verbonden, ik rees op, en verliet de
lome slaapplaats, en toog mijn kleren aan. Wekte mijne echtvriendin met
aansporing dat wij ons haasten moesten tot de godsdienst.31
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Deze openingsregels monden niet uit in een uitvoerig dagboek. Blussé beschrijft een
enkele dag uit zijn leven, een zondag, die als volgt wordt besloten: ‘Ik at matig, en
las in Lavaters dagboek - maar het behaagde mij niet’. De brief is dan ook bedoeld
om zijn zoon, die evenals hijzelf uitgever is, ervan te weerhouden kritiekloos mee
te zingen in het koor van Lavaters bewonderaars. Deze vaderlijke interventie bevestigt
Lavaters populariteit in Nederland. Maar ook Abrahams bezwaren tegen het dagboek
zijn interessant. Hoewel Blussé Lavaters religiositeit respecteert en al evenmin
bezwaar heeft tegen het bijhouden van een dagboek, heeft hij moeite met Lavaters
streven naar een grotere volmaaktheid door middel van zijn dagboek. Door zijn
gepijnigd zelfonderzoek in zijn dagboek met het oog op zelfverbetering zou de auteur
de verdenking op zich laden een ‘werkheilige dweper’ te zijn, iemand die meent door
goede werken de zaligheid te zullen verwerven. In de optiek van de calvinist Abraham
Blussé druiste dit in tegen het leerstuk van de goddelijke genade.
Veel effect hadden zulke tegengeluiden niet. Het dagboek van Alexander van
Goltstein, een generatiegenoot van Otto, is illustratief voor de grote invloed van
Lavater in Nederland.32 Hij begon zijn dagboek in 1801, op zeventienjarige leeftijd,
en liet zich hiertoe inspireren door het voorbeeld van Lavater. Dat blijkt uit zijn wijze
van beschrijven - ‘Mijn gebed was met twijfelmoedigheid vervuld. Berouw over
mijn nalatigheid en verdorvenheid. Niet in de bijbel gelezen, wegens gebrek aan tijd’
- en uit het verderop uitgesproken ‘voornemen om een dagboek van mijn hart te
maken’, een wens die letterlijk bij Lavater is terug te vinden. Ook kijkt Alexander
kritisch naar zijn niet altijd even vriendelijke houding ten aanzien van zijn vader en
moeder, naar zijn verslaving aan het lezen van romans en andere tekortkomingen.
In 1806 concludeert Alexander dat hij zichzelf niet langer als gelovige kan
beschouwen: ‘ook de bijbel zelf zegt ergens dat hetgeen niet uit het geloof is, zonde
is, en derhalve is iets te erkennen terwijl men er niet van overtuigd is, geheel
verkeerd’.
Hiermee is dan misschien wel zijn geloof, maar niet het dagboek ten einde
gekomen. Alexander blijft zichzelf nog twee jaar lang - zonder God maar niet zonder
gebod - op papier bevragen. Zijn gewetensonderzoek beperkt zich nu tot zijn daden
en gemoedstoestanden en is gericht op zedelijke verbetering. Hiertoe raadpleegde
hij de leefre-
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gels van de piëtistische theoloog Franz Volkmar Reinhardt en de zedenleer van de
Duitse moraaltheoloog Christian Garve die nog niet op de markt waren toen Otto
zijn dagboek begon. Zijn voornaamste voorbeeld ontleende Alexander echter aan de
autobiografie van de deistische selfmade-man Benjamin Franklin. De
levensbeschrijving van deze vlees geworden American dream - van typograaf tot
founding father van de Verenigde Staten - wordt door Alexander van Goltstein met
grote regelmaat ter hand genomen als leidraad bij zijn dagboek. Het boek leende zich
hiervoor omdat het zowel een autobiografie was als een werkboek voor de
‘doe-het-zelver’. Franklins beschrijving van zijn worstelingen om zichzelf moreel
te vervolmaken is voorzien van dertien leefregels en van tabellen met na te streven
deugden, waarop de lezer per dag kon aankruisen of hij al dan niet in zijn pogingen
was geslaagd. De centrale boodschap van het boek was dat ieder mens, wanneer hij
dit verkoos, vormgever kon zijn van zijn eigen geluk.
Franklins autobiografie verscheen - in Parijs en in het Frans - juist in 1791, het
jaar waarin Otto er door zijn ouders toe werd aangespoord een dagelijkse rekening
op te maken van zijn bezigheden, zijn lectuur, zijn vergrijpen, goede voornemens en
wijze levenslessen.33 Franklin was veel ouder dan Otto toen hij zijn dagboek begon.
Zijn ideeën werden in Nederland pas breder bekend nadat zijn autobiografie in 1798
in vertaling was verschenen. Later werden Franklins passages over het
dagboekschrijven als bijlage toegevoegd aan een vertaling van Carl Nicolai's Over
zelfkennis, menschenkennis en verkeering met menschen uit 1827, waarin uitvoerig
wordt ingegaan op het nut van dagboekschrijven door jongeren. De bijlage met
Franklins advies dient ter bevordering van Nicolai's ‘aanprijzen van een zedelijk
dagboek te houden’.34

Schrijven onder toezicht
Onze ‘tour d'horizon’ - of eigenlijk die van Otto's ouders - maakt duidelijk dat het
dagboekschrijven in de tweede helft van de achttiende eeuw sterk in de mode kwam.
Het werd aangeprezen en beproefd door auteurs van divers pluimage, van piëtisten
tot rationalisten, met zelfinzicht als gemeenschappelijk doel. Hoe verder in de eeuw,
hoe meer
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ook het adolescentendagboek in beeld komt. Het ontbreekt echter nog steeds aan
aanwijzingen voor specifiek door ouders gecontroleerde pedagogische
kinderdagboeken.
Adviezen in deze richting vinden we - hoewel summier - met name bij de
filantropijnen. In het filantropijns geïnspireerde tijdschrift De Menschenvriend uit
1788 wordt de lezers bijvoorbeeld een utopische stad voor ogen gesteld, de
‘deugden-stad’, waarin alle eerder besproken filantropijnse opvoedkundige idealen
worden toegepast: pedagogische wandelingen, beloningen met ordetekens, het werken
aan draaibankjes, opvoeding op maat door liefdevolle en opmerkzame ouders en
onderwijzers. Deze toepassingen worden aangevuld met een nieuw element: de
huisvaders hebben binnen deze gemeenschap tot bijzondere taak een uitvoerig dagboek
bij te houden van de gedragingen van elk van hun kinderen.35
Zo'n dagboek wordt ook aanbevolen in het vijfde deel van de door Campe
samengestelde Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesen uit
1786. Peter Villaume, de auteur van dit deel, ziet zo'n dagboek als een uitstekend
hulpmiddel om kinderen op een rustig moment - wanneer ze ervoor open staan - te
confronteren met hun fouten gedurende de dag.36 Volgens deze auteur zou het echter
een hachelijke onderneming zijn om het dagboek door kinderen zelf te laten schrijven:
‘Kinderen voelen niet of ze voelen te sterk. Om die reden, om zich te
verontschuldigen, en omdat de kinderen met spraak en pen niet goed kunnen omgaan,
zal de voorstelling onvolledig of verdraaid kunnen uitvallen’.37
De pedagoog Salzmann zag dat anders. De al eerder besproken prospectus voor
zijn opvoedingsinstituut in Schnepfenthal uit 1785 bevat het voornemen om leerlingen
vanaf tien jaar - de leeftijd waarop Otto begon - aan het dagboekschrijven te zetten:
Tenslotte leer ik mijn pupillen dat het goed is, wanneer ieder een
dagboek bijhoudt, waarin hij de woorden en zaken, die hij elke dag geleerd,
en de gedenkwaardigheden en ervaringen, die hij verworven heeft,
opschrijft. Deze taak is niet alleen een nieuwe oefening, maar ouders en
leraren worden bovendien door deze dagboeken in staat gesteld te overzien
hoeveel of hoe weinig hun kinderen en pupillen geleerd hebben.38

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

114
Het enige element van Otto's dagboek dat hierin nog ontbreekt, is de vereiste diepgang,
de introspectie waartoe volwassenen en adolescenten in andere publicaties worden
opgeroepen.
Een voorbeeld hiervan, toegepast op Otto's leeftijdsgroep, maar nu weer zonder
ouderlijke controle, kunnen Otto's ouders gevonden hebben in de biografie over de
Engelsman Philip Doddridge. Deze vooruitstrevende theoloog was in de Republiek
bijzonder populair, vooral in de meer verlichte kringen waartoe de Van Ecks
behoorden. Doddridge, geboren in 1702, zou al op zijn veertiende jaar aan een
dagboek zijn begonnen dat moest dienen als ‘een getrouwe spiegel van het inwendig
leven, van het leven der ziel en der gezindheden des harten’. Mogelijk hebben Otto's
ouders over de beperking heen gelezen dat zo'n dagboek niet voor anderen moet
worden geschreven, ‘maar alleen voor hem, die het schrijft’. Of misschien hebben
zij zich vastgeklampt aan het zinnetje dat daar weer op volgde ‘hoewel anderen
menigvuldig nut daaruit kunnen trekken’. Dat het dagboek van Doddridge hun bekend
was en Otto stelselmatig als voorbeeld werd voorgehouden, zal nog blijken.39
Doddridge volgde als jeugdig dagboekschrijver een traditie die al veel langer onder
de Engelse puriteinen bestond en die in Nederland in rechtzinnige kringen al in de
zeventiende eeuw bekend was. De predikant Jacobus Koelman publiceerde in 1679
bijvoorbeeld een religieus-pedagogisch werk, De pligten der ouders in kinderen voor
Godt op te voeden.40 Daarin is een ‘catechismus’ opgenomen ‘over de practijk der
godtzaligheit’, waarin de auteur adviseert: ‘elken dagh wel [te] besluiten overdenkende
hoe wij ons gedragen hebben en wat Godt aan ons en voor ons gedaan heeft en
leezende Godts woordt en besluitende alles met bidden en danken’. Dit advies wordt
gevolgd door een aantal voorbeelden van - Engelse - kinderen die aan zelfonderzoek
deden en een ‘registertje’ bijhielden. Niets wijst er evenwel op dat Koelmans advies
in zijn eigen tijd hier al in praktijk werd gebracht.
Orthodoxe auteurs als Koelman werden bij Otto thuis niet gelezen, maar wel de
modernere theoloog Doddridge, die zelfs een directe inspiratiebron vormde. Er is
echter een fundamenteel verschil tussen Doddridges dagboek en dat wat zijn ouders
Otto wilden laten schrijven. De piëtistische dagboeken werden geschreven vanuit
een
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religieuze motivatie, het ging om zelfkennis gericht op een nadere bekering. Verlichte
dagboeken werden eveneens bijgehouden om te komen tot meer zelfkennis, maar
die kennis had een ander doel. Ze werden geschreven met het oog op beheersing van
de affecten en het verbeteren van de omgang met andere mensen.
Het advies dat nog het meest overeenkomt met de opzet van Otto's dagboek vonden
we niet in de eigentijdse pedagogische of moraaltheologische lectuur, maar in de
eerste op Nederlandse leest geschoeide encyclopedie, Chalmots Algemeen
huishoudkundig-, natuur-, zedekundig-, en konst-woordenboek. Als Otto's ouders dit
naslagwerk al niet in hun eigen boekenkast hadden staan, konden ze het te allen tijde
raadplegen in vrienden- en familiekring. De intekenlijst bevat veel namen van
familieleden en vrienden, onder wie Otto's grootvader, de Delftse burgemeester
Mouchon. In het tweede deel van deze encyclopedie, verschenen in 1787, vindt men,
niet onder het meer voor de hand liggende lemma ‘opvoeding’ of ‘kind’ elders in de
encyclopedie, maar onder het lemma ‘dagregister’, een advies waarin alle elementen
uit het voorgaande - leesregister, zelfinzicht, ouderlijke controle, geheugensteun tot een geheel zijn samengesmeed:
Wanneer het [kind] nu eindelijk tot die jaren kwam, waarin het een
bekwaamheid om zijne gedachten te schrijven, verkreeg: dan moest het
worden gewend om een geregeld dagregister te houden, dat men dagelijks
nagaan en beoordelen moest. Alsdan zou men het naar bevinding der
omstandigheden kunnen berispen, beschamen en bestraffen, of prijzen en
belonen. [...] Behalve dat de kinderen dus doende van hun tederste jaren
af tot de zelvkennis en de beoordeling van henzelven werden opgeleid, zo
zouden zij eene uitnemende oeffening voor alle de vermogens in de
wetenschappen verder helpen, dan wanneer zij eene Latijnsche oeffening
ondergaan moesten.41
De pedagogische impuls van de late achttiende eeuw is een belangrijke, maar nog
niet herkende fase in de ontwikkeling van het dagboek als genre en leidde tot een
grote bloei hiervan in de negentiende en twintigste eeuw. Na Otto waren er veel meer
kinderen die van hun ouders een dagboek moesten bijhouden, zoals Maurits VerHuell
van

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

116
wie uit 1802 een dagboek is bewaard, geschreven toen hij vijftien jaar was. Dat dit
dagboek door zijn ouders werd geïnitieerd en gecontroleerd, is uit de tekst zelf niet
af te leiden. Wel uit VerHuells in 1839 geschreven autobiografie, waarin hij over
zijn opvoeding het volgende opmerkt:
Ook moest ik een dagboek aanleggen en was ik nu en dan gelukkig
genoeg het een of het ander dat ik had opgemerkt, enigszins romantisch
te beschrijven of eene goede stijl had gevolgd, was ik verzekerd de
goedkeuring mijner moeder te verwerven, die mij alsdan doorgaans uit
het een of andere boek treffende schilderingen van dergelijke taferelen
deed opmerken, zonder immer te laten blijken, hoe ver ik beneden die
schrijvers was. Zij wilde mijn eerzucht daardoor niet krenken.42
Van VerHuells dagboeken is slechts één jaar bewaard gebleven, maar dat is altijd
nog meer dan van de jeugddagboeken van Johan Rudolf Thorbecke. Dat Thorbecke
op jonge leeftijd een dagboek bijhield is zeker, althans als we hem op zijn woord
willen geloven. Als veertienjarige schreef hij in een brief aan zijn ouders het volgende:
‘Op uwe vragen, of ik mijn dagboek nog voortzette en of ik noch aan 't dagelijksch
gebed en aan 't ontworpen plan vasthoude, kan ik met een gerust geweten ja
antwoorden’.43 Uit het vervolg van deze passage blijkt wat we ons ongeveer van de
inhoud hiervan moeten voorstellen: ‘om hier in huis vriendelijk en beleefd te zijn,
daarop zal ik mij toeleggen’. Ook andere passages in zijn brieven geven hiervoor
enige indicatie:
Lieve beste vader. Ik heb u al zo dikwijls beloofd, niet weder
ongehoorzaam tegen u te zijn en toch is het altijd weder geschied. Nu
beloof ik het u, beste vader, dat deze belofte niet weder zal gebroken
worden. Gij kunt er zekerlijk niet terstond op aan, dat weet ik wel, omdat
ik het zo dikwijls beloofd en toch niet gedaan heb, maar thans zal en wil
ik het doen.44
Zowel de hierboven besproken pedagogische adviezen rond 1800 als de gevonden
restanten van andere kinderdagboeken duiden erop dat
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Otto met zijn dagboek geen uitzondering was. Zijn dagboek is alleen uniek omdat
het van kaft tot kaft bewaard is gebleven en daarom de mogelijkheid biedt deze,
nieuwe, vorm van dagboekschrijven uitgebreid te onderzoeken.

De wil tot weten
In Otto's dagboekaantekeningen wordt de dwang die zijn ouders op hem uitoefenen
al snel zichtbaar. Reeds na een paar bladzijden worden we geconfronteerd met een
passage waarin de auteur zich heilig voorneemt voortaan op tijd zijn huiswerk af te
maken, gevolgd door een pinnig commentaar in een ander handschrift: ‘Onthoud dit
nu toch en komt het na, want het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij zulks niet
houdt. Liever niet zo dikwijls beloven maar doen’.45 Niet toevallig richt Otto zich in
zijn dagboek soms tot ‘de geëerde lezeresse’, waarmee hij natuurlijk zijn moeder
bedoelde.46 Otto's dagboek blijkt zowel openbaar terrein te zijn geweest voor zijn
ouders als voor vrienden en kennissen van de familie. Zo schrijft Otto op 13 juli 1793
boetvaardig over zijn weigerachtigheid om zijn dagboek aan kennissen van zijn
ouders te laten zien. Hij beweert dit ‘uit verkeerde schaamte’ niet te hebben gedurfd,
‘twelk papa niet goed vond, zeggende dat ik de menschen hierdoor veel slechter
beeld van mijzelven heb doen opvallen als de openhartige bekentenis van enige
misslagen [...] ooit zouden gedaan hebben’. Enkele weken nadien lijkt Otto zijn
schroom te hebben overwonnen: ‘Er hebben verscheide menschen hier gegeten en
mama zegt dat ik mij nog al redelijk wel gedragen heb. Onder anderen was er dominee
Scheidius wien ik mijn journaal van voorlede jaar (toen ik ziek was) eens heb laten
zien 'twelk hij zeer goed vond’.
Omdat Otto's dagboek ook door buitenstaanders werd gelezen, ligt het niet in de
verwachting dat hij hierin zijn meest intieme gevoelens heeft blootgegeven. Bovendien
is het document gekleurd door de specifieke eisen die zijn ouders stelden ten aanzien
van de invulling ervan. Otto diende zich niet te beperken tot een beschrijving van
zijn dagelijkse beslommeringen, maar vooral aandacht te besteden aan de hogere
zaken des levens. Wanneer hij hiertoe geen inspiratie vond, werd hem geadviseerd
zijn heil in de literatuur te zoeken en bijvoorbeeld
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een passage te lezen in het kinderboek Carel Grandisson, ‘welke mij ten uiterste
nuttig was, omdat hij mij leerde, dat het geen kunst is zijn ouders gedwongen te
gehoorzamen, maar de kinderen moeten er een groot vermaak in vinden alles te doen
wat de ouders hun gebieden’.47 Soms geeft Otto zich minder moeite om het door hem
gelezene tot een beschouwing te verwerken. Zo schrijft hij na een verslag van al zijn
bezigheden op 26 september 1791: ‘Dit journaal is niet veel waard doch hier heb ik
nog enige spreuken: 1. Een braaf man moet altijd zijn woord houden. 2. Men moet
met de vromen omgaan en de kwade gezelschappen vermijden’.
Bij tijd en wijle laat Otto's vermogen tot het produceren van diepzinnigheden het
zelfs geheel afweten. De lezer wordt dan bladzijde na bladzijde geconfronteerd met
de doffe ritmiek van een leven dat geheel van kennis en cultuur is doordrenkt: Otto
is naar school geweest, heeft, thuisgekomen, de dansmeester ontvangen, die op de
voet werd gevolgd door de klaviermeester, wiens vroege vertrek Otto de mogelijkheid
liet om nog snel zijn huiswerk voor de volgende dag af te maken, waarna hij met
zijn moeder de lectuur ter hand heeft genomen, nog wat heeft geknutseld en een brief
aan zijn tante heeft geschreven om vervolgens het geheel van deze activiteiten te
besluiten met een zorgvuldige notitie hiervan in zijn dagboek. Soms, en dit lijken de
meer spontane momenten, krijgt Otto de smaak van het schrijven te pakken,
bijvoorbeeld over ‘zeer verre en schone gezichten’ die hij tijdens een reisje naar
Gelderland gezien heeft.48 Dergelijke uitbundige natuurbeschrijvingen, vaak
gecombineerd met een weersbulletin, worden als ze te lang aanhouden abrupt door
zijn ouders afgekapt. Wanneer Otto een verhaal leest over het dagboek dat de
achttiende eeuwse theoloog Philip Doddridge als jongen bijhield, leidt dat tot een
moment van herkenning:
Deze morgen heb ik onder den ontbijt in Feddersen gelezen over de
vroomheid van Doddridge en bijzonder hoe hij zich reeds in zijn jeugd
daaglijks een dagboekje maakte, waarin hij dan 's avonds opschreef hoeveel
goeds hij gedurende den dag van God ontfangen had, uit welke gevaren
hij gered was en welke vorderingen hij in het goede gemaakt had. Dit alles
vond ik zeer schoon en vroeg papa of ik niet hetzelfde deed.49
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Deze illusie wordt Otto echter onmiddellijk ontnomen door het weinig bemoedigende
commentaar van zijn vader dat zijn dagboek niet kan tippen aan dat van Doddridge.
Om zich hieraan te kunnen spiegelen zou het meer diepgang moeten vertonen:
Ja! maar dat mijn journaal te veel bepaald was bij 'tgeen er gedurende de
dag gepasseerd was - bijvoorbeeld ik erin zette dat ik naar Delft was
geweest en zo laat weder thuis gekomen was enz. Dit scheen hem van
zoveel belang niet, temeer daar het tegenswoordig daaglijks hetzelfde is.
Otto zou er beter aan doen de inhoud van zijn lectuur te recapituleren ‘met enige
nuttige aanmerkingen daarover enz. Hierop konde ik niets zeggen, als dat ik het in
het vervolg hoop na te komen’.50

Strijdtoneel
De lat lag wel erg hoog voor Otto. Misschien is dat ook de reden waarom hij zich
ontwikkelde tot een dagboekschrijver tegen wil en dank. De vrijwel dagelijkse
frequentie waarmee hij gedurende de eerste jaren van zijn schrijverschap zijn
belevenissen aantekende, is niet zozeer te danken aan zijn eigen inzet als wel aan
die van zijn ouders, die hem meestal 's avonds aan deze taak moesten herinneren.
Deze dwang resulteerde niet alleen in een regelmatige stroom van aantekeningen
over het leven van alledag, maar ook in een breed scala van meer en minder
overtuigende smoezen.
Soms wist Otto geen betere reden te bedenken dan dat hij ‘alleenlijk door verzuim’
heeft nagelaten in zijn dagboek te schrijven of ‘doordat ik 's avonds wat slaperig
ben’. Andere keren beroept hij zich op overmacht door tijdgebrek: ‘'s avonds moest
ik een brief schrijven, zodat ik toen geen tijd had om een journaal te maken’. Het
schrijven kan hem ook onmogelijk zijn geweest omdat hij uit logeren was: ‘Sederd
zondag heb ik geen journaal gemaakt. Als men van huis is gaat alles minder geregeld’.
Of hij is te ziek geweest om zijn pen te kunnen vasthouden. Ziekte in combinatie
met een verhuizing biedt eveneens interessante mogelijkheden: ‘De redenen waarom
ik alle deze tijd geen journaal gemaakt heb, zijn deze: vooreerst omdat ik (daar ik
nog de
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derdedaagsche koorts heb) wat lui ben en ten tweede dit boekje nog buiten was’. Het
dagboek was blijkbaar onderweg van het buitenhuis De Ruit naar het winterverblijf
in Den Haag. Minder overtuigend is de combinatie van tijdgebrek en verzuim: ‘Dezer
dagen heb ik om 2 redenen geen journalen gemaakt. Vooreerst omdat ik de gehele
week geoccupeerd ben geweest met iets extra-ordinairs voor mijzelven te schrijven
en ten tweeden uit verzuim’. Het is niet ondenkbaar dat het laatste argument hem
door zijn moeder is ingefluisterd. Toen hij een jaar eerder aanvoerde niet in zijn
dagboek te hebben geschreven omdat er de voorgaande dag ‘niets merkwaardigs
voorgevallen’ was - een eveneens regelmatig aangevoerd reden -, voegde hij hieraan
het volgende toe: ‘maar mama zegt dat het ook wel een weinig uit verzuim was’. De
combinatie van ziekte en het ontbreken van gebeurtenissen die de moeite van het
beschrijven waard zijn, kan weleens tot dispensatie leiden. Hieraan wordt echter de
volgende voorwaarde verbonden: ‘mits ik zodra er weer iets voorviel er weder mede
voortging’. Over het algemeen krijgt Otto echter nul op het rekest. Zo neemt hij zich
voor het schrijven een keer over te slaan, maar wordt hij in dit voornemen gestuit
door zijn moeder: ‘Zij wil niet dat ik mijn journaal weder overlaat’. Nadat Otto erin
is geslaagd zelfs enkele dagen achtereen zijn taak te ontduiken, is het wederom zijn
moeder die ingrijpt: ‘Mama zegt, dat dit niet goed is en wil dat ik het voortaan alle
dagen doe’. De hand waarmee Otto's moeder op het portret uit 1788 zijn jongere
zusje binnenboord houdt, is ook in het dagboek steeds zichtbaar.51
Als Otto ouder en eigenzinniger wordt, neemt de strijd in en rond het dagboek in
hevigheid toe. Hij onderneemt steeds verwoedere pogingen om onder zijn verplichte
dagelijkse ontboezemingen uit te komen: ‘De reden dat ik zolang geen journaal
gemaakt heb, is, dat ik het met opzet naliet op hoop dat het dan geheel in 't
vergeetboek zoude raken en ik het in 't geheel nalaten zoude kunne’. Otto begint nu
ook naar alternatieve oplossingen te zoeken. Op 6 januari 1796 schrijft hij: ‘Dewijl
deze 4 dagen naar gewoonte doorgebracht zijn, zodat ik elke avond geen groot
journaal weet op te schrijven, zo heb ik van alles maar een gemaakt’.52 En twee
maanden later: ‘Dewijl ik gedurig over gebrek aan stof in mijn journalen klaagde,
heeft mama mij gepermitteerd om niet dan 's zaturdags journaal te maken, voor de
hele week in-

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

122
eens’. Op 30 april daaraanvolgend moet Otto echter bekennen: ‘Slecht misbruik heb
ik gemaakt van mama's goedheid, toen zij mij vergunde om maar eens 's weeks
journaal te hoeven maken, want ik heb het nu zo lang overgeslagen. Als er niemand
thuis is om mij gedurig aan mijn plicht te herinneren, vergeet ik het helaas maar al
te veel’. Op 9 juli 1796 neemt Otto zich voor het anders aan te pakken: ‘Mama
herinnert mij aan mijne verplichting om vandaag journaal te maken, waaraan ik mij
dus niet onttrekken kan, hoewel ik niet veel weet te schrijven. Om aan dit gebrek
aan stof te voorzien en het mij dus gemakkelijker te maken, zal ik voortaan alle dagen
opschrijven wat mij dien dag ontmoet is, hoe ik mij gedragen heb enz., en dan zal
het mij zaturdagavond gemakkelijker vallen om dit te collationeeren en er dus een
journaal voor de gehele week van maken’. Maar ook dit plan verzandt, want vier
maanden later lezen we: ‘Ik heb deze week verzuimd 's avonds op de lei de
gebeurtenissen van den dag te zetten en daardoor kan ik nu geen journaal maken
zoals het behoort, waarom mama dit dagelijks verzuim in 't vervolg met een boete
verbonden heeft’.
Otto maakt vaker melding van een straf die hem is opgelegd wegens nalatigheid
in het bijhouden van zijn dagboek. Die straf kan bestaan uit een geldboete, maar
soms ook komt hij ervan af met een taakstraf, bijvoorbeeld in de vorm van een extra
vertaling uit het Duits, waaraan hij later zelfs regelmatig de voorkeur geeft boven
het schrijven in zijn dagboek: ‘Eergister heb ik in plaats van journaal, dubbeld
Hoogduitsch gemaakt, omdat ik niets wist te schrijven’. Eens gooit hij het weer over
een andere boeg. Hij zet een dikke streep onder zijn dagboek: ‘Voorts herinner ik
mij vandaag niets opschrijvenswaardigs, waarom ik dit journaal maar eindigen zal,
alleenlijk de vrijheid nemende van er een streep onder te zetten met behulp van de
liniaal’. Ook die poging was tevergeefs, want het dagboek loopt hierna nog twee jaar
door.53
Zoals al eerder naar voren is gekomen, bleef de dwang van bovenaf niet beperkt
tot het moeten schrijven alleen. Er werden ook inhoudelijke eisen aan Otto's dagboek
gesteld en er werd om meer diepgang gevraagd. Dankzij Otto's dwarsheid en de
hieropvolgende reprimandes van zijn ouders weten we dat Otto's ouders van het
dagboek zelfs nog meer eisten dan alleen een verslag van zijn diepzinnige
overpeinzingen. Ze vroegen om een totale bekentenis: ‘toen mama deze morgen
mijne journalen van deze week zag, zeide zij dat haar de wijs
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waarop ik dezelve maakte niet aanstond en dat ik inplaats van dezelve op te vullen
met dat ik geleerd en gespeeld heb, 'tgeen toch bijna daaglijks hetzelfde is, ik mijn
redelijk gedrag en de driften waardoor ik mij laat beheerschen en de misslagen
waaraen ik mij schuldig make liever aanhalen moet. Dit is moet ik bekennen ook
alzo nuttig’.54 Otto voegt nu meteen de daad bij het woord, want hij vervolgt: ‘Om
dan te beginnen. Ik heb vandaag niet vrij geweest van drift maar ik heb gezet geweest
in 't volbrengen mijner lessen, zo bij mama als anders. Ik heb met mijn broers en
zusters niet in twist geweest en heb de plichten der gezelligheid en beleefdheid
volbracht, maar daarentegen heb ik mijn wil niet zo geheel na die van mama gevoegd,
dat ik tevreden was met 'tgeen zij deed, dus moet ik morgen verbeteren’. Aan dit
thema wordt ook de daaropvolgende dagen consequent aandacht besteed. Dag na
dag is Otto ‘niet geheel vrij geweest van drift’. En zelfs als hij het heeft gepresteerd
zijn driften een dag lang de baas te blijven, blijkt hierop door zijn ouders nog wel
het een en ander af te dingen. Zijn moeder was weliswaar tevreden over zijn gedrag,
‘maar er is ook geene gelegenheid voor mij geweest om driftig of zo te worden en
dus ook niet om mijzelven in 't een en ander te overwinnen’. Goedkeuring van zijn
moeder blijft eveneens uit wanneer Otto zijn zaken wel naar behoren heeft gedaan
maar hiervan geen getuigen heeft: ‘Hoewel ik vandaag alle mijne zaken naar behoren
verricht heb, zo is, of liever kan, mama niet content van mij wezen, dewijl ze mij
niet gezien heeft’. Als Otto voorbarig besluit zijn dag positief te mogen afsluiten
omdat hij meent zich voorbeeldig te hebben gedragen, volgt onmiddellijk een
rectificatie: ‘Eindelijk kan ik vandaag eens zeggen dat mama content van mij geweest
is. Ik heb alle mijne zaken afgedaan en op mijn gedrag is niets te zeggen, evenwel
zegt mama dat zij mij niet veel gezien heeft’.55
Dergelijke passages wekken onwillekeurig associaties op met een andere uitvinding
uit Otto's tijd, het panopticon. In 1791, het jaar waarin Otto met zijn dagboek begon,
publiceerde de Engelse verlichter Jeremy Bentham zijn Panopticon or the
inspection-house. De auteur pleit hierin voor een koepelvormige bouw, die ideaal
zou zijn voor gevangenissen, scholen, ziekenhuizen en fabrieken. Deze vorm bood
immers de mogelijkheid om vanuit een centraal punt continu toezicht te houden op
respectievelijk gevangenen, leerlingen, zieken en arbeiders. In Benthams gevangenis
werd het systeem verder ver-
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fijnd door de aanleg van een buizenstelsel waarmee bewakers de gevangenen ongezien
konden afluisteren. Criminelen zouden, in de visie van de auteur, dankzij deze totale
controle worden getransformeerd tot beschaafde burgers. Benthams ‘simple idea of
architecture’ bleef niet alleen bij theorie, maar werd na verloop van tijd in praktijk
gebracht.56
Of Otto's vader bekend was met de ideeën van Bentham weten we niet, wel dat
hij als rechter een beroepsmatige interesse voor het onderwerp had. Op weg naar
Parijs wilde hij, zoals we zagen, zelfs een recent gebouwde gevangenis bij Brussel
bekijken. Het is verleidelijk om Otto te zien als de gevangene van een papieren
panopticon, als het voorwerp - of slachtoffer - van disciplinering van bovenaf. Het
dagboek dat hij verplicht moest schrijven nodigt uit tot een vergelijking met de buis
waarmee de gevangenisdirecteur zijn gevangenen afluisterde. Maar het had ook een
andere dimensie. Bij kritische lezing blijkt Otto bepaald geen willoos slachtoffer van
de disciplineringsstrategieen van zijn ouders te zijn geweest. Hij wist zijn dagboek
creatief voor zijn eigen doeleinden te benutten.

Communicatiemiddel
Otto's dagboek bevat, soms in combinatie met een deemoedige biecht over zijn
vermeende wangedrag, menig pleidooi voor zijn eigen kant van de zaak. Wanneer
hij bijvoorbeeld zijn moeder belooft nooit meer over het hek van De Ruit te zullen
klimmen, begint hij die passage met het excuus zich ‘ijsselijk verveeld’ te hebben,
en schrijft dat het volgens hem volstrekt ongevaarlijk was.57
Daarnaast gebruikt Otto zijn dagboek regelmatig om op soms subtiele wijze zijn
verlangens aan zijn ouders kenbaar te maken. Wanneer zijn vader direct na de Franse
inval in januari 1795 lid wordt van het Comité revolutionair van Den Haag en hierdoor
vaak, ook samen met zijn echtgenote, langdurig van huis is, kunnen ze bij thuiskomst
in Otto's dagboek lezen dat de auteur zich eenzaam heeft gevoeld en ‘niets vermaak
gehad’ heeft. In september 1796 beweert Otto zelfs dat hij nog nooit ‘zulk een nare
en onplaizierige zomer’ heeft gehad. ‘Misschien is de reden [hier] van dat papa zo
veel te doen heeft en zich nooit met mij kan ophouden of hier en daar eens met mij
na toe gaan’.
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Nog minder subtiel zijn Otto's pogingen om via zijn dagboek zijn beroepskeuze aan
zijn ouders mee te delen. Tegen de wens van zijn vader in, die hem liever predikant
ziet worden, wil Otto in de toekomst graag het beheer voeren over een grote boerderij.
Dit blijkt expliciet uit een door hem geciteerd gesprek met zijn moeder en impliciet
uit herhaalde toespelingen op deze zo diep gekoesterde wens. Na een bezoek aan de
wijdse landgoederen van een vriend van de familie kunnen Otto's ouders in zijn
dagboek lezen dat ‘zulk een boerenleven mij ook wel [zou] aanstaan’. Otto blijkt
zich echter, wanneer hij een jaar later een eenvoudige boerenwoning in het vizier
krijgt, ook tevreden te kunnen stellen met een bescheidener optrekje. Een dergelijke
boerderij ‘is al wat ik verlang’58. De laatste twee woorden zijn door Otto voor alle
duidelijkheid onderstreept.
Soms zijn Otto's wensen directer en haalbaarder en gaan ze in vervulling. Wanneer
een van zijn vogeltjes uit de kooi is ontsnapt, zegt zijn vader dat hij een nieuw beestje
mag kopen; een belofte die Otto nog eens lijkt te willen bekrachtigen door die in zijn
dagboek vast te leggen.59
Het mechanisme om gedragingen te onderstrepen die zijn ouders welgevallig zijn
in combinatie met het verdoezelen van overtredingen, zien we vaker terug in dit
dagboek. Het meest succesvol zijn deze pogingen bij uithuizigheid van zijn ouders
of tijdens logeerpartijen. De in deze perioden schaars genoteerde vergrijpen zijn
verdacht onschuldig en lijken vooral omwille van de geloofwaardigheid te boek
gesteld. Wanneer Otto thuis is en binnen het blikveld van zijn ouders, stelt hij echter
eveneens pogingen in het werk om bepaalde misdragingen in zijn dagboek te
camoufleren. Dat hij hiermee te ver gaat, blijkt onder andere uit de volgende
tegenstrijdige passage: ‘deze dag heb ik alles wat ik moet gedaan zodat mama content
van mij is’. In een ander handschrift volgt nu: ‘Dit is maar zeer matig en konde veel
beter zijn’.60
Otto blijkt niet de enige die bij tijd en wijle zijn hand overspeelt. Als zijn ouders
hun regime aanscherpen en hun geldboetes steeds verder verhogen, bereiken ze
hiermee slechts het volgende: ‘Journaal te maken heb ik alle deze dagen verzuimd
en schoon ik het wel had kunnen doen, heb ik mij hieromtrend niets meer te verwijten
want mama heeft er mij wel vierdubbeld voor opgeschreven’.61 En wanneer de lijst
met verplicht te noteren dagelijkse vergrijpen te lang dreigt te wor-
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den, trakteert Otto zijn ouders op de volgende bondige samenvatting: ‘De preek over
mijn gedrag zal ik niet beginnen want dezelve is weer net als anders, mama wel
content over mijn zaken maar niet over mijn gedrag zijnde’.62 Otto was toen al zestien
jaar en durfde zich kennelijk openlijker af te zetten tegen zijn ouders.
Otto's dagboek blijkt bij nadere beschouwing het tegenovergestelde van een journal
intime waarin gevoelens, gebeurtenissen en gedragingen ongefilterd door censuur
van buitenaf zijn opgetekend. Dit dagboek roept veeleer het beeld op van een publieke
arena waar achtervolgers en achtervolgden soms moeilijk van elkaar te onderscheiden
zijn. Bij de reconstructie van Otto's leef- en beeldwereld is het van belang zich hiervan
steeds rekenschap te geven. De controlerende en disciplinerende functie van dit
document maakt het echter wel mogelijk een tamelijk onversneden beeld te krijgen
van de wijze waarop Otto door zijn ouders werd opgevoed en de strubbelingen die
dit opleverde.

Biecht en aflaat
Uit de strijd in en rond het dagboek wordt duidelijk dat Otto's ouders zijn opvoeding
zorgvuldig coördineerden en zich hierbij lieten inspireren door de nieuwste
pedagogische inzichten. Met Otto's verplichte dagboekschrijven hoopten ze twee
vliegen in één klap te slaan door een paar cruciale elementen van de verlichte
pedagogiek - het aanleren van zelfreflectie en nauwkeurige observatie van kinderen
- met elkaar te verenigen. Al schrijvend zou Otto leren rekenschap af te leggen van
zijn emoties en gedragingen, en door over zijn schouder mee te lezen zouden zijzelf
het door pedagogen zo warm aanbevolen inzicht in zijn diepere zielenroerselen
krijgen om hem te kunnen bijsturen wanneer dat nodig was. Dit verklaart ook waarom
zij er bij het ventje op bleven aandringen zich in zijn aantekeningen niet te beperken
tot de dagelijkse gebeurtenissen maar zich te concentreren op zijn driften en
misdragingen. Dat deze dubbelfunctie van Otto's dagboek onvermijdelijk tot fricties
leidde, zelfs tot het periodiek opdrogen van deze zo noodzakelijke informatiebron,
zal inmiddels ook duidelijk zijn geworden.
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De besognes rond het dagboek gaven ons eveneens de kans om alvast een blik te
werpen op de problemen rond de uitvoering van nog wat andere pedagogische
adviezen uit die tijd. Zo bleek het filantropijnse boetesysteem zijn doel voorbij te
schieten wanneer het te rigide werd doorgevoerd. Otto greep de opeenstapeling van
boetes aan als een geseculariseerde vorm van aflaat waarmee zijn schuldgevoel werd
vereffend. Men kan zich zelfs afvragen of de overmaat van op te biechten
overtredingen en misdragingen bijdroeg aan gewetensvorming of juist contraproductief
werkte en leidde tot ontlasting van schuldgevoelens. In een aantal dagboekfragmenten
zien we eerst het beeld van een jongetje dat precies doet waar hij zelf zin in heeft
om daarna te transformeren tot een boetvaardige zondaar. Op woensdag 16 oktober
1793 negeert hij bijvoorbeeld herhaaldelijk zijn moeders verlangens. Eerst heeft hij,
toen zijn catechesatie niet doorging, spontaan een bezoekje aan zijn grootmoeder
gebracht, terwijl hij in zo'n geval rechtsomkeert moest maken om aan zijn huiswerk
te beginnen. Toen zijn moeder bij zijn terugkomst van hem eiste dat hij de resterende
tijd alsnog aan zijn taken zou wijden, ging hij ‘in plaats van dit wat tollen, zodat ik
aan tafel gaande nog niets gedaan had.’ Deze recidive wordt aan het eind van de dag
braaf puntsgewijs opgesomd, met daarbij de notitie dat ook zijn oefeningen op het
klavier en zijn geografielessen er helaas bij zijn ingeschoten. Als hij een paar jaar
ouder is, neemt hij niet eens meer de moeite zijn vergrijpen te specificeren: ‘Verders
is er vandaag niets bijzonders voorgevallen; mama is om veel redenen niet content
van mij.’63
De vermoeidheid die soms intreedt, kan het resultaat zijn van een al te grote
alertheid van Otto's ouders op zijn negatieve gedragingen. Chalmots advies om aan
de hand van de dagboeknotities te ‘beschamen en bestraffen’ is blijkbaar beter blijven
hangen dan het ‘prijzen en belonen.’ De ouders hadden er verstandig aan gedaan om
naast Chalmot nog wat andere literatuur te raadplegen, bijvoorbeeld een aflevering
van het kindertijdschrift De Vriend der Kinderen uit 1791 waarin juist het accent ligt
op het positief etiketteren van gedragingen. De fictieve hoofdpersoon in dit tijdschrift,
‘Mentor’, beschrijft zijn experiment met het dagboekschrijven door zijn kinderen
als een voor alle partijen positieve ervaring: ‘Ik heb hen namelijk gewend om een
dagregister van alle hunne bezigheden en bedrijven op te stellen, waarin
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zij zelf alle hunne gebreken zonder achterhouding moeten opgeven.’ Zijn kinderen
zouden hun dagregister met veel plezier bijhouden. Het bijtijds opbiechten van hun
fouten en de daaropvolgende ‘kleine vriendelijke en liefderijke’ vermaningen
voorkomen ‘nadrukkelijker verwijt’ achteraf. Daarnaast zou het deze kinderen tot
goed gedrag stimuleren doordat zij dagboeken aan elkaar moeten voorlezen.
Een ieder verheugt zich in den lof, welke hij door zijn goed gedrag voor
zich zelven inzamelt: want zo veel moet ik, zonder hierin als vader een
ijdele glorie te stellen, zeggen dat de lijst hunner goede daden gemeenlijk
die der slechte bedrijven verre overtreft. [...] leder spant al zijne aandacht
in, om elkanders Dagverhaal aan te horen; en te berekenen, hoe veel beter
hij zijnen tijd dan de ander besteed hebbe.64
Om zijn jonge lezers bij deze concurrentiestrijd te betrekken of simpelweg om te
demonstreren hoe een dergelijk dagboek eruit zou kunnen zien, gaat Mentor ertoe
over een willekeurige dag uit het dagboek van een van zijn pupillen, Charlotte, te
publiceren. Wanneer we deze aantekeningen vergelijken met die van Otto, blijken
de opbouw en de thematiek - dagschema, leesvoer, gespreksstof, beschouwingen sterk met elkaar overeen te komen. Evenals Otto beschrijft Charlotte zowel de
gebeurtenissen van de dag als haar fouten en tekortkomingen en de daaropvolgende
vermaningen van haar ouders:
Ik kleedde mij aan, doch had 's avonds te voren mijn gewaad niet al te
geschikt weggelegd. Al weder eene heusche vermaaning!65
Anders dan bij Otto gebruikelijk is, staat Charlotte echter ook uitvoerig stil bij
haar goede daden en bij de lof die haar ten deel is gevallen:
Van elf tot twaalf uuren, zijnde mijn tusschen-uurtje, was ik ijverig
werkzaam, letterde een overhemd, en wierd geprezen van mijne goede
mama.
Dit compliment is nog niet geïncasseerd of Charlotte vervoegt zich bij haar
klaviermeester om wederom een pluim te krijgen:
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Van één tot twee uuren speelde ik eenige mijner klavierstukken, om er
op dien tijd bij den heer N. lof mede te behaalen.66
Otto's ouders waren heel wat zuiniger met hun lof, er is althans in het dagboek
weinig of niets van complimenten terug te vinden. Mogelijk vloeide deze
terughoudendheid voort uit een ander opvoedkundig principe, want volgens Campe
en andere pedagogen zou te veel prijzen een kind kunnen bederven. Zo'n houding
paste bij Lambert van Eck die in zijn encyclopedie met instemming de volgende
wijsheid van Cicero noteerde: ‘Zelden zult gij door onrechtvaardige berispingen
uwen vijand, maar altoos door onverdiende loftuitingen uwen vriend nadeel doen.’67
Een ander verschil tussen Otto's dagboekaantekeningen en die van Charlotte is de
uitvoerigheid. Waar Otto zich meestal beperkt tot een alinea, weidt Charlotte pagina's
lang uit over haar belevenissen van de dag. Deze neiging van Charlotte zou bij Otto's
ouders in goede aarde zijn gevallen. Fictie? Charlotte was dan wel fictief maar de
lezers van Charlotte bestonden echt, en onder hen bevonden zich naar alle
waarschijnlijkheid ook Otto en zijn ouders.
De Nederlandse vertaling van dit nummer kwam uit in 1791, het jaar waarin Otto
zijn dagboek begon. Het is tevens het jaar waarin Otto aantekende bij zijn vader te
zijn gaan klagen omdat hij niet wist wat hij in zijn dagboek moest schrijven. Zijn
vader gaf hem het advies om ter inspiratie iets te lezen: ‘'twelk ik ook terstond deed
en mij verwonderde over de verstandigheid, de verdraagzaamheid en voorzichtigheid
der olifanten, deugden welke in geen een beest zo volkomen te vinden zijn als in
deze.’68 Deze conclusie komt vrijwel letterlijk overeen met de conclusie in het stuk
‘De olifant en zijne konsten’ dat direct volgt op Charlottes dagboekaantekeningen
in De Vriend der Kinderen.69 Misschien heeft Otto per abuis de verkeerde bladzijde
opengeslagen. Misschien ook spiegelde hij zich liever aan olifanten dan aan Charlotte,
niet alleen een meer begenadigd schrijfster, maar ook nog eens muzikaal
getalenteerder dan hijzelf.
Het is geen toeval dat Otto en Charlotte beiden het klavier bespeelden. Dit
instrument wordt in pedagogische literatuur aangeraden als bij uitstek geschikt om
de muzikaliteit van kinderen tot ontwikkeling te brengen: ‘opdat de muziek zo wel
vermaakt, als het hart ver-
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heft’.70 Ook hier weer blijkt het gemakkelijker een papieren kind groot te brengen
dan een kind van vlees en bloed. Anders dan Charlotte gaat Otto meestal
schoorvoetend naar zijn klavierlessen of hij gaat ‘alleen uit gehoorzaamheid en om
papa genoegen te geven.’71 Tussen Otto en zijn klavier is het nooit tot ware liefde
gekomen. Toen zijn moeder hem eens erg lang zijn oefeningen liet herhalen, werd
het hem te gortig. Hij zei tegen haar dat hij ‘wenschte dat er geen clavieren in de
wereld waren.’ In één adem volgt zijn verontschuldiging: ‘Evenwel meende ik het
zo niet en zeide het maar uit zelfverveling.’72
Deze laatste toevoeging komt heel wat minder spontaan over dan de afkeer die hij
stelselmatig tentoonspreidt ten aanzien van het planospel. De vraag wat Otto wel en
niet oprecht meende - van cruciaal belang om het succes van bepaalde
opvoedingsstrategieën te bepalen - is niet altijd zo gemakkelijk te beantwoorden als
in dit voorbeeld. Wanneer we Otto op zijn woord moeten geloven, is er meestal
sprake van overgave maar dat gaat gepaard met meer of minder tegenzin.
Het dagboek bevat regelmatig biechten met een plichtmatig karakter - ‘dit spijt
mij zeer, maar que faire, het is nu niet anders’ -, mogelijk het onbedoelde resultaat
van de zuinigheid waarmee Otto's ouders hun kind prezen.73 Tegenover deze
fragmenten vinden we echter even zovele gepijnigde aantekeningen over zijn mislukte
pogingen om aan de verwachtingen van zijn ouders te voldoen:
hoe weinig heb ik beandwoord aan de menigvuldige zorg die mijne
ouders voor mij nemen, niet alleen om mijn lichaamgezondheid, goede
houding, zindelijkheid en sterkte te verschaffen, maar ook om mijne ziel
tot christelijke deugd op te leiden, God boven alles te beminnen en steeds
mijn evenmensch te behandelen als ik wenschen zou van anderen behandeld
te worden en alle kwade indrukken zo door hun voorbeeld als door hun
vermaningen en bestraffingen te smoren. Hoe weinig ben ik meester van
mijne driften en hoezeer doe ik dezelve over mij heerschen, de haastigheid
en onoplettendheid vooral waaruit mijne meeste fouten ontstaan. Laten
toch alle de weldaden die ik tot nu toe genoten heb, mij aansporen om
mijne ondeugden en gebreken te beteren, en Gij, goede God, schenk mij
Uwe
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hulp, opdat het, zoals helaas alzo dikwijls gebeurd is, niet bij een
voornemen blijve, maar eindelijk eens tot de uitvoering komen mag en ik
alzo hier op aarde het geluk mijner ouderen uitmaken en mijn eigen tijdelijk
en toekomend genoegen bevorderen moge.74
Deze getormenteerde passage is niet het gevolg van een dagafrekening, maar van
een jaarafrekening. Otto schrijft in retrospectief naar aanleiding van zijn vijftiende
verjaardag. Zoals ook de oudejaarsviering voor Otto altijd weer aanleiding is om zijn
dagboek te herlezen en over een langere periode de balans op te maken. Deze
procedure, waarschijnlijk geïnitieerd door Otto's ouders, wordt eveneens - met of
zonder hulp van een dagboek - door pedagogen geadviseerd en in kinderliteratuur
verder uitgewerkt. Het gedwongen teruglezen in het dagboek beperkt zich bij de Van
Ecks niet alleen tot hoogtijdagen maar strekt zich ook uit tot dieptepunten. Otto's
onverbeterlijkheid leidt regelmatig tot het advies om zijn dagboek te herlezen:
Tot mijn leedwezen moet ik bekennen, dat ik reeds zo dikwijls
voorgenomen heb dit alles te verbeteren, maar het nooit ben nagekomen.
De reden daarvan is misschien dat ik mijn vorig journaal niet genoeg
herleze. [...] Papa heeft mij gezegd dit alles in mijn journaal te plaatsen
en hetzelve dikwijls te herlezen, opdat hetzelve meer indruk op mij maken
zoude en het mij dus eerder zou aansporen om mij te verbeteren.75
Otto's dagboek diende, zoals we al zagen, als prikkel om zijn gedrag te verbeteren,
maar vooral ook om zijn geweten - in de terminologie van Otto's moeder ‘het mannetje
van binnen’ - tot ontwikkeling te brengen.76 Uiteindelijk was het de bedoeling dat
hij de kritische blik van zijn ouders zou verinnerlijken, waardoor hun toezicht
overbodig zou worden. Het welslagen van deze onderneming blijkt uit een aantal
subtiele veranderingen in Otto's dagboek wanneer hij ouder wordt, vanaf 1793.
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Overreding en overtuiging
Gedurende de jaren die hieraan voorafgingen liet Otto de beoordeling, meestal
veroordeling, van zijn gedrag geheel voor rekening komen van zijn vader: ‘Papa was
daarom zeer onvergenoegd en zal mij niet licht weder meenemen voordat ik wijzer
ben’, van zijn moeder: ‘Mama zegt mij dat het vandaag zo goed niet is, omdat ik
haar raad ongaarne heb opgevolgd’, of van beide ouders: ‘Nog moet ik er helaas
bijvoegen, dat ik dezer dagen papa en mama driemaal reden heb gegeven om
onvergenoegd te zijn over mijn gedrag, zo door onvergenoegdheid als door
oninschikkelijkheid’.77 De correcties op zijn gedrag worden hier nog door machten
van buiten afgedwongen. In 1793, wanneer Otto dertien jaar is, begint overreding
een rol te spelen. Otto wordt door zijn ouders gecorrigeerd, maar staat nu ook open
voor hun argumenten. Hij heeft tijdens de lessen van zijn moeder ‘iets zeer
onordentelijks gezegd, waarvan zij mij overtuigd heeft [dat] het zeer slecht van mij
gedaan was’. Door zich aan tafel wel ‘ordentelijk’ te gedragen heeft hij geprobeerd
‘de vorige fout’ goed te maken.78 Vanaf 1794 maakt overreding soms zelfs plaats
voor overtuiging. Otto begint zich te committeren door zichzelf bij de beoordeling
te betrekken: ‘En zo is de dag vergenoegder en rustiger doorgebracht als gister, toen
mama en ik zelf ook, zo content niet van mij was’. De verwijten van zijn ouders
blijven in het dagboek een rol spelen, maar gaan zo nu en dan gepaard met een nieuw
element, zelfverwijt: ‘Ik heb dezen dag evenwel niet onberispelijk doorgebracht en
mij veel te verwijten gehad aangaande mijn gedrag’. Soms valt Otto's oordeel zelfs
strenger uit dan dat van zijn ouders. Zijn moeder is weliswaar veel tevredener geweest
over zijn gedrag dan vorige week, ‘maar mijn hart zegt mij dat het toch wel beter
had kunnen zijn’.79
Het komt echter vaker voor dat Otto's eigen stem in het kapittel een mildere
beoordeling afdwingt dan in zijn jongere jaren het geval was. Hij besluit dan na rijp
dat hij geen reden heeft om zichzelf ‘iets te verwijten te hebben’ of hij durft zich te
‘vleien dat mama deze week (over 't geheel genomen) nogal tevreden over mijn
gedrag zal zijn’. Deze eigen inbreng biedt Otto niet alleen de mogelijkheid om op
de zaken vooruit te lopen, maar ook om verzachtende omstandigheden voor zijn
misdragingen aan te voeren: ‘want hoewel ik veel mijn plicht
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jegens mijn ouders, meesters en mijzelven vergeet, zo is het doch altoos
onbedachtzaamheid’. Enkele dagen nadien vinden we ditzelfde argument nog wat
verder uitgewerkt. Op zijn gedrag is weliswaar heel wat aan te merken, maar in de
grond van de zaak heeft hij wel een goed hart, ‘daar ik, zonder mijnzelfs te willen
prijzen, evenwel voele dat het zo zeer niet uit een quaad hart, als wel uit zinnelijkheid
en onbedachtzaamheid voortkomt’. Tegelijkertijd voorziet hij ook zijn ouders van
een rechtvaardiging voor hun gestrengheid, die, zo wordt nu regelmatig door Otto
benadrukt, voor zijn eigen bestwil is: ‘Dat ik dus mij zelfs schade, wanneer ik deze
hun bevelen of goede raad niet wil opvolgen, en dan ondankbaar jegens hen ben,
met hen niet te willen gehoorzamen en dus mijn ongeluk te bevorderen’.80
Dat Otto de stem van zijn ouders is gaan verinnerlijken blijkt ook uit zijn neiging
om op hun commentaren vooruit te lopen en hieraan alvast zelf de gebruikelijke
consequenties te verbinden: ‘Ik zal, volgens de oude slenter, maar niet zetten het te
zullen verbeteren, maar toekomende zaturdag liever zien hoe ik het indedaad
uitgevoerd heb’.81 Otto begint eveneens steeds meer inzicht te krijgen in de keten
van reacties die door zijn eigen gedrag in gang wordt gezet, en hierop te anticiperen:
Vooreerst kan ik in dit journaal melden dat, hoewel mijn gedrag van
deze week op verre na niet is geweest zoals het geheel behoorde te zijn
en ik mij dikwijls vergrepen heb in onordentelijkheid, onachtzaamheid,
drift, fainéantise [luiheid] en diergelijken, mama echter over 't geheel veel
meer content van mij is geweest dan voor acht dagen. Hoewel zij mij dit
niet gezegd heeft, kan ik het evenwel aan haar merken en moet bekennen,
dat het veel plaizieriger is als zij vriendelijk tegen mij is, als anders.82
Dit vermogen van Otto om een stap vooruit te denken - negatief gedrag resulteert
in afwijzing en dit geeft weer onbehagen - moet er op de lange duur toe leiden dat
straffen overbodig worden. Het kwaad straft zichzelf. Waarmee we terug zijn bij een
van Rousseaus basis principes in zijn Emile, maar dan wel via een filantropijnse
omweg waarbij het kwaad, als het al niet in scène wordt gezet, op zijn minst een
handje wordt geholpen.
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Otto's neefje en nichtjes Emants: Christina (1786-1849) Marcellus (1778-1854) en Jacoba (1779-1820),
silhouet, circa 1795

Het komt voor dat Otto's ouders de natuur zonder interventie van hun kant haar
heilzame werk laten doen, maar dat gebeurt alleen bij basale aangelegenheden.
Wanneer Otto maagpijn krijgt omdat hij te veel heeft gesnoept, wijst zijn vader hem
erop dat ‘dit kleine ziektetje mij meer nut gedaan heeft, en doet, als de beste
vermaningen en waarschuwingen’.83 Een jaar later eist de natuur haar tol in de
vermomming van een ‘fruitmannetje’: ‘'s Avonds was ik een weinig mislijk,
waarschijnlijk kwam het fruitmannetje om zijn geld’.84
Het ‘fruitmannetje’ - gratis door de natuur aangeleverd - was echter een heel wat
gemakkelijker bondgenoot van Otto's ouders dan ‘het mannetje van binnen’, de stem
van zijn geweten. Dat ‘mannetje’ moest immers eerst zorgvuldig worden opgekweekt
en komt niet toevallig pas aan het eind van het dagboek in actie. Otto's dagboek
vervulde hierbij de functie van intermediair: een papieren geweten dat te hulp kon
worden geroepen om hem aan zijn goede voornemens te herinneren. Nadat de
dagboekschrijver blijk heeft gegeven van een toenemend inzicht in het patroon van
actie en reactie - goed gedrag geeft tevreden ouders en maakt dus gelukkiger -, roept
hij niet alleen God, maar ook ‘het mannetje van binnen’ aan hem hiervan te blijven
door dringen: ‘Dat dit alles, gevoegd bij het mannetje van binnen (zoals
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mama zegt), mij toch aanspore met niet alleen om God om Zijn hulp te bidden, maar
ook zelf krachtdadig mede te werken om op dien weg voort te gaan’.85 Het ‘mannetje
van binnen’ en Otto ‘zelf’ zijn hier nog twee gescheiden existenties. Enkele maanden
nadien, wanneer Otto's eigen hart hem influistert dat zijn gedrag niet deugt, blijken
ze te zijn gefuseerd.86 Het lijkt erop dat nu Otto's bede is verhoord, het dagboek
overbodig is geworden. Na deze notitie worden Otto's aantekeningen allengs beknopter
en onregelmatiger, om te eindigen met een laatste notitie op 20 november 1797.
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Hoofdstuk 3. Lezen op maat
Leesadviezen
De keus der boeken, welken men aan kinderen in handen geeft, is eene
allergewichtigste bijzonderheid in de opvoeding. Alle ouders en opvoeders
behoren op deze gewichtige zaak ten hoogsten bedacht te zijn; naardien
de zielen der kinderen voor kwade zowel als voor goede indrukselen
vatbaar zijn, en het lezen der boeken, niet minder dan het aanhoren van
gesprekken, op kinderen zeer grote indruk maakt [...]. Vrienden van het
menschdom; vergunt mij, u te vragen: kent gij alle die schriften, welken
uwen kinders zo vlijtig doorsnuffelen? Zijt gij verzekerd, dat daarin
generhande vergif verspreid, niets kwaads, niets overdrevens vervat is,
waardoor de verbeelding, of het hart uwer kinderen, kan bedorven worden?1
Deze waarschuwing was in 1789 te vinden in het filantropijnse tijdschrift Bijdragen
tot het Menschelijk Geluk. Nooit eerder in de geschiedenis zijn boeken zo belangrijk
gevonden en tegelijkertijd zo gevaarlijk geacht voor de kinderlijke ziel.2 Het lezen
van kinderen was een laveren tussen Scylla en Charibdis. Enerzijds moest het lezen
door ouders als een nuttige en vooral ook plezierige bezigheid worden aangeprezen
en anderzijds moest het aan strenge banden worden gelegd. In vrijwel alle
pedagogische geschriften uit deze periode wordt ouders daarom aangeraden het
lectuurdieet van hun kinderen zorgvuldig samen te stellen. Zo adviseert Chatelain
ouders met ‘de beste boeken in allerlei wetenschappen [...] eene goede boekerij te
maken’ voor hun kinderen.3
Betje Wolff gaat nog verder door er impliciet voor te pleiten leeftijdscategorieën
aan te brengen binnen zo'n boekerij. Wanneer kinderen lectuur voorgeschoteld krijgen
die te hoog gegrepen is, zouden ze het gevaar lopen ‘wijsneuzig’ te worden.4 Ook
Chatelain is bang voor
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de creatie van een ‘droog en oud schoolvernuft’. Lezen moet ‘plaizier’ zijn,
‘bevindende dat ze het vermaak zowel door de ogen als door de oren kunnen
innemen’. Een jongen van veertien of zestien die uit vrije verkiezing ‘niets leest dan
magere Oudheden is zekerlijk van de goede weg af’. Maar de auteur waarschuwt er
tegelijkertijd voor dat ‘de smaak niet verbastere door die armhartige prulschriften
van romans, welke hier dikwils samengeflanst worden door hongerige huurlingen’.5
De pedagoog Jean Trembley drukt ouders vervolgens op het hart kinderen niet
alles door elkaar te laten lezen: ‘Hierdoor worden hunne leesoeffeningen van een
geheel jaar evenzo belachlijk samengelapt als een harlequins-pakje’.6 Over dezelfde
kwestie vindt men een interessante beschouwing in een ‘Zamenspraak over 't
overdreevene gevoel’ in De Nieuwe Nederlandsche Spectator.7 Een vader vertelt een
vriend dat hij zijn kinderen - in de leeftijdsgroep van achttien tot drieëntwintig jaar
- Werther en andere romans heeft laten lezen. Dat heeft hun goed gedaan, meent hij:
‘deze stichtelijke boeken, mijn vriend, heb ik mijn kinderen te lezen gegeven, en ze
zijn, na die tijd hele andere menschen geworden; van houten blokken zijn zij in
gevoelige harten veranderd’.8 Zijn vriend waarschuwt hem echter voor de funeste
gevolgen van een al te grote gevoeligheid. Hij geeft de raad om alle sentimentele
boeken weg te halen uit de kamers van de kinderen: ‘want de beste romans zijn nu
vergif voor beide’.9 De romans moeten voorlopig vervangen worden door ‘eenvoudige
zedekundige geschriften’. Pas als die gelezen zijn, kunnen ze zich weer eens
voorzichtig aan Rhijnvis Feith en soortgelijke sentimentele auteurs wagen.
Zo'n adviseur zouden meer ouders in de arm moeten nemen, meent de filantropijn
Ewald. Hij ziet het als een heilige plicht van ouders om hun kinderen tegen het lezen
van schadelijke boeken te beschermen. Als zij zelf niet capabel zijn om tot een goede
selectie te komen, kunnen ze op zijn minst de moeite nemen ‘een verstandig vriend
om raad te vragen, en de boeken van hem laten uitkiezen’.10 Martinet roept ouders
daarentegen op ook adviseurs met gezond wantrouwen te bejegenen: ‘Dan, wanneer
iemand u of uw kinderen een boek aanprijst, verlaat u niet licht op deszelfs oordeel.
Zij moeten geen boek in handen krijgen, dat gij niet eerst gelezen hebt’.11 Dit advies
prijkt eveneens - nog veel stelliger - boven aan de lijst van aanbevelingen van de
anonieme auteur in Bijdragen tot het Menschelijk Geluk: Een

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

143
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van de regels ten aanzien van het lezen van boeken luidt: ‘Laat uwe kinders niets volstrekt niets - lezen, welk gij niet eerst zelven gelezen hebt’.12
De waarschuwing van pedagogen tegen slechte adviseurs op het terrein van
kinderliteratuur gold vanzelfsprekend niet voor hun eigen adviezen en de door henzelf
geschreven kinderboeken. De klacht van Hulshoff uit 1765 dat er een schrijnend
gebrek was aan ‘goede vertellingen’ voor kinderen, waardoor ze zich moesten
behelpen met vertelsels die door een teveel aan ‘hartstochten en minnarijen’ niet
voor kinderogen geschikt waren, werd spoedig daarna verholpen.13 Na 1780 ontstond
een hausse aan ‘verantwoorde’ kinderboeken, voor een belangrijk deel geschreven
door dezelfde pedagogen die van het lezen van kinderen een opvoedkundig probleem
hadden gemaakt.14 Een van de argumenten van Rousseau in zijn Emile om kinderen
van boekenkennis te vrijwaren - het gebrekkige aanbod - was hierdoor ontzenuwd.
Rond 1790, toen Otto aan zijn dagboek begon, was het aanbod zelfs zo ruim geworden
dat pedagogen zich de luxe konden permitteren om ook ten aanzien van het ‘goede’
kinderboek een zekere kieskeurigheid aan de dag te leggen. Zo wordt de enthousiaste
constatering van Martinet in zijn Huisboek uit 1793 dat kinderen zich niet langer
‘met Ourson en Valentijn, met De vier Heemskinderen en dergelijke vodden behoeven
te vermaken’ onmiddellijk door hem voorzien van een kritische kanttekening: ‘Wij
hebben thans veel, en misschien reeds te veel, van eene betere soort; dan, daar zij
alle niet van eene gelijke waarde zijn, kip er de beste uit’.15 De filantropijn Villaume
waarschuwt in 1786 zelfs tegen de overdaad aan voorbeeldige dankbare
kinderen in recente kinderliteratuur: Men heeft thans in boeken eene
vrij grote menigte van voorbeelden van dankbaare kinderen jegens hunne
ouders, verjaringen der ouders en diergelijke. Dit kan wel van nut zijn.
Maar ik vrees daarbij altijd of voor al te sterke gewaarwordingen, of zelfs
voor gemaaktheid. De kinderen willen hunne voorbeelden nabootzen, en
hebben toch niet dezelfde gewaarwordingen - en misschien zijn hunne
ouders niet van dien aard, dat zij verdienen deze gewaarwordingen te
verwekken - dan wordt alles dwang, gemaaktheid, buitenspoorige betoning,
of niets dan een
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uiterlijke schijn [...]. Het gaat deze kinderen zoals de meisjes, die romans
lezen, en daaruit het denkbeeld van de liefde afleiden; zij zoeken eenen
beminde, en kunnen er nergens een vinden.16
Villaume roept kinderboekschrijvers daarom op subtieler te schrijven en zich te
hoeden voor overdrijvingen: ‘Elke buitensporige voorstelling verwringt het hart’.
De al eerder geciteerde auteur in Bijdragen tot het Menschelijk Geluk uit 1789 lijkt
van hetzelfde gevoelen wanneer hij erop aandringt kinderen vooral non-fictie te laten
lezen waarin de mens en de wereld zo natuurgetrouw mogelijk worden geschilderd.
Dit is ook de reden waarom Salzmann zoveel waarde hecht aan het lezen en vertellen
van waar gebeurde verhalen uit de geschiedenis.
Ouders moeten niet alleen met zorg de juiste boeken selecteren maar hierbij
eveneens rekening houden met de leeftijd van de kinderen. We zagen dat Betje Wolff
pleitte voor een bibliotheek waarin boeken zijn voorzien van leeftijdcategorieën, dat
de Nieuwe Nederlandsche Spectator adviseerde kinderen pas sentimentele boeken
in handen te geven als zij de juiste vorming hebben gekregen door het lezen van
eenvoudige zedekundige geschriften, en dat ook in Bijdragen tot het Menschelijk
Geluk werd gewezen op het gevaar om kinderen te bederven door hen te vroeg met
boeken te confronteren die niet bij hun leeftijd passen.17 De auteur van dit laatste
artikel gaat nog een stapje verder met zijn pleidooi om zich in de keuze van boeken
te laten leiden door het specifieke karakter van kinderen en de in kinderen
gesignaleerde gemoedstoestanden:
Schikt u in de keuze der boeken, welken gij aan kinderen laat lezen,
naar derzelver onderscheiden character. Zoekt derhalven, brave ouders,
de bijzondere driftbewegingen uwer kinderen grondiglijk te kennen, en u
daarnaar te schikken in hetgene gij hun laat lezen. Bespeurt gij in uwe
kinderen blijken van wraakzucht, geeft hun die treffendste voorbeelden
van edelmoedige vergeving te lezen, wakkert daardoor hunne eerzucht,
van deze zijde, aan, en doet hen gevoelen, dat hierin de hoogste eer en lof
gelegen zij. Bespeurt gij trekken van gierigheid in hun, laat hen
helderschijnende voorbeelden van mededeelzaamheid
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lezen. Kortom, geeft hun voorbeelden van alle zulke deugden in handen,
waarvan gij de tegengestelde ondeugden in hun min of meer ontdekt hebt.18
Met deze aanbeveling voor het goede fragment op het juiste moment zijn we weer
terug bij de crux van de door achttiende-eeuwse pedagogen bepleite aanpak: het
belang van observatie van kinderen om, in dit geval met behulp van lectuur,
doeltreffend te kunnen ingrijpen wanneer emoties en driften de verkeerde kant op
dreigen te gaan. Het is wederom het door ouders gecontroleerde dagboek dat hierbij
uitkomst kan bieden. We zagen al dat ouders in de adviesliteratuur op het hart werd
gedrukt hun kinderen een leesdagboek te laten bijhouden en dit vervolgens na te
lezen. Deze combinatie zagen we bijvoorbeeld in het advies van Gellert aan zijn
fictieve zoon: ‘Uw aantekenboek van wat en hoe gij leest, begeer ik alle drie maanden
te zien’.19 Dat Otto's dagboek zoveel informatie bevat over wat hij leest, duidt erop
dat zijn ouders ook deze adviezen ter harte hebben genomen en er vergeleken met
Gellert nog een schepje bovenop hebben gedaan. Otto's dagboek werd door hen
immers dagelijks gecontroleerd.

Otto's lectuurdieet
Dankzij Otto's dagboek krijgen we een indruk van de selectie die zijn ouders voor
hem hebben gemaakt uit de kinderliteratuur van die dagen. In zijn vroege jeugd
groeide hij op met De Perponchers Onder wijs voor kinderen. Dit werk was bedoeld
voor kinderen tot zeven jaar. Als Otto ouder wordt, in ieder geval vanaf zijn tiende
jaar, leest hij vrijwel dagelijks in een werk dat als vervolg hierop kon dienen: het
Manuel élémentaire van J.B. Basedow.20 De auteur had dit werk geheel volgens
filantropijnse beginselen samengesteld en beoogde hiermee alle andere kinderboeken
in één klap overbodig te maken.21 Hij overtuigde blijkbaar niet het echtpaar Van Eck
want Otto leest naast dit encyclopedische basisboek nog minstens 33 andere
pedagogisch verantwoorde werken van verlichte signatuur. Zijn aandacht wordt,
althans in de jaren 1791-1792, meestal verdeeld over vier titels per dag, waaruit hij
per titel gemiddeld vijf bladzijden leest. Uit de combinatie van titels, die elk tot een
ander genre behoren, blijkt dat Otto's lectuur-
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dieet met grote zorg is samengesteld. 's Ochtends leest hij een aantal pagina's uit een
religieus werk. In de middag- en avonduren leest hij vervolgens enkele bladzijden
uit een historisch werk, een roman of verhalenbundel en het Manuel élémentaire van
Basedow. Voor de jaren na 1792 is de dagelijkse samenstelling van Otto's
‘leesportefeuille’ moeilijker te bepalen. Hij is in deze periode minder dan voorheen
geneigd zijn dagboek op te sieren met systematische opsommingen van zijn lectuur.
Zijn notities van titels of auteursnamen zijn dan vrij willekeurig en gaan niet
automatisch gepaard met een beschrijving van de inhoud. Ook noteert hij regelmatig
alleen de gelezen passage zonder aan te geven uit welk boek deze afkomstig is. De
35 titels die uit zijn dagboek konden worden gereconstrueerd, vormen daarom alleen
een ondergrens. In werkelijkheid zal Otto meer hebben gelezen.
Zijn kennis van de natuurlijke en de algemene geschiedenis deed hij onder andere
op uit: Buffons Algemeene en bijzondere natuurlijke historie, Millots Oude en
hedendaagsche algemeene waereldlijke geschiedenis, Martinets Kathechismus der
natuur en zijn Kort begrip der waereldhistorie voor de jeugd, Pluches Schouwtoneel
der natuur, Rollins Histoire romaine, Stuarts Romeinsche geschiedenissen en
Wagenaars Vaderlandsche historie.22
Niet toevallig bevinden zich hieronder titels die expliciet worden aanbevolen in
een aantal pedagogische traktaten. Zo adviseren zowel Betje Wolff als Otto's oom
Pieter Paulus Martinets Katechismus der natuur die, mits vergezeld van mondelinge
toelichting door de ouders, geschikt is voor jonge kinderen.23 Het werk van Pluche
wordt als pedagogisch hulpmiddel hoog gewaardeerd door De Perponcher en door
Hulshoff.24 Kinderen die lezing van een dergelijk werk moeten ontberen, zouden het
risico lopen een gestel te ontwikkelen dat ‘niet wakker’ is. Wagenaars Vaderlandsche
historie wordt door Betje Wolff indirect aanbevolen, aan de ‘Nederlandsche moeders’
die hun opvoedkundige taak serieus nemen: ‘Is u de historie, zo die van ons vaderland,
als van andere gewesten geheel vreemd? [...] Maar ons ontbreekt zo veel - Maar
mooglijk is het zo! doch dit verwerft u geen ontslag - LEEST!’25 De door Otto gelezen
Histoire romaine van Rollin wordt door Basedow geschikt geacht ter verdieping van
de informatie die kinderen in zijn Manuel élémentaire te lezen hebben gekregen. Dit
boek wordt in 1767 ook aanbevolen in het tijdschrift De Philosooph, evenals de wer-
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ken van Pluche, Buffon en Wagenaar. Het werk van Basedow wordt op zijn beurt
door Cramer gepropageerd in zijn Aanleiding ter bevordering der huisselijke
gelukzaligheid uit 1786.26
Op het terrein van de religieuze literatuur volgen Otto's ouders ook het advies van
filantropijns georiënteerde auteurs om kinderen met de ‘nodige voorzichtigheid’ met
de bijbel te laten kennismaken. Niet alle bijbelverhalen zijn voor kinderen interessant
of begrijpelijk: ze kunnen daardoor aanleiding geven tot verkeerde denkbeelden of
angsten: ‘van wege derzelver onopgeklaarde duisterheid, en deels ter oorzaak van
het aanstotelijke, 'twelk zij somwijlen schijnen te hebben’. Daarbij is de bijbel in een
taal geschreven die niet is aangepast aan het kinderlijk verstand: ‘De jeugd eischt
met recht, dat men met dezelve spreeke in een taal die voor haar verstaanbaar is’.27
Otto's religieuze lectuur bestond dan ook uit de bijbel geflankeerd door Feddersens
Voorbeelden van wijsheid en deugd en andere door filantropijnen op dit terrein
geschreven werken: Hermes' Godsdienstig handboek, Hess' Geschiedverhalen des
O. en N. Testaments [...] voor den jeugd, Seilers Kleiner und historischer Katechismus
en Salzmanns Gottesverehrungen gehalten im Betsale des Dessauischen
Philantropins.28
Ter lering en vermaak las Otto speciaal voor kinderen geschreven moralistische
vertellingen en romans van verlichte auteurs als Madame de Genlis, M.G. Cambon-van
der Werken, M.E. Bouée de la Fite, Madame d'Epinay, F.T.M. de Baculard d'Arnaud
en de filantropijn C.G. Salzmann.29 Ook las hij kindertijdschriften zoals het
filantropijnse periodiek De vriend der kinderen. Hoewel de selectie van fictie volgens
de adviesboeken het meest precaire onderdeel was van een lectuurdieet voor kinderen,
geeft men weinig suggesties welke titels wel en welke niet verantwoord zouden zijn.
Alleen over de werken van madame de Beaumont zijn uitspraken te vinden. K. van
der Palm beveelt ze aan en Hulshoff raadt ze af. Opvallend genoeg ontbreekt juist
deze schrijfster op Otto's literatuurlijstje. De door Otto gelezen kinderboeken bevatten
zelf echter aanvullende informatie om ouders in hun keuze bij te staan. De
literatuurverwijzingen hierin leggen een netwerk bloot dat grotendeels overeenkomt
met het arrangement dat Otto's ouders voor hun kind hadden samengesteld. Zo
verwijst De Perponcher naar de gedichtjes van Van Alphen en van Pieter 't Hoen vermoedelijk door Otto gelezen voordat hij zijn dagboek ging bijhou-
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den, alsook naar de door Otto gelezen Entretiens, drames et contes moraux van
Madame de la Fite, en naar Madame d'Epinay's Les conversations d'Emilie, Pluches
Schouwtoneel der natuur, Basedows Manuel élémentaire, De vriend der kinderen
en Madame de Genlis' Adèle en Theodoor, of brieven over de opvoeding.30 De fictieve
kinderen in laatstgenoemd boek lezen op jonge leeftijd het werk van De Perponcher
- waarschijnlijk een toevoeging van de Nederlandse vertaalster Betje Wolff -, waarna
hun lectuur leeftijdsgewijs wordt opgebouwd met alweer de gesprekken van Emilie,
de betreffende titels van Rollin, Pluche, Madame de la Fite en twee andere werken
die door Otto werden gelezen: De kleine Grandisson en Madame de Genlis' eigen
Avontijdkortingen van het kasteel.31 De kinderen in Avontijdkortingen lezen onder
andere Les conversations d'Emilie en Schouwtoneel der natuur.32 Het jongetje Piet
in een gedicht van Van Alphen krijgt het werk van De la Fite toegediend als medicijn
tegen wraakzuchtig klikken:
Piet werd bedroefd, droop zachtkens heen;
Men hoorde een poos nog zijn geween,
En daarop in La Fite lezen.
Men zegt, dat nimmer zulk een klagt
Door Pietje weer werd voortgebragt.33

De ijverige lezers in Weekblad voor Neerlands Jongelingschap groeiden evenals
Otto op met de gedichtjes van Van Alphen en 't Hoen, Onderwijs voor kinderen van
De Perponcher en De kleine Grandisson.34 De lezende en dagboekschrijvende kinderen
in De Vriend der Kinderen zijn wat ouder en krijgen, zoals Otto na zijn tiende
verjaardag, Basedows Manuel élémentaire als basislectuur toegeschoven, zoals zij
zich ook regelmatig gezamenlijk buigen over de Natuurlijke historie van Buffon.35

Enthousiaste lezers van papier
De propaganda voor ‘het goede boek’ in de fictieve kinderliteratuur rond 1800 gaat
stelselmatig gepaard met enthousiasmerende passages om het lezen van kinderen te
bevorderen. Zo krijgt Karel in De Vriend
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der Jeugd tot zijn grote teleurstelling het boek De kindervriend als Sinterklaascadeau.36
Hij had gehoopt op een tinnen soldaatje en barst in snikken uit nadat hij zijn pakje
heeft geopend. De tijd die Karel nodig heeft om op de bijgevoegde illustratie uit te
huilen, wordt door zijn vader benut om alle voordelen van het lezen van goede lectuur
zodanig uiteen te zetten dat Karel zijn tranen droogt en het geschenk voor geen goud
meer zou willen ruilen, zelfs niet voor zijn aanvankelijke hartewens. Het pleidooi
van Karels vader - het belang van een nuttige tijdsbesteding - komt overeen met de
strekking van een gedicht van Hiëronymus van Alphen geschreven voor de zus van
een andere Karel:
Nooit te werken, nooit te lezen,
Altoos in de tuin te wezen,
Is het daarom dat men leeft?
Klaartje lief, hou op met spelen;
Ach! de tijd moet u verveelen,
Dien gij aan uw poppen geeft

Karel zelf komt tot dit besef tijdens zijn verkoudheid, opgelopen in een ander gedicht:
En wanneer ik ledig zat,
Kreeg ik bijster kwade nukken,
Wijl ik geen geduld meer had.
'k Zei in 't eind - dat ledig wezen
Kan tog nooit voordelig zijn
'k Nam een boek; ik ging wat lezen;
En ik voelde minder pijn.37

Sommige fictieve kinderen, zoals Willem in De kleine Grandisson, hoeven niet door
toespraken of vervelende ervaringen van het nut van lezen te worden overtuigd. Maar
Willem heeft dan ook een navolgenswaardig voorbeeld aan Karel, over wie hij aan
zijn moeder schrijft alles te zullen doen wat hij kan ‘om hem gelijk te worden’.
Hiervoor heeft hij nog een jaar de tijd, want zelf is hij, net als Otto wanneer deze het
boek leest, ‘maar twaalf jaren oud, en hij is dertien’. Deze brief wordt vervolgd met
de opmerking dat ze morgen naar het buiten van de fa-
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milie zullen afreizen, waar Willem verwacht veel plezier te zullen hebben: ‘Karel
heeft veel boeken ingepakt om mee te nemen, want wij houden van lezen’. Willems
zusje Annette heeft in het tweede deel al evenveel houvast aan Karels zusje Emilia,
begiftigd als deze is met een grote honger naar lectuur: ‘Zij houdt veel van lezen, en
ze heeft gelijk, want dit is het rechte middel om veel te weten’. Behalve aan goede
voorbeelden kunnen beide kinderen hun gedrag ook afmeten aan een afschrikwekkend
voorbeeld, het zwarte schaap van de familie Grandisson, Eduard, die - hoe kan het
ook anders - gruwt van boeken, zoals hij overigens ook een hekel heeft aan het
buitenleven: ‘Wij zijn alle drie blijde, dat wij naar buiten gaan; Eduard alleen spijt
het; het is, dunkt mij een kwaad teken, als men het buitenleven haat’.38
Voor kinderen met een leespassie moet het wel tot grote droefenis leiden als zij
per ongeluk een boek beschadigen. Dit overkomt Hendrik in het verhaal ‘De kleine
losbol’ uit 1792, wanneer hij, uitgerekend over Buffons Natuurlijke historie, een pot
inkt omstoot: ‘Maar zie, vervolgde de vader, gij veroorzaakt, door uwe wildheid,
niet alleen mij; maar ook uzelven verdriet. De schone Buffon is nu voor altijd voor
ons verloren. Welk eene vreugde was het voor uwe broeders en zusters, wanneer ik
hun de heerlijke natuur in derzelver schepselen toonde, en wat zullen zij zeggen, als
zij dit genoegen zullen moeten missen, een genoegen, waarin zij zo veel kundigheden
voor zich verzamelen? Thans moeten zij met een slechter boek tevreden zijn’.39
Gezien het feit dat Buffons Natuurlijke historie juist in het jaar dat ‘De losbol’
verscheen op grote schaal verramsjt zou worden, is dit verhaal mogelijk méér dan
belangeloze propaganda voor het goede boek.40 Deze vermenging van eigenbelang
en algemeen belang komt in ieder geval vaker voor. Zo pijnigen de kinderen in Raffs
Gesprekken voor kinderen hun geheugen om te achterhalen in welk boek ze ook
alweer het verhaal hebben gelezen over een wonderdier te Krakau, nog groter dan
een walvis: ‘Och, dat ik toch wist waar. Ei zoo, zeg mij toch waar deze
krakengeschiedenis staat?’ Uiteindelijk komen ze erachter hierover te hebben gelezen
in hun Natuurlijke historie voor kinderen, eveneens een werk van Raff: ‘Richtig,
richtig, nu valt het mij bij. - O, dat ik dat boek nu bij mij had! George: Ik heb het bij
mij - hier is het’.41
Geen groter vreugd in kinderboekenland dan wanneer er nieuwe boeken van buiten
worden aangevoerd. Huisvriend Philoteknus uit
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De leesgraage kinderen, uit J. Hazeu, Leerzaame gesprekjens, 1790

De Vriend der Kinderen haalt het dan ook niet in zijn hoofd met lege handen bij de
kinderen aan te komen.
Bij zijn binnenkomst vertelt hij op de kermis te zijn geweest en daar de
boekenkramen te hebben doorzocht op ‘de nieuwste snofjes’ waaruit hij voor elk
van de kinderen een boek heeft geselecteerd: ‘Nu? hebt gij dan wat moois voor mij
opgedaan? - voor mij ook - voor mij ook; - riep elk om het luidst; en te gelijk klopten
zij hem op de zakken. - Daarop schudde hij zijne zakken en boezem uit, en zeide tot
hen: ja zeker, voor u allen; elk wat; en wel zeer mooie dingen’.42 Voorwaarde is wel
dat ieder van hen ‘zo goed zult wezen, van elkander de inhoud, elk van zijn bijzonder
boekje, uit vriendschap mede te deelen’. Frederik reageert dan ook uitvoerig op Raffs
Geographie voor kin-
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deren, Lotje op Trembley's Onderwijs van een vader aan zijne kinderen, Karel op
Eberts Onderwijs in de natuurlijke historie voor de jeugd en Lijsje op De Kindervriend
van de filantropijn Rochow: ‘De Kindervriend! De Kindervriend! riep zij. Ach! dien
heb ik reeds! - Dien hebt gij reeds, zegt gij, Lijsje? Neen, gij hebt niet. De
kindervriend, welken gij daar in uw hand hebt, is misschien een broeder van den
uwen: ten minsten zijn zij elkander in genegenheid voor ulieden volkomen gelijk’.43
In De Genlis' Avondtijdkortingen van het kasteel krijgt een van de kinderen de
andere Kindervriend, die van de Franse filantropijn Arnaud Berquin, te lezen:
‘Delphine luisterde met niet minder oplettend-heid als verwondering naar Henriëtte.
- Wat weet gij veel! zei Delphine. - Ik! (hernam Henriëtte), ik weet nog niets; ik heb
nog niet dan eene zeer oppervlakkige en verwarde kennis van alles, maar ik heb de
vurigste lust om te leren, en ik hou veel van lezen. [...] Wil ik u enige boeken lenen?
- Heel gaarne, zolang ik mijn pop van Parijs nog niet hier heb. - Wel nu, ik zal u de
Gesprekken van Emilie en Den Kindervriend lenen’.44
De meest extreme vorm van voorgeprogrammeerd lezen vinden we in De Genlis'
Adèle en Theodore. Adèles moeder slaagt erin niets aan het toeval over te laten en
tegelijkertijd de schijn van een vrije keuze te wekken door de boeken voor Adèle
zelf te schrijven, ze vervolgens in een zeer beperkte oplage te laten drukken en ze
door een marskramer aan de deur te laten aanbieden. Om haar verlangen naar het
alleen lezen en alleen kiezen te stimuleren wachtte haar moeder hiermee zo lang
mogelijk: ‘Men deed haar ongeduld toenemen, door de voldoening te vertragen’.
Toen de marskramer eindelijk verscheen, stelde Adèle de verwachtingen niet teleur.
Ze koos het beoogde boek, dat niet toevallig als enige was ingebonden, voor de
zekerheid zelfs ‘in maroquin met gouden kanten’, en las het alsof haar leven ervan
afhing: ‘Acht dagen daar na weer een marskramer, weer een les’.45

Leesbegeleiding door fictieve vrienden
Otto's boeken verschaffen hem fictieve kindervrienden met een aan-stekelijk
enthousiasme voor hun lectuur, en fictieve ouders die hem tijdens het lezen begeleiden
zoals zij ook hun papieren kinderen de
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nodige instructies geven. In zijn lectuur wordt vaak gebruik gemaakt van
raamvertellingen - de fictieve kinderen en hun opvoeders vormen de eerste laag van
het verhaal. Zij maken zelf van alles mee en krijgen tegelijkertijd waar gebeurde
verhalen voorgeschoteld of lezen gezamenlijk boeken. De verhalen vormen de kern
van deze boeken, maar worden in zekere zin interactief, doordat de fictieve kinderen
ze steeds weer onderbreken met opmerkingen of door het uiten van hun gevoelens
van afgrijzen, verdriet, medelijden of enthousiasme. Deze gevoelens worden door
de fictieve opvoeders op hun beurt weer van commentaar voorzien, aangemoedigd
of bijgestuurd wanneer ze onterecht zijn.
Zo lezen de kinderen uit De Vriend der Kinderen op hun eigen houtje een boek
waarover de lezer aanvankelijk weinig meer verneemt dan dat het de kinderen tot
tranen toe heeft geroerd.46 Hun vader besluit daarom zijn dochter Lotje de meest
aangrijpende passages nog eens onder zijn begeleiding te laten voorlezen. Het betreft
een verhaal over de diepe liefde tussen vader en zoon, beiden zwaar gewond in de
strijd en beiden bezorgder over de gezondheid van de ander dan over hun eigen
conditie. Het verhaal wordt regelmatig onderbroken door tranen van de kinderen of
huilbuien die zo langdurig zijn dat de vader het voorlezen moet overnemen:
ik kan volstrekt niet verder lezen, Papa lief, viel Lotje hierop al hikkend
in - Geef dan maar hier, zeide ik, dan zal ik het doen: maar stil, of overluid,
hoe staat gijlieden er mede? wilt gij die treurige omstandigheden al of niet
ten tweedemalen hooren? - Neen, neen, Papa! riepen de kinderen, niet stil,
maar overluid als 't u belieft, overluid! waarop ik voortlas.47
Het herstel van de zoon wordt ondermijnd door het bericht dat zijn vader zou zijn
gestorven. Pas wanneer de zoon te horen krijgt dat het bericht op een misverstand
berust en zijn vader juist herstellende is, kan de zoon met een gerust hart zijn laatste
adem uitblazen: ‘God dank! waarom heeft men mij dit dan gezegd? Nu ben ik gerust.
Nu ben ik gereed om te sterven! - En hierop begon hem het spreken moeilijk te
worden, terwijl hem de keel langs hoe meer bezet, en hij zeer benauwd wierd’.48
Omdat het publiek eveneens te kampen heeft
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met een dichtgeknepen keel - van ontroering - wordt het ook stil in de raamvertelling.
Na een tijdje gepast zwijgen neemt de vader het woord om zijn kinderen erop te
wijzen welke lessen hieruit te trekken zijn.
Dat kinderen zulke lessen serieus moeten nemen, wordt hun duidelijk gemaakt in
een ander verhaal, waarin andere fictieve kinderen de moraal van een door hun vader
verteld verhaal aan hun laars lappen en dit met de dood moeten bekopen. Hun vader
heeft hun er nog maar net op gewezen dat wrede daden altijd op de dader zelf
terugslaan, of het oudste jongetje rooft een nest met jonge vogeltjes leeg, die hij
tussen zijn broertjes en zusjes verdeelt. Anders dan de twee zusjes die hun vogeltjes
met liefde verzorgen, gaan de knaapjes zich vervolgens te buiten aan allerlei vormen
van dierenmishandeling: ‘De knaap die het nestje had gevonden, bond het zijne een
touwtje aan de poot, en sleepte het op een erbarmelijke wijze achter zich langs de
grond. De tweede stak het zijne met een naald in de ogen, en zag met vermaak dat
het beestje bloedde’. Deze gebroeders werden eerst door hun vader gestraft, die hen
dezelfde behandeling gaf als zij hun slachtoffers hebben laten ondergaan, en
vervolgens werden zij door God aangepakt: ‘Dan, het behaagde God, dat de oudste
zoon, die eigenlijk de aanvoerder van 't kwaad geweest was, zes of zeven maanden
daarna ziek werd en stierf’. De natuur voltooide de procesvoering in de gedaante van
wraakzuchtige vogels: ‘Veel menschen vertellen, hoe zij gezien hebben, dat de raven,
eksters, gieren en andere roofvogels, toen hij begraven wierd, met groot gekras op
zijn graf neder vielen [...], ja dat zij, toen men hem eindelijk met veel moeite onder
de aarde gekregen had, hem weder opgegraven en opgevreten hadden’. Met de meisjes
liep het, dat vindt althans de auteur, wel goed af. De jongste stierf een jaar na haar
broertje maar lag in een goed verzorgd graf ‘daar de vogeltjes al het onkruid
uitplukten; terwijl God het met allerlei fraaie gecoleurde veldbloemen begroeien
laat’. De moraal van dit verhaal was zo overtuigend dat de vader bij wijze van
uitzondering besluit zijn commentaar voor zich te houden: ‘wij begrepen zijn mening
zeer wel, en het was van een wonderlijke uitwerking’.49
Het eveneens door Otto gelezen Avondtijdkortingen van het kasteel heeft dezelfde
structuur. De hoofdpersonen bevinden zich in een tochtig, oud kasteel ergens ver
van Parijs, waar zij in weerwil van hun aanvankelijke tegenzin het buitenleven steeds
meer leren waarderen.
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Deze transformatie is het gevolg van hun goede ervaringen op het platteland, maar
ook van de verhalen waarmee hun moeder de avonden opvrolijkt. De keuze van de
moeder - madame de Genlis alias mevrouw de Clemire - voor het verhaal ‘Delphine
of de gelukkige genezing’ als eerste in een lange reeks verhalen van 1001 avond is
niet toevallig. Delphine is een rijk, nuffig stadsmeisje met een goede inborst. Ze is
door een verkeerde stadse omgeving bedorven en door haar ‘geweldige hartstochten’
en ‘tomeloze driften’ het ‘ongelukkigste kind van geheel Parijs’ geworden. Nadat
diverse geneesheren zich over haar geval hebben gebogen en de verwachting hebben
uitgesproken dat zij aan haar kwaal zal bezwijken, raadpleegt haar radeloze moeder
‘een beroemden Hoogduitschen Doctor, Steinhausse genaamd’. Zijn langdurige
observatie van het kind brengt hem tot een diagnose - dodelijk - en een aanpak die
hij persoonlijk op haar zal toepassen, mits de moeder ermee instemt haar kind acht
maanden volledig aan hem over te geven. Zij zal naar zijn buiten worden overgebracht
en daar in een koestal tussen de mest verblijven, volgens een voetnoot van De Genlis
een heilzaam geneesmiddel tegen borstkwalen. Het meisje, nog onwetend van wat
haar precies boven het hoofd hangt, moet vanwege haar aanvallen van wanhoop en
razernij met geweld worden afgevoerd.
Dat brengt een van de luisteraars - Pulcherie - ertoe met tranen in haar ogen op te
merken dat zij zo'n reactie wel kan begrijpen. Zij wordt door haar vertellende moeder
echter onmiddellijk tot de orde geroepen: Delphines reactie op het gebeuren is
overdreven, ‘De godsdienst en de rede moeten ons steeds van wanhoop weerhouden’.50
Bovendien verdient het meisje door haar arrogante houding tegenover mevrouw
Steinhausse, die ze beneden haar stand acht, geen sympathie maar afkeuring. De
lucht van koemest in combinatie met de frisse buitenlucht, het heilzame contact met
de eenvoudige boeren en bovenal de omgang met Henriëtte, het dochtertje van de
dokter, leidt tot een metamorfose van Delphine: ‘Zij wierd in 't vervolg een der
beminnelijkste vrouwen, verkreeg een geoeffend verstand en aangename
begaafdheden; goedaardig, kundig, weldoende’.51 De conclusie van Pulcherie dat
Delphines kwalen dus te wijten waren aan een verkeerde opvoeding, hoeft ditmaal
niet door haar moeder te worden weersproken.
Otto's commentaar op dit verhaal is van geheel andere aard. Hij lijkt zich meer op
de medische remedie te fixeren - de lucht van koemest
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tegen borstkwalen - wanneer hij beweert te zijn getroffen door de wijsheid dat men
‘aan alles allengskens gewend, hetgeen ik gedurende mijn ziekte ook al dikwijls
ondervonden heb’.52 Otto reageert duidelijk vanuit zijn eigen ervaringen van dat
moment. Vanwege een ernstige huidkwaal werd hij in deze periode behandeld met
onwelriekende smeersels van teer en schapenvet, waarmee hij niet alleen zijn gehele
lichaam maar ook zijn gezicht moest insmeren.53
De wijze waarop zowel de fictieve als de reële lezertjes in de kinderliteratuur
worden gemanipuleerd, sluit naadloos aan bij de aanpak die Campe in zijn Beknopte
zielkunde voor kinderen had aangeraden. De afgesloten wereld buiten de beschaving
waarin Rousseau met zijn Emile experimenteert, is hier vervangen door een papieren
universum, veiliger dan de barre natuur waaraan Emile wordt blootgesteld, maar ook
veiliger dan de echte wereld. Martinet is over dit compromis in zijn Huisboek zeer
expliciet. Kinderen moet men geen ‘waereldkennis’ laten opdoen in de wereld zelf
maar in de boeken: ‘Nooit moeten wij, nooit zij der waereld gelijkvormig worden!
[...] O, dat wij hen zo zuiver, zo onbesmet van de waereld als het ons moogelijk is,
aan de maatschappij, en het vaderland mogen overgeven!’54

Otto's fictie en zijn werkelijkheid
Wanneer we de gebeurtenissen in Otto's fictie vergelijken met die in zijn eigen kleine
universum, moeten we constateren dat de papieren buitenwereld - bedoeld ter
voorbereiding op het echte leven - de pasvorm vertoont van een cocon om een rups.
Het leven van zijn kindervrienden vertoont benauwend veel overeenkomsten met
dat van hemzelf: ze lezen niet alleen dezelfde boeken als hij, ze leiden ook eenzelfde
leven. Net als hij verblijven ze deels in de stad, deels op aanzienlijke buitens op het
platteland, ze wandelen met hun geiten, bebouwen hun eigen landjes, bezoeken
fabrieken en werkplaatsen, verzorgen hun vogeltjes, ondernemen lange leerzame
wandelingen met hun opvoeders, bespelen het klavier, schrijven versjes voor hun
ouders verjaardag, houden een dagboek bij, staan vroeg op om de nachtegaal te horen
zingen of gaan zich te buiten aan het eten van perziken:
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De perzik, uit H. van Alphen, Gedigten, 1787
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Die perzik gaf mijn vader mij,
Om dat ik vlijtig leer.
Nu eet ik vergenoegd en blij.
Die perzik smaakt naar meer.55

Aldus een jongetje uit een gedichtje van Van Alphen. Deze gebeurtenis krijgt een
logisch vervolg in het dagboek van Otto die in 1791 noteert alleen nog onder
begeleiding perziken te mogen plukken ‘omdat de snoeperij van de twaalf perziken
in 1787 nog altijd tot mijn laste blijft’.56
Tijdens het soort pedagogische wandelingen in het echt waarover Otto ook leest,
bespreekt hij weer diezelfde lectuur: ‘terug gewandeld met papa onder een praatje
over het nieuwe boekje van mevrouw Cambon De klijne Clarissa, hetwelk wij present
gekregen hebben. Evenals Karel in Grandisson, zoo is Clarissa hier de hooftpersoon
in welke zig vereenigen alle die deugden, om welke na te volgen dit boekje ons
gegeven is’.57 Zoals we al constateerden, kreeg Otto tijdens een van deze wandelingen
eveneens het advies om niet familiair te worden met het huispersoneel.58 Deze
opvatting is vrijwel identiek aan het advies van een barones in Otto's Adèle en
Theodore. Zij adviseert een vriendin om haar dochter niet langer aan te moedigen
haar bedienden ‘als ongelukkige vrienden’ te beschouwen. Hoe goed het ook bedoeld
is, ze begeeft zich hiermee op een hellend vlak: ‘Wij kunnen een mensch, dat geen
de minste opvoeding heeft, nooit als onze vriendin beschouwen. Ik weet geen
gevaarlijker ding, dan dat een jong mensch gemeenzaam is met bedienden [...]. Het
leert daarin niets dan belachelijke uitdrukkingen’.59
Ook de scène met het leitje in Salzmanns Stichtend en vermaeklijk handboekje uit
1792 zal Otto bekend zijn voorgekomen. Maria mag niet met de rest van het gezin
mee naar het bos, omdat ze zich de hele week misdragen heeft. Als ze zich tegen
deze maatregel blijft verzetten, haalt haar moeder het leitje voor de dag waarop de
gedragingen van de kinderen boekhoudkundig zijn vastgelegd en vraagt een van de
kinderen het voor te lezen. De score van Maria's broertjes is overwegend positief,
maar bij Maria zien we een duidelijke neerwaartse spiraal: ‘Maria: Maandag
voormiddag: vlijtig en vreedzaam; Namiddag: eigenzinnig. Dinsdag voormiddag:
knorrig; Namiddag: knorrig

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

161
en twistziek. Woensdag: zeer ongeschikt fout’.60 We zagen al dat Otto's gedrag op
dezelfde manier werd vastgelegd, vermoedelijk ook op een leitje. Het lijstje werd
eveneens door moeder voorgelezen en soms moest het door de veroordeelde worden
overgeschreven - Otto had daarvoor ook een leitje. In de week van 27 februari 1796
overtreft hij Maria: ‘naamlijk: ongehoorzaam, tegensprekend, driftig, wraakzuchtig
en onbescheiden. Schone deugden waarlijk en welke van mij in 't toekomende,
wanneer ik ouder geworden zal zijn, een beminnelijk perzonaadje zullen maken’.61
Met het dagboek dat Otto bijhoudt, is hij al evenmin uniek. Zijn papieren
evenknieën doen hetzelfde en worden hierbij eveneens door hun omgeving
gecontroleerd. We zien dit niet alleen bij de kinderen uit De Vriend der Kinderen en
in het door Otto gelezen boekje van Feddersen waarin het jeugddagboek van
Doddridge ten voorbeeld wordt gesteld maar ook bij de hoofdpersonen van Adèle
en Theodore. Adèle en haar moeder schrijven tegelijkertijd in hun journaal: ‘alle
avonden geeft zij mij hare gedachten en aanmerkingen op, die ik dan door de mijne
verbeter’.62 Het dagboek van haar moeder krijgt ze pas te lezen, nadat zij haar eigen
dagboek aan een inspectie heeft laten onderwerpen. Een poging van Adèle om een
aantal bladzijden van haar dagboek te vernietigen wordt door haar moeder verijdeld.
Ze worden zonder scrupules bijgesloten in een brief van de barones aan haar vriendin:
‘Gij zult het, zo als zij het schreef, ontvangen’.63 In het tijdschrift De Vriend der
Jeugd - niet te verwarren met De Vriend der Kinderen - krijgt Lodewijk van zijn
gewezen leermeester Hermanus het dringende advies om een dagboek aan te leggen
en zo zijn persoonlijkheid te vervolmaken: ‘hierin moet gij 's avonds al de
gewaarwordingen, die gedurende den afgelopen dag in u opgekomen zijn, en voorts
ook al uwe overig verrichtingen aantekenen’.64 Inzage in dit dagboek wordt niet
gevraagd, maar Lodewijk stuurt het Hermanus vrijwillig toe, zodat zowel de
leermeester als de lezers van het tijdschrift een beeld krijgen van de gewenste
structuur, inhoud en het effect van zo'n dagboek:
Den 6 juni
Heb ik heden al mijne plichten vervuld? - heb ik den afgelopen dag zo
doorgebracht, dat ik tegen mij zelven kan zeggen:
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‘Lodewijk! gij hebt uw verstand vermeerderd, uw hart verbeterd? - laat
ons zien: laat ons den dag eens nagaan: - heden heb ik mij zeer ijverig in
de aardijkskunde geoefend; dan, ach! met zeer weinig lust [...] ja maar, is
het mijne schuld dat ik juist heden niet opgeruimd ben? [...] ik wil mij
vrijpleiten, en toch ben ik niet vrij van schuld’.65
Niet alleen zijn bezigheden, maar ook een aantal incidenten uit Otto's leven
vertoenen sterke gelijkenis met die in zijn literatuur. Zo zien we Otto's experiment
met het geweer van zijn vader, waardoor nog net geen slachtoffers vielen, talloze
malen terug in zijn literatuur, waarbij het meestal slechter afloopt. Jantje en Keesje,
twee hartsvrienden of misschien zelfs wel twee koningskinderen in het
kindertijdschrift Geschenk voor de Jeugd uit 1789, hadden bijvoorbeeld minder
geluk. Na een aantal coupletten waarin de verknochtheid van beide ventjes breed
wordt uitgemeten, komen ze op het idee om met echte geweren soldaatje te gaan
spelen:
Kees leerde Jan, als een serjant,
Nu 't een, dan 't ander weder.
‘Leg aan’, riep hij in 't end, ‘ontbrand!’
Paf! - daar lag Jan ter neder!
Kees wierp zich over Jantje heen,
Om 't stroomend bloed te stelpen.
‘Ach Jantje’, riep hij ach - alleen ‘O Hemel wil ons helpen!’
Jan zag hem stervend vriendlijk aan,
Als wou hij hem vergeven;
Greep zijne hand en - 't was gedaan!
Hij was niet meer in leven!
Kees schreeuwde, als werd hem een geweer
Diep in de borst gestoken.
Straks viel hij dood bij Jantje neer,
Het hart was hem gebroken.66
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‘Paf! - daar lag Jan terneder!’, uit: J.F. Martinet en A. van den Berg, Geschenk voor de jeugd, 1784
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En in Otto's Entretiens, drames et contes moraux schiet een van de hoofdpersonen
per ongeluk haar zusje neer.67 Op een prent in zijn Manuel élémentaire zien we een
man die wijst naar een geweer aan de muur, naast hem een jongetje dat aandachtig
luistert. Volgens het bijschrift betreft het een vader die zijn zoon instructies geeft.
Om welke adviezen het gaat, laat zich na het voorgaande raden.
Adèle en Theodore bezoeken het lijk van de dochter van de tuinman om hun angst
voor de dood te doen afnemen: ‘Ik nam Adèle bij de hand, en zei: zie mijn kind, dit
treffent voorwerp: het kan niets, dan eene tedere treurigheid inboezemen.’68 Otto
krijgt die kans niet wanneer ook het dochtertje van hun tuinman het leven laat,
vermoedelijk omdat hij op dat moment zelf te ziek is. Wel bezoekt hij een doodzieke
boer om hem een andere levensles te leren. Een jaar nadien, wanneer de dominee
overlijdt, loopt hij opnieuw de mogelijkheid mis om zich met de dood te verzoenen,
hetgeen hij zeer betreurt: ‘Mama zeide mij dat hij zeer gerust gestorven was en in
zijn laatste uur nog aan mij gedacht heeft. Gaarne was ik nog eens bij hem geweest
om zelf te zien hoe gelukkig het is zo gerust te sterven.’69
Ook Otto's perikelen met de verzorging van zijn vogeltjes en de discussies hierover
met zijn ouders vinden we soms tot in detail in zijn boeken weerspiegeld. Adèle in
Adèle en Theodore vangt een klein vogeltje, zet het in een kooitje en overstelpt het
met liefde. Het vogeltje wordt echter steeds ongelukkiger. Haar moeder probeert
haar over te halen om het beestje vrij te laten door haar te prikkelen zich in de
gevoelens van het vogeltje te verplaatsen: ‘Luister, Adèle, zo ik u in een klein kamertje
opsloot, zonder dat gij er ooit uit moogt, zoudt gij gelukkig zijn? Zij antwoordde
(heel bedroefd). Ach, mijn arm klein vogeltje!’ Hierop volgt een lange innerlijke
strijd die van minuut tot minuut wordt beschreven en waarbij de moeder alles uit de
kast haalt om Adèle te vermurwen: ‘Wel nu kind, hou het dan. Dit beestje heeft, zo
min als de andere dieren, verstand. Het redeneert niet over het ongelijk, dat gij het
doet, over uwe wreedheid, die het, om u een zeer klein tijdverdrijfje te geven, al zijn
geluk ontrooft. Het haat u niet; het is maar ongelukkig’. Slot van het liedje is dat het
meisje besluit haar kleine schat de vrijheid te geven.70
Een van de discussies in Otto's boek De kleine Grandisson betreft hetzelfde thema.
De voorbeeldige Karel houdt er echter ietwat andere
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opvattingen op na dan de moeder van Adèle - misschien omdat het hier om vogeltjes
gaat die aan gevangenschap gewend zijn en vanwege de sublieme verzorging die zij
van Karel ontvangen. Karel is van mening dat het niet wreed is vogeltjes in ‘vlucht’
te houden, omdat ze niet ‘gelijk wij’ kunnen denken. Dit onderschrijft de moeder
van Adèle, maar zij maakt een onderscheid tussen denken en voelen en dicht dieren
wel een gevoelsleven toe. Karel benadert de kwestie rationeel: ‘Als wij opgesloten
waren, zouden wij bij ons zelven zeggen, hoe vermaaklijk is het uit te gaan en hoe
smartelijk gevangen te zitten; de vogels hebben geen begrip van dat onderscheid; als
men hun eten en drinken geeft, zijn ze wel tevreden, en ze vermaken zich maar met
hetgeen ze hebben, zonder te wenschen om 'tgeen ze missen.’71 In het huishouden
Van Eck zijn, zo blijkt uit een discussie van Otto met zijn ouders, beide opinies
vertegenwoordigd:
Na de middag is mij bij ongeluk, door de onvoorzichtigheid van de
knecht, een mijner best zingende vogeltjes ontvlogen en toen ik mij bij
mama hierover kwam beklagen, kreeg ik geen ander andwoord als: ‘het
beestje is er nu veel beter af als tevoren’. Ik geloof het juist ook wel, maar
ik had hem evenwel liever in mijn kooi gehouden. Papa zegt dat ik wel
weder een andere kan kopen, want dat die zijne vrijheid toch al weder
kwijt is en dit hoop ik morgenochtend ook te doen op de markt te Delft.72
De opvatting van Otto's moeder - voorzover zij daarin serieus was - gaat in wezen
verder dan de kinderliteratuur uit die dagen. Het houden van huisdieren werd immers
niet als probleem gezien. Over het vangen van wilde vogels bestond minder consensus.
Wrede methoden werden verworpen, maar er lopen heel wat kinderen in Otto's
literatuur rond die wilde vogels vangen in de knip - een kooi die dichtslaat na betreden.
In een gedichtje van Van Alphen wordt deze hobby op zichzelf niet als probleem
gezien, maar wordt wel gewaarschuwd tegen al te hoge verwachtingen over de
opkomst:
Mijn knip had in den boom een uurtje pas gehangen,
Of deze koolmees zat er in.
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Toen zei ik bij mij zelf: wat zal ik vogels vangen!
Dat heet eerst regt een goed begin.73

Nadat het kind zeven dagen tevergeefs op nieuwe kandidaten heeft gewacht, vervalt
het tot neerslachtigheid en wacht hem Van Alphens moraal:
Die al te groote dingen wagt,
Om dat hem in 't begin zijn pogingen gelukken,
Is even dwaas, als die tot wanhoop wordt gebragt,
Om dat hij voor een tijd voor tegenspoed moet bukken.

Otto loopt hetzelfde gevaar met zijn optimistische visioenen aan het begin van het
seizoen:
Verder is het vandaag zeer schoon weer geweest en ik heb mij zeer
vermaakt met de lijsterbogen [= vallen] en de knippen uit te hangen. De
eerste dag heb ik al wat gevangen en zeer veel lijsters gezien, zodat er
hoop is.74
Later ving Otto in een van deze lijsterstrikken per ongeluk een merel, die hij
weliswaar het leven ‘schonk’, maar volgens een ijzeren logica ‘niet de vrijheid, want
dan had ik er geen strikken voor behoeven te hangen’.75 Toen een vogeltje in zijn
volière de euvele moed had om hem in zijn vinger te pikken, werd het beestje hiervoor
juist met vrijheid gestraft. Otto joeg de vogel die ‘toch van niet veel waarde was’
tegen wil en dank zijn kooitje uit.76
Het spanningsveld tussen vrijheid en gebondenheid in Otto's leven en literatuur
werd in wezen gestileerd in een gangbaar kinderspel. Hierbij werden wilde vinkjes
etappegewijs getemd door ze eerst aan een kooi en een bepaalde felle kleur te laten
wennen, ze vervolgens een broekje aan te trekken dat met een draad was bevestigd
aan een krukje in dezelfde kleur en ze daarmee te laten rondvliegen. Elke noodgedwongen - landing op het krukje werd beloond met iets lekkers. Als het
moment hiervoor rijp was, werd het vinkje losgelaten en werd het geacht uit vrije
wil naar het krukje terug te keren. Met deze getemde vogeltjes hielden kinderen
wedstrijden.
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De vinkjes werden tegelijk losgelaten waarbij de eigenaar van het vogeltje dat het
eerst naar het krukje vloog tot winnaar werd uitgeroepen.77
Ook deze praktijk vinden we zowel bij Van Alphen als in het leven van Otto. Als
beloning voor zijn braafheid tijdens school en danslessen mag Otto van zijn vader
op de markt ‘een vogeltje voor de kruk’ kopen. Dit loopt uit op een teleurstelling.
Otto beklaagt zich erover door de handelaar te zijn bedrogen omdat het vogeltje niet
te temmen is: ‘Evenwel moest de vogel het kennen, want hij koste 8 stuivers en het
was maar een keep [vink].’78 Het hoofdpersoontje in Van Alphens ‘De vogel op de
kruk’ doet een gunstiger aankoop:
Het zijn pas zes of zeven dagen,
Dat ik dit cijsje kogt van Klaas den vogelman;
En schoon ik in het eerst mijn moeite moest beklagen,
Nu is er nergens geen, die beter vliegen kan.
Wat zou ik vorderingen maken,
Als-ik zo leerzaam was als hij!
Maar 'k zou wel haast aan 't schreien raken.
Mijn vogel, ach! veroordeelt mij.79

Het vinkje dat Otto twee jaar later koopt is gelukkig wel leergierig en brengt hem
tot dezelfde overpeinzingen als zijn papieren tegenvoeter:
Ten 12 uuren ben ik op de hit thuis gekomen en (na wat voor mama gelezen
te hebben) heb ik mij wat vermaakt met mijn vogeltje op de kruk. Ik moet
bekennen dat zo ik in al 'tgeen ik leren moet zo vele vorderingen maakte
als hij, ik dan al veel verder zoude zijn.80
In het eveneens door Otto gelezen blad De Vriend der Kinderen uit 1791 ontspint
zich daarentegen een discussie over de onwenselijkheid van wilde vogels kooien.
Nachtegalen in gevangenschap zouden de lust tot zingen verliezen: ‘'t is als of hunne
lust en moed, even als zulks dikwijls bij de menschen plaats heeft, door hun mangel
aan vrijheid onderdrukt worden’.81 Deze opvatting komt overeen met een tendens in
het achttiende-eeuwse Engeland. Moralisten en esthetici zouden
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het er aan het eind van de achttiende eeuw over eens zijn geweest dat ‘het gezang
van gekooide vogels geen vreugde kon geven’.82
Otto's literatuur is eensluidender in de veroordeling van kinderen die hun huisdieren
- al dan niet gewezen vrije vogels - door verwaarlozing laten sterven. Niet toevallig
is het Eduard, het negatieve voorbeeld in De kleine Grandisson, die zijn sijsje vergeet
eten te geven, waardoor het vogeltje de geest geeft. Zijn zusje verbaast zich over zijn
hardvochtigheid: ‘als dat mij gebeurde ik zou het nooit vergeten’.83 Als kinderen niet
uit zichzelf wroeging voelen over hun nalatigheid, dan zorgen hun papieren ouders
er wel voor dat het een onvergetelijke ervaring wordt. In het verhaal ‘De
verwaarloosde leeuwerik’ probeert een jongetje de knecht de schuld te geven van de
dood van zijn vogeltje - dezelfde strategie als van Otto toen zijn vogel was ontsnapt
-, maar hij en niet de knecht krijgt de wind van voren:
Gij had uw' leeuwrik kunnen helpen,
Zoo ge opgestaan waart op zijn' tijd.
Nu is hij van gebrek gestorven,
Omdat gij zelf een luiaard zijt.84

Bij Otto vinden we zelfs twee vogellijkjes in de kast. Ditmaal verschuilt hij zich niet
achter de knecht, maar achter de brede rug van boer Kluge, hoofdpersoon uit een
kinderboek van de filantropijn Salzmann:
Nog moet ik hier bijvoegen dat ik door verzuim mijne twee vogeltjes heb
laten sterven. De zorg voor mijn konijntjes was er oorzaak van, en het
leert mij dus niet meer hooi op mijn vork te nemen als ik dragen kan. Kluge
had dit ook voor een stelregel. Hij begon met weinig land en werd een
rijke boer.85
Otto was echter over het algemeen behoorlijk zorgzaam voor zijn dieren. Enkele
uitzonderingen daargelaten voederde hij zijn vogels dagelijks. Mogelijk kreeg deze
verzorging op den duur een breder karakter. Wanneer Otto ouder wordt, schrijft hij
niet langer zijn vogels te hebben ‘gevoerd’, maar ze te hebben ‘geholpen’.86 Zijn
geitje, waaraan hij sterk gehecht was, werd niet afgeragd zoals het bokje van Pieter
uit Lettergeschenk dat aan de gevolgen hiervan overlijdt.87
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Toen Otto groter was, kreeg hij een paard. Hij raakte er dermate aan verknocht dat
zijn vader besloot het dier in de winter over te brengen naar Den Haag en er een stal
voor te laten bouwen, wat Otto in december 1795 tevreden doet noteren dat ‘deze
dag mijn beste vriend, de hit naamlijk, zijn woning alhier [is] komen betrekken’.88
In dit geval was er voor Otto alle reden om zijn ouders dankbaar te zijn.

Het gevaar van een overdosis
Hoe nuttig de nieuwe kinderboeken ook waren, de dosering moest in de gaten worden
gehouden. De filantropijn Villaume waarschuwde tegen de overdaad aan dankbare
kinderen in de kinderliteratuur rond 1800. Reële lezers met minder voorbeeldige
ouders zouden gefrustreerd kunnen raken door de discrepantie tussen fictie en
werkelijkheid. Ook waarschuwde hij auteurs tegen het oproepen van al te sterke
emoties: ‘elk buitensporig voorstel verwringt het hart’.89 Hoe reageerde Otto op de
eeuwig dankbare voorbeelden in zijn literatuur en hun afschrikwekkende tegenpolen?
De verhalen over ‘het beminlijk karakter van een kind, 'twelk zijn ouders zeer
beminde [...] en het haatlijk bestaan eens anders, 'twelk nogal vele begaafdheden
bezat, doch in zijn ouders weinig belang stelde’ hebben grote indruk op hem
gemaakt.90 Het voorgaande noteerde hij naar aanleiding van Madame de La Fites
Entretiens, drames et contes moraux. We zagen al hoe Martinet in zijn Huisboek het
kindergemoed bespeelde met zijn uitweiding over het verdriet van ondeugende
kinderen wier ouders voortijdig sterven. In De kleine Grandisson is dit thema in een
griezelverhaal verwerkt. Juist wanneer Eduard oog krijgt voor zijn tekortkomingen
maar het nog te vroeg is voor merkbare gedragsveranderingen, wordt zijn vader
onverwachts ernstig ziek. Terwijl vader Grandisson op sterven ligt, ondergaat zijn
zoon, ‘zinneloos van hartezeer’, een hels verdriet: ‘ik kan niet leven indien mijn
vader sterft - De herdenking van mijne wispelturigheden zullen mij wel haast mede
in het graf slepen, - nooit had ik gedacht, dat het berouw zo zeer aan het hart doet. Och, mochten achteloze en weerspannige kinders voor een ogenblik gevoelen, wat
ik gevoel, zij zouden ervan schrikken, en nooit hunne ouders enige reden tot droefheid
geven’.91 Otto krijgt de schrik al in zijn benen wanneer zijn
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vader verkouden is, en schrijft: ‘O, wat zoude ik niet aan hem missen in mijne
omstandigheeden, indien hij door ziektens verhinderd wierd mij te helpen, al had ik
dan zijne raad en troost nog over, en hoeveel meer niet wanneer ik ook deze moest
missen’.92 Vijf jaar nadien zit de schrik er nog steeds in, wanneer hij een lange
beschouwing ten beste geeft over zijn zonden en deze tirade besluit met het voornemen
om zijn leven te beteren zodat hijzelf ‘toch veel vrolijker [zal] kunnen leven en papa
en mama ook ongetwijffeld veel vermaak op aarde [zal] aandoen en ook geruster
doen sterven’.93
Dat een kind met deze geestesgesteldheid ook stervende vaders ziet waar ze niet
zijn, hoeft daarom geen verbazing te wekken. Een van de platen uit zijn leerboek
Manuel élémentaire toont volgens Otto een ‘stervende vader die van zijn zoon afscheid
nam. Dit denkbeeld van mijn vader vergenoegd over mij te zien sterven, zal hoop ik
mij voortaan terughouden om iets te doen dat mijn ouders bedroeft’.94 Voor-
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alsnog versterkte deze afbeelding echter vooral zijn droefheid omdat hij die dag
‘verscheide malen onvergenoegd en ongezeglijk’ zou zijn geweest. Het bewuste
platenboek bevat twee afbeeldingen van stervende mannen, hierin bijgestaan door
jonge heren. Deze heren staan evenwel, zo blijkt uit de bijbehorende tekst, niet in
een familierelatie tot de stervende. Een van hen is arts en de ander is een vriend van
de familie. Wel komt de vergenoegde uitdrukking op het gelaat van een van beide
stervenden overeen met Otto's beschrijving.95 Met één belangrijk verschil: deze
glimlach wordt niet veroorzaakt door het goede gedrag van een zoon. De stervende
man wijst met een stralend gezicht naar de doodskop op zijn nachtkastje met de
daarachter geschreven tekst ‘Herr, ich warte auf dein Heil’ om zijn godsvertrouwen
te onderstrepen. Otto's misinterpretatie kan hem echter eveneens zijn ingefluisterd
door een intermediërende instantie die tot nu tot buiten beschouwing is gebleven:
zijn ouders. Omdat de platen van het Manuel apart van de tekst en de bijbehorende
onderschriften zijn ingebonden, hadden zij immers de mogelijkheid om deze
illustraties van hun eigen boodschap te voorzien. Zij hadden hiertoe niet alleen de
middelen, ze waren hiertoe ook in de gelegenheid. Geheel conform het advies van
de achttiende-eeuwse pedagogen en naar het voorbeeld van de lezende kinderen in
Otto's fictie las Otto zelden alleen.

Leesgedrag
's Ochtends bij het ontbijt leest Otto vrijwel altijd samen met zijn vader religieuze
werken.96 Wanneer zijn vader tijdens deze lectuur wordt weggeroepen, heeft dit tot
gevolg dat het lezen wordt opgeschort: ‘Deze morgen ben ik onder den ontbijt belet
voor papa te lezen doordien weder een boer kwam om hem te spreken, dus ik hier
niets aan heb kunnen doen’.97 's Middags tijdens het dessert leest Otto vaak in het
Manuel élémentaire. Zelfs als Otto niet aan de maaltijd heeft deelgenomen, wordt
hij teruggeroepen om ‘op 't dessert in het Manuel te komen lezen’.98 Otto's lectuur
van Rollins Histoire romaine blijkt veelal samen te vallen met het avondlijk souper.
Tussen voedsel voor de geest en voor het lichaam lijkt bij de familie Van Eck een
hechte samenhang te bestaan. Otto's andere lectuur wordt eveneens gereserveerd
voor vaste momenten van de dag en wordt vaak in gezamenlijk-
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heid genoten. In mei 1794, wanneer zijn zusje Doortje de leeftijd van dertien jaar
heeft bereikt, wordt ook zij tot het ‘programma’ toegelaten. Aanvankelijk is het de
bedoeling dat Otto en Doortje zich samen met hun vader ‘alle middagen’ in de
geschiedenis of de natuurlijke historie verdiepen, maar dit programma blijkt in juni
al te zijn verschoven naar de vroege avonduren.99 Het lezen met Doortje en zijn vader
moet, zo noteert Otto niet zonder ironie, ‘van rechtswege terstond na den eten
geschieden’.100 Als het lezen in Wagenaars Vaderlandsche historie er door een
wandeling bij inschiet, wordt dit verzuim de volgende ochtend ingehaald. Dit gebeurt
niet tijdens maar met nadruk vóór het ontbijt. Het ontbijt blijft gereserveerd voor een
verhaal uit de bijbel.101 Of voor een verhaal uit Hermes' Godsdienstig handboek, dat
eveneens tot de vaste ontbijtlectuur behoort. Otto's opmerking dat hij tijdens het
ontbijt ‘hardop’ in Hermes' Godsdienstig handboek heeft gelezen, wordt hierdoor
opgehelderd. Hiermee zal hij niet hebben bedoeld dat hij de tekst hardop voor zichzelf
las maar hem voorlas aan zijn vader.
Otto's fictie behoort gedurende de eerste jaren van zijn dagboek eveneens tot zijn
verplichte lectuur. Men mag er daarom van uitgaan dat ook deze lectuur een
gezamenlijke activiteit is geweest. Omdat hij in die vroege periode nog niet aantekent
op welke momenten van de dag hij leest, tasten we echter in het duister over de exacte
plaats van dit genre in het dagschema. Wanneer hij ouder wordt, gaat het tot een
andere categorie behoren: ‘lectuur voor plaizier’, waarvoor op verschillende momenten
van de dag en avond tijd wordt ingeruimd. Men moet zich over de vrijwilligheid van
deze vrije-tijdslectuur echter niet te veel illusies maken. Regelmatig vinden we in
het dagboek passages waarin Otto's vader zich erover beklaagt dat Otto te weinig
tijd besteedt aan deze vorm van ontspanning: ‘Papa klaagt daarover ook, dat ik niet
met den rechten ijver mijne zaken doe en er maar zoek af te zijn om te kunnen rijden,
vischen, timmeren of ledig lopen, terwijl er weinig om een lectuur van plaizier gedacht
word’. Otto leest deze boeken bij voorkeur op regenachtige dagen wanneer hij toch
niet naar buiten kan: ‘hierdoor heb ik den gehele dag niet gewandeld of uit geweest,
maar heb mij tot wij gingen eten bezig gehouden en vermaakt met wat te lezen in de
Avond-vertellingen van het kasteel door mevrouw De Genlis’.102 Dit zou een moment
kunnen zijn geweest waarop Otto
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de kans kreeg om zich terug te trekken met een boekje in een hoekje, maar hij doet
hierover geen mededelingen. De Genlis' Adèle en Theodore las hij eveneens op zo'n
druilerige dag, maar hier vermeldt hij dat hij het boek samen met zijn vader heeft
gelezen.103
Hoewel Otto in zijn dagboek incidenteel schrijft zijn verplichte ‘lectuur van
plaizier’ aan zijn ouders te hebben voorgelezen, zal dit, gezien het gezamenlijke
karakter van deze lectuur, vaker het geval zijn geweest. Dit vermoeden wordt
bevestigd door een terloopse opmerking van Otto. Hij schrijft dat hij zijn moeder,
die met rugpijn in bed ligt, ‘veel langer voorgelezen’ heeft dan hij ‘anders gewoon’
is. Hij probeert haar verveling te verdrijven met een verhaal uit het Schouwtoneel
der natuur ‘over de snedigheid der spinnen’.104 Naast enkele expliciete opmerkingen
over zijn voorlezingen uit boeken vinden we in Otto's dagboek ook aantekeningen
over het voorlezen uit kranten. Slechts één keer vinden we de opmerking dat zijn
vader Otto heeft voorgelezen.105 De overige keren is het altijd Otto die zijn lectuur
aan zijn ouders ten gehore brengt.
Ondanks zijn meestal zeer beknopte aantekeningen over deze bijeenkomsten geeft
Otto soms een korte sfeerimpressie. Bijvoorbeeld wanneer de zondagse kerkgang
wordt vervangen door een preek van Otto: ‘Vandaag zijn wij met het slechte weer
niet te kerk geweest, maar thuis heb ik een preek voorgelezen. Ik moet bekennen dat
(daar ik het niet verwacht en pas in Hermes [Godsdienstig handboek] gelezen had)
ik er eerst niet zeer gewillig aan begon’.106 Maar het kan ook meevallen. Toen Otto
zijn ouders een preek voorlas ‘over de erfzonde’, werd deze sessie onderbroken door
een bezoek van mevrouw Berkhout, ‘waarmede ik wel blijde was, want ik begreep
niet veel van 'tgeen ik las’.107 Uit deze passage komt het beeld naar voren van een
jongetje dat met frisse tegenzin een voor hem onbegrijpelijke tekst voorleest. Een
andere keer was de sfeer tijdens zo'n avondlijke bijeenkomst gemoedelijker. Otto
heeft dan ‘onder het faveur van een kopje chocolaad voor papa en mama gelezen in
Rollin's Romeinsche historie’.108 Tevreden rondt hij zijn verhaal af met de opmerking
dat de dag hiermee ‘vergenoegd geëindigd’ werd.
Van tijd tot tijd zal het voorlezen door Otto een praktische reden hebben gehad,
zoals zijn voordracht uit het werk van Pluche om zijn moeder tijdens haar ziekbed
te vermaken. Mogelijk is ook de oog-
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kwaal van zijn vader, waardoor hij soms ‘niets zien of schrijven’ kon, aanleiding
geweest om Otto regelmatig de rol van voorlezer te geven.109 Ook kan het voorlezen
als hulpmiddel hebben gediend om Otto's uitspraak van andere talen te perfectioneren.
Otto leest zijn ouders ook Nederlandstalige teksten voor. Niet omwille van de
gezelligheid en evenmin vanwege de rugpijn of slechtziendheid van een van zijn
ouders, maar om hen in staat te stellen zijn receptie van de literatuur te beïnvloeden.
Het politieke traktaat van zijn oom Paulus, waarmee hij zich in het voorjaar van 1794
alleen in het tuinhuis terugtrok, dient hij een aantal maanden nadien ‘ook nog eens
met papa [te] lezen, waardoor ik, en in godsdienstige waarheid en in politique zaken
gezonde begrippen aanleer’.110
De levenslessen in Otto's fictie, begeleid door fictieve ouders die hun papieren
kinderen in hun receptie bijsturen, laten weinig ruimte voor misverstanden.
Daarbovenop wordt zijn receptie gestuurd door zijn reële ouders, die de hierin
verkondigde moraal met hun eigen commentaren nog eens ondersteunen of illustreren
met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Zo wijst Lambert zijn zoontje op de les
die hij eerder die dag uit De kleine Grandisson had moeten trekken, wanneer Otto
zegt liever met zijn vriendje Ceesje te willen spelen dan met vader en zusjes naar
Delft te wandelen.
Evenwel zou ik het gaarne hebben moeten doen, omdat het papa meeste
plaisir deed, doch ik vergat hetgeen ik 's morgens had gelezen en was niet
alleen onvergenoegd, maar zelfs liet ik mij zoverre daardoor vervoeren,
dat papa mij een assurante snotneus [noemde]. Helaas, is dit het voorbeeld
volgen van Carel Grandisson of heb ik naar Eduard geleken?
Anderhalve maand later wordt hij aan een ander verhaal uit dit boek herinnerd
vanwege zijn opstandige reactie op een poging van zijn vader om zijn uitspraak te
corrigeren: ‘Bij die gelegendheid zeide papa dat hij nu begon te geloven dat geen
vermaningen meer helpen konden, want dat ik het goed exempel van Carel Grandisson
van gisterenavond nog levendig in mijne gedachten moest hebben’.111 Otto's vader
refereert aan een passage die hij de avond tevoren aan Otto had laten lezen en
waarover Otto ijverig had genoteerd hiervan te hebben ge-
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leerd ‘dat het geen kunst is zijn ouders gedwongen te gehoorzamen, maar de kinderen
moeten er een groot vermaak in vinden alles te doen wat de ouders hun gebieden’.112
De moraal in een niet nader te traceren verhaal over Demosthenes die door gedurige
oefening ‘alle zijne gebreken van onwelsprekendheid te boven kwam’, werd door
Otto's moeder nog eens aangescherpt met de opmerking ‘dat men als men in zijne
poging volharde en applicatie heeft, men eindelijk toch wel slaagde, zelfs in de
moeilijkste dingen’.113
Met name de door Otto gelezen non-fictie waarin de receptie van lezers niet is
voorgeprogrammeerd lijkt zich tevens te lenen voor een ombuiging van de bedoelde
moraal door Otto's ouders voor hun eigen doeleinden. Zo is het verhaal uit de bijbel
over Samson en Delila voor Otto's moeder aanleiding om op te merken, ‘dat het de
kinderen welke tegens de zin hunner ouders trouwen nooit wel gaat’.114 Ook bij het
lezen van een fabel uit het Manuel, ‘welke aantoonde dat men de raad van oude
lieden moet volgen of dat men er anders te laat berouw van zal hebben’ blijft het
ouderlijk commentaar niet uit: ‘mama zegt dat ik dit ook wel zal ondervinden in 't
vervolg, omdat ik met mijn schoenen door de slijk gelopen heb, inplaats van (zoals
mama mij reeds dikwijls geraden heeft) mijn klompen aan te trekken’.115
Wanneer we proberen Otto's receptie van de literatuur te reconstrueren, stuiten
we bij voortduring op tussenpersonen: Otto's opvoeders en hun receptie van de
literatuur. Om Otto tijdens het lezen zo intensief te kunnen bijsturen als zij deden,
moeten ze de literatuur van hun kind op hun duimpje hebben gekend. Wat er eveneens
voor pleit dat Otto's lezen een gezamenlijke activiteit is geweest. De wijze waarop
ze hem begeleidden duidt er tevens op dat ze de adviezen in de pedagogische literatuur
zowel als de voorbeeldige meelezende ouders in de kinderfictie braaf navolgden.
Waarmee we toekomen aan nog een laatste advies dat binnen deze literatuur te
beluisteren was: de aanbeveling kinderen te confronteren met het goede fragment
op het juiste moment.
Wanneer we zelf over Otto's schouder meelezen blijkt dat sommige van zijn boeken
consequent niet in de volgorde worden gelezen waarin ze zijn geschreven. Ook met
betrekking tot de boeken die wel systematisch worden doorgenomen wordt weleens
van de regel afgeweken wanneer de actualiteit hierom vraagt of op Otto's eigen ver-
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zoek. Zo leest Otto Martinets Kort begrip der waereldhistorie voor de jeugd keurig
van het begin tot en met de Romeinen. De hoofdstukken over de geschiedenis van
een menigte andere volkeren - Arabieren, Turken, Perzen, Indianen, Chinezen,
Japanners, Afrikanen, Zweden, Pruisen of Portugezen - worden overgeslagen om te
kunnen doorstomen naar de ‘vaderlandsche historie’. Vermoedelijk was dit een
concessie aan Otto, die de geschiedenis van de Romeinen en Grieken al geduldig
had uitgezeten, maar nu aan het eind van zijn Latijn is. Hij schrijft opgelucht in
Martinet aan ‘onze vaderlandsche historie’ te zijn begonnen ‘in dewelke ik meerder
belang stelle als in die der Romeinen en Grieken om dat mij dezelve meer raakt’.116
Basedow koos voor zijn Manuel élémentaire bewust voor een volgorde met
zielkunde voorop, dan logica, religie, zedenleer, ambachten, standen en geschiedenis,
die nu eens chronologisch, dan weer thematisch wordt behandeld en waartoe ook
geografie en mythologie behoorden. Daarna volgt natuurkunde inclusief het menselijk
lichaam. De auteur besluit zijn leerboek met grammatica en welsprekendheid. De
familie Van Eck kapte in dit oerwoud echter een geheel eigen pad met geheel eigen
kronkels. Zo las Otto in oktober 1791 in zijn Manuel respectievelijk over een jongen
die naar de stad ging om hier zijn fortuin te maken, de ligging van Kanaän, de
ontdekking van Amerika, oosterse planten, de plaatsnijder en de ingenieur, de
gelijkenis tussen het menselijk leven en de grillige loop van een rivier, mensen met
bovenmatige krachten, de bereiding van was, Hercules, Samuel, de Spartanen, de
juiste wijze van kinderopvoeding, pelikanen en hoenderen, en opnieuw over
kinderopvoeding. Om deze passages terug te vinden moet men kriskras door beide
delen zoeken. De volgorde wordt al evenmin bepaald door de volgorde van de
platenatlas, hoewel van opvallend veel door Otto aangehaalde fragmenten plaatjes
te vinden zijn. Mogelijk bekeek men het platenboek, koos er een intrigerend plaatje
uit en las de bijbehorende vertelling.
In de volgorde waarin Otto Martinets Katechismus der natuur tot zich neemt, is
geen enkele andere logica te ontdekken dan dat die is bepaald door de actualiteit van
zijn dagelijks leven.117 Zo leest hij over de structuur van zandkorrels wanneer de
werkzaamheden in de tuin van het buitenhuis De Ruit op een hoogtepunt zijn. Deze
metamorfose van een classicistische tuin naar een romantische Engelse land-
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schapstuin met slingerbeekjes ging gepaard met graafwerkzaamheden waar Otto met
zijn neus bovenop stond en waaraan hij soms ook een handje meehielp. Met behulp
van de Katechismus kregen deze toch al interessante zandophopingen nog een diepere
dimensie:
Deze avond heb ik in Martinet gelezen over het zand, 'twelk ons (met
het blote oog beschouwd) zeer gemeen [= gewoon] toeschijnen en echter,
wanneer wij het door een vergrootglas bezien dan is elk korreltje een
kunstig gewrocht driekant of rond bolletje.118
Dat Otto juist op 17 december 1792 een passage leest over de structuur van
sneeuwvlokken, doet vermoedens rijzen over de aanleiding hiertoe.119 Martinets
verhandeling over de natuurlijke neiging van mensen om zich, ondanks de belofte
van een volmaakt geluk in het hiernamaals, sterk aan het leven te hechten, volgt niet
toevallig na een periode van ziekte.

Ontspoorde receptie?
Over de angst voor de dood leest Otto passages in zowel Martinets Katechismus als
Basedows Manuel élémentaire en hij komt op grond van beide verhandelingen tot
een eigen conclusie. Martinets poging om angst voor de dood bij kinderen weg te
nemen door eerst die angst serieus te nemen - gehechtheid aan het leven is nu eenmaal
onderdeel van de natuurlijke orde - en hen vervolgens te troosten met een hemelse
toekomst voor alle gelovige en deugdzame mensen, slaagt bij Otto slechts ten dele.
Hij haakt in zijn dagboek vooral in op het eerste deel van Martinets redenering, de
natuurlijke gehechtheid van mensen aan het hier en nu, om er vervolgens met behulp
van het Manuel nog een schepje bovenop te doen:
Het is dunkt mij zeer begrijpelijk, dat een mensch, al gelooft hij hier
namaals eeuwig gelukkig te zullen zijn, aan het leven verkleefd is, de dood
scheidt hem opeens van zijn beste vrienden, en vernietigd alle zijne
ontwerpen, en het uitzicht in de eeuwigheid is toch duister, derhalven wil
ik wel bekennen geerne nog
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eenige tijd te willen leeven, ofschoon ik aan de toezegging van Jezus
Christus niet het allerminst twijfel.120
Bovenstaande argumentatie ontleent Otto aan Basedows uitleg van een aantal
menselijke drijfveren waaronder de drang om te overleven.121 Basedows verhandeling
enkele bladzijden daarvoor over waarom de dood niet afschrikwekkend is, want de
ziel zal in iets anders overgaan, heeft blijkbaar minder indruk op Otto gemaakt:
‘Bedenkt, kinderen, hoe gelukzalig zo'n nieuw leven zijn zal. Onze zielen zijn
onstervelijk!’ De laatste toevoeging van Otto dat hij ‘aan de toezegging van Jezus
Christus niet het allerminst’ twijfelt, is van eigen makelij. Waarschijnlijk is het een
reactie op Basedows uitleg dat de drang om te overleven ziekelijke vormen kan gaan
aannemen als kinderen een vrees voor de dood koesteren omdat ze geen geloof
hechten aan de onsterfelijkheid van de ziel.
Martinets vertrouwen in een hemelse toekomst voor alle gelovigen en deugdzamen
duikt pas elf dagen later in het dagboek op, nadat Otto heeft gelezen over de perfecte
werking van het zonlicht, Godsgeschenk en Godsbewijs tegelijkertijd: ‘zij geeft
vruchtbaarheid en voedsel aan de waereld, niemand gaat verloren door gebrek. Dit
is eene eer voor God, een bewijs van 't werk dat zijne hand wrogt.’122 Otto geeft wel
een hele vrije interpretatie wanneer hij hieruit destilleert dat God de zon laat opgaan
‘over goeden en kwaden, al hebben deze laatsten het niet verdiend, doch God laat
wel eens toe dat het den bozen op deze waereld wel gaat, doch hij is evenwel
rechtvaardig en zij zullen na hun dood, hun verdiende loon vast wel krijgen, en Gods
oordeel niet ontgaan’.123 Deze moraal, als zou het onrecht van een gelijke verdeling
van zonlicht over goede en slechte mensen in het hiernamaals alsnog worden
rechtgetrokken, is nergens in Martinets werk terug te vinden. En al evenmin kan Otto
zoiets in de bijbel hebben gelezen. Dat God de zon voor zowel goede als boze mensen
laat opgaan wordt in Mattheus 5, vers 45 juist voorzien van een heel wat
menslievender moraal: ‘Maar ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze die u
vervloeken; doet wel dengenen die u haten [...]. Opdat gij moogt kinderen zijn uws
Vaders, die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden,
en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.’ Otto's ontspoorde receptie moet
waarschijnlijk worden geweten aan de door
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hem gelezen kinderfictie waarin het goede altijd wordt beloond en het kwade
onverbiddelijk afgestrafd. Het lijkt erop dat Otto geneigd is om de in zijn
kinderliteratuur zo vertrouwde moraal zelf toe te voegen, wanneer die in een werk
ontbreekt.124
Otto's sterk ontwikkelde, of misschien juist nog kinderlijke, gevoel voor
rechtvaardigheid blijkt bijvoorbeeld eveneens uit zijn receptie van historisch werk.
Zijn sympathie gaat hierbij steevast uit naar kinderen die door onrechtvaardige ouders
aan wreedheden worden blootgesteld. De Spartaanse kinderen, wier opvoeding Otto
‘wat wreed toeschijnt’, kunnen op zijn onverdeelde adhesie rekenen.125 En ondanks
Otto's bewondering voor ‘de fraaie onpartijdigheid [...] van de romein Brutus tegen
zijn zonen’ had hij ‘nog medelijden met hun’.126 Otto's betrokkenheid bij dit verhaal
was zelfs zo sterk dat hij in zijn dagboek blijk geeft van irritatie jegens de auteur.
Martinet zou ‘zo schielijk over de gebeurtenissen heen’ lopen dat Otto er weinig aan
heeft gehad. Hij heeft daarom over dezelfde gebeurtenis ook het Manuel
geraadpleegd.127 Een paar jaar later denkt Otto aan dit verhaal terug wanneer hij leest
over de terechtstelling van een zoon van de Romeinse consul Manlius, die door zijn
vader ter dood werd veroordeeld wegens ongehoorzaamheid. Otto beschouwt de
daad van Manlius als ‘zeer wreed’, nog erger dan die van Brutus. Manlius heeft zich
hiermee zowel de haat van ‘alle brave jongelingen en jonge mannen’ van Rome op
de hals gehaald als die van een achttiende-eeuws jongetje in de Republiek. De spot
en hoon die Manlius te beurt viel, was volgens Otto ‘zijn dubbeld verdiende loon en
't verwonderde mij dat zij hem zelfs niet in een samenzwering gedood hebben’.128
Ook na ruzies met zijn zusjes geeft Otto blijk van een groot talent voor de
advocatuur. Hij benut zijn dagboek op strategische wijze om zijn kant van de zaak
te bepleiten. Zijn gerichtheid op rechtvaardigheid in combinatie met zijn retorische
talenten zien we terug in zijn receptie van een van Martinets uiteenzettingen over de
natuur als weerspiegeling van een superieure goddelijke orde. Zijn weergave van het
gelezene is aan het begin nog geheel conform de eigenlijke tekst:
Deze avond heb ik in Martinet gelezen over de grootheid van Gods
werken. Ik moet inderdaad bekennen dat het maaksel
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van de geringste dingen in de natuur (bijvoorbeeld een blad van een boom),
die van de voortreffelijkste dingen welke door 's menschen handen
gewrocht zijn, verre overtreffen in kunst en netheid.129
In zijn conclusie legt Otto echter een ander accent. Hij lijkt minder gefascineerd
door het uit de natuur te destilleren godsbewijs dan door de mogelijkheid die dit biedt
om vanuit de nietigheid van mensen hun falen te rechtvaardigen. Het is zijn inziens
onvermijdelijk dat het werk van de schepper superieur is aan het werk van zijn
schepselen:
Het is ook (mijns dunkens) zeer natuurlijk dat God die de schepper van
alle menschen is, meer order in zijn werk doet heerschen [dan] welke zelfs
van hem hun aanwezen hebben.130
Ook in het voorgaande zagen we al wat staaltjes van Otto's eigenzinnige
interpretatie van zijn literatuur, fixatie op aan het verhaal ondergeschikte elementen
- mest als genezing voor borstkwalen - of neiging om een verhaal ten eigen bate uit
zijn context te lichten, zoals hij deed met de landman Kluge, die hij er met de haren
bij sleepte om een moralistische draai te geven aan zijn bekentenis zijn vogeltjes te
hebben laten verhongeren. In Otto's dagboek zijn echter heel wat meer fragmenten
aan te wijzen die lijken te duiden op het klakkeloos overnemen van opvattingen uit
zijn literatuur of op het braaf navolgen van de adviezen van de auteurs, eventueel in
combinatie met die van zijn meelezende ouders. Als Otto ertoe overgaat aan het eind
van de week en aan het begin van de maand en het jaar een ‘rekening’ van zijn
vorderingen op te maken, geeft hij hiermee bijvoorbeeld direct gehoor aan een advies
uit de literatuur die hij op dat moment onder handen heeft: Feddersens Voorbeelden
van wijsheid en deugd.131 Deze auteur drukt zijn lezers veelvuldig op het hart hun
‘jeugdelijk gedrag’ op vaste tijdstippen, wekelijks, maandelijks en jaarlijks volgens
een gestandaardiseerd schema te ‘onderzoeken’.132 Het is curieus dat Otto voor zijn
periodiek terugkerende balansrekeningen zelfs de door Feddersen aanbevolen
bewoordingen hanteert. Dat ook de boodschap van ‘vader’ Cats, ‘kinderen zijn
hinderen’, bij Otto een vruchtbare voedingsbodem vond, zou men kunnen aflei-
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den uit een door hem op twaalfjarige leeftijd gecomponeerde ‘Kinderwensch’ naar
aanleiding van het huwelijk van ‘Mejuffrouw Hartman’:
Lieve Juffrouw
Geluk met Uw trouw
Leeft met Uw man
Zo goed als je kan
en krijgt je ooit kinderen
dat ze u niet hinderen
al is dit wat klein
het komt uit mijn brein

Over de laatste twee regels moet discussie zijn geweest, want in de kantlijn zien we
in een ander handschrift het volgende alternatief:
Maar dat ze [deze kinderen] hun lesse
braaf leren bij Hesse
Zie daar nu den wensch
Van een klein stukje mensch133

Deze regels zijn vervolgens weer ruw doorgehaald, waardoor Otto's zelf gefabriceerde
zin - ‘het komt uit mijn brein’ - wederom het gedicht besluit.
Zijn toevoeging aan Martinets uitleg over de werking van zonlicht was weliswaar
afwijkend van Martinet, maar geheel conform de moraal waarmee hij door zijn andere
lectuur was volgestampt en duidt meer op de neiging om roomser te zijn dan de paus
dan op een tegendraadse houding.134 Die neiging tot overdrijving, waartegen Villaume
al had gewaarschuwd, zien we ook wanneer Otto intelligent weerwerk biedt en zijn
ouders met boekenwijsheden om de oren begint te slaan.
Zo draait Otto de rollen om als hij zijn moeder, die in tranen uitbarst naar aanleiding
van het overlijden van een vriendin, met de volgende wijsheid confronteert: ‘dat de
overledene misschien nu veel gelukkiger was als wij die haar verlies betreuren’.135
Het zal ook niet in de bedoeling van zijn ouders hebben gelegen dat Otto, hiertoe
geïnspireerd door de verheerlijking van het landleven in zijn literatuur, de
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hartstochtelijke wens begint te koesteren om boer te worden. Zijn ouders zien hem
immers veel liever in toga dan op klompen. Zoals Otto's grote voorkeur voor buiten
spelen boven het lezen hun eveneens een doorn in het oog was. In dit geval was
Otto's receptie van de boodschappen in zijn literatuur zowel overdreven als eenzijdig.
In zijn kinderboeken wordt geprobeerd de liefde voor de natuur en de liefde voor
lectuur in gelijke mate aan te kweken, maar bij Otto lijkt alleen het eerste te zijn
gelukt. Dit kan heel goed hebben samengehangen met het verplichte karakter, de
strenge begeleiding en de gebrekkige vrijheid die Otto werd gegund in de keuze van
zijn boeken.
De auteurs van achttiende-eeuwse kinderboeken worstelen niet zonder reden met
de vraag hoe zij een dergelijke vorm van geknot lezen in een leeswoede kunnen laten
uitmonden. De meeste auteurs maken zich hier nogal simpel van af door hun fictieve
voorbeeldlezers een haast onnatuurlijk enthousiasme voor boeken mee te geven.
Madame de Genlis, die haar pupil de illusie geeft in alle vrijheid boeken te mogen
uitkiezen die zij in het geniep zelf heeft geschreven, blijkt langer over deze kwestie
te hebben nagedacht. Zij doet verslag van nog wat andere geraffineerde methoden
om Adèle tot lezen te prikkelen, bijvoorbeeld door sommige boeken - waarvan het
juist de bedoeling is dat Adèle ze met rode oortjes zal lezen - lange tijd achter slot
en grendel te houden in een opvallend opgestelde glazen kast.136 Wanneer zij de
leeftijd bereikt om zonder toezicht te mogen lezen, Adèle is dan veertien jaar oud,
wordt zij hiertoe zorgvuldig getraind. Ze mag meeschrijven aan een briefroman
waarin een vrouw haar broer ervan moet overtuigen dat zijn slechte lectuur hem te
gronde zal richten. Het zal niemand verbazen dat Adèle de brieven van de vrouw
dient te schrijven en haar moeder zich mag uitleven op de vileine brieven van de
broer.137 Deze training dient om Adèle in haar latere leven immuun te maken voor
slechte lectuur. Het mag duidelijk zijn dat een dergelijk raffinement voor Otto's
ouders niet was weggelegd, met hun weinig subtiele oproepen aan Otto zijn ‘lectuur
voor plaizier’ onmiddellijk te gaan lezen.
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Verplichte boeken ‘voor plaizier’
Otto's lectuurdieet was zeer gevarieerd en samengesteld uit een grote verscheidenheid
aan titels in een goed gevulde boekenkast. Voor zijn kennis over onderwerpen die
variëren van de structuur van sneeuwvlokken tot de door de Romeinen gevoerde
oorlogen, kan Otto immers te rade gaan bij het werk van verschillende schrijvers.
Zo leest hij in het Manuel over ‘de gestrenge opvoeding der Spartaansche kinderen’
en laat zijn vader hem vervolgens over hetzelfde onderwerp lezen in Rollins Histoire
romaine, ‘alwaar dezelve veel omstandiger voorgehouden wordt’.138 Ook Otto's
religieuze lectuur ontkomt niet altijd aan zo'n comparatieve aanpak. Zo zien we hem
in zijn dagboek hardop uit Seilers Kathechismus voorlezen terwijl zijn zusjes ijverig
het voorgelezene ‘in de bijbel nazien’.139 Het bijbellezen met zijn oom Paulus lijkt
zelfs eerder filologisch dan religieus van aard: ‘Wij hebben wat in de bijbel gelezen,
waaruit wij gezien hebben dat het allerwaarschijnlijkst is dat de evangelist Johannes
deselfde is die de drie sendbrieven geschreven heeft, dewijl de woorden en
vermaningen daarin voorkomende bijna eender en in dezelfde stijl geschreven zijn.’140
De keuzemogelijkheden in de boekenkamer van de Van Ecks was groot, de
keuzevrijheid was echter, althans voor Otto, zeer beperkt. De boektitels in Otto's
dagboek zijn weliswaar zeer divers, maar behoren vrijwel zonder uitzondering tot
een gesloten corpus van teksten, aanbevolen door de keurmeesters van de verlichte
pedagogiek. Dat Otto hierin zelf weinig inbreng had, blijkt onder andere uit een
conflict met zijn ouders over het lezen van Gellerts Blijspelen. Otto beweert dat zijn
moeder, hoewel hij zowel zijn huiswerk als zijn lessen voor haar ‘naar behoren’ heeft
verricht, ontevreden over hem is ‘omdat ik driftig wierd toen zij mij niet wilde
permitteren om mijn lectuur in Gellerts blijspelen, 'twelk ik vanavond eens bij de
hand genomen heb, te continueeren’.141 Via zijn dagboek probeert Otto zijn moeder
alsnog te overtuigen met de volgende enthousiaste recensie: ‘Dit vind ik een zeer
goed boekje daar het aan den eenen kant zeer geschikt is om de fouten van het
menschelijken hart te verbeteren en ten anderen in een vermaaklijken comique stijl
geschreven is, geschikt om in snipperuurtjes te lezen.’ Otto's poging om de stijl van
argumentatie uit de pedagogische adviesliteratuur te kopiëren teneinde zijn ouders
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te overtuigen lijkt echter weinig gewicht in de schaal te hebben gelegd, want we
komen het ‘comique’ boek van Gellert in zijn dagboek niet meer tegen. Vermoedelijk
vonden ze Otto voor dit boek nog te jong.
Dat Otto's opvoeders vasthielden aan het door hen geselecteerde titelaanbod blijkt
eveneens uit een andere aantekening van Otto tijdens een logeerpartij bij oom en
tante Paulus. Anders dan 's zomers, wanneer de familie vanuit Den Haag met boeken
en boekenkasten afreist naar landgoed De Ruit, zullen Otto's ouders een dergelijk
transport te omslachtig hebben gevonden voor de veel kortere logeerpartij in
Rotterdam.142 De gebruikelijke avondlectuur uit Rollins Histoire romaine wordt
daarom, waarschijnlijk noodgedwongen, vervangen door Stuarts Romeinsche
geschiedenissen, ‘welke ik veel plaizieriger vind als Rollin, misschien omdat het
boek in 't Hollandsch geschreven is’.143 Ondanks Otto's onverbloemde voorkeur voor
Stuarts ‘Romeinen’ wordt het lezen in Rollin na zijn thuiskomst gewoon weer
voortgezet. Toch had de familie Van Eck ook Stuart in de boekenkast staan, want
hun naam komt voor op de intekenlijst voor dit werk.144 Vermoedelijk prefereerde
het echtpaar Van Eck de Histoire romaine om dezelfde reden als waarom Otto's
voorkeur juist uitging naar het werk van Stuart: de taal.
De lezer van Otto's dagboek bekruipt regelmatig het gevoel dat Otto, als het aan
hem had gelegen, liever zonder boeken zou zijn opgegroeid. Gezien zijn grote liefde
voor de natuur en zijn regelmatige weerzin tegen zijn verplichte lectuur zou Otto
immers niet ongelukkig zijn geweest met het type onderricht dat de fictieve Emile
van Rousseau mocht ontvangen: ‘Geen boeken. De werktuigen hunner grootste
ellende, de boeken, houd ik van de kinderen verwijderd.’145 De uitbundige
beschrijvingen in zijn dagboek van kabbelende beekjes, tochten te paard of met het
geitenwagentje, succesvolle visvangsten en zomerse middagen liggend in het gras,
starend naar de overdrijvende wolken, staan in schril contrast met zijn plichtmatige
aantekeningen over literaire vergezichten. Zijn tegenzin in het lezen van boeken
blijkt eveneens uit de wijze van formuleren. Zo wordt het Manuel élémentaire onder
het weinig enthousiaste adagium ‘uitstel is afstel’146 ter hand genomen en heeft Otto
zich weliswaar ‘zo goed als ik konde’ geprobeerd met boeken te vermaken maar
hierdoor uiteindelijk ‘niet
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Illustratie uit het boek dat Otto niet mocht lezen: C.F. Gellert, Blijspelen, 1778
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Ceesje Reepmaker, portret circa 1795, toegeschreven aan J. Parker

veel plaizier gehad.’147 De klacht van zijn vader dat Otto ‘niet met den rechten ijver’
zijn ‘zaken’ zou doen ‘en er maar’ zoekt ‘af te zijn om te kunnen rijden, vissen,
timmeren, of ledig lopen terwijl er weinig om eene lectuur van plaizier gedacht
wordt’, lijkt dan ook gegrond.148
Toch was er voor Otto's ouders niet voortdurend reden tot wanhoop. Soms, met
name tijdens perioden van hevige regenval, heeft Otto zich ‘vermaakt met wat te
lezen’149 of heeft hij zelfs ‘een avond in gezelschap van [zijn] boeken vrolijk
doorgebracht’.150 Deze plotselinge gedrevenheid had echter wel een keerzijde. Omdat
hem ‘onvoorziens een aardig boekje in handen’ viel, is hij de tijd vergeten en is zijn
huiswerk in het slop geraakt.151 Ook het boek dat Otto van zijn vriend Ceesje
Reepmaker had geleend, wist hem zo te boeien dat hij die dag verder niets meer heeft
uitgevoerd. Als verzachtende omstandigheid voert Otto aan dat hij ‘het boekje deze
avond weer moest geven’, maar verzuimt de identiteit te onthullen.152 Juist de boeken
die Otto niet verplicht voor zijn plezier leest, worden meestal slechts aangeduid met
‘aardig’. Deze compactheid zal ten dele samenhangen met
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de functie van het dagboek. Otto noteert immers vooral fragmenten uit zijn lectuur
met auteursnamen of titels om zijn ouders ervan te overtuigen dat hij de dagelijkse
verplichte lectuur heeft doorgenomen en begrepen.

Identificatie met een Amerikaanse boer
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 1784
is in meer dan één opzicht een vreemde eend in de bijt van verantwoorde verlichte
kinderboeken die normaliter op Otto's programma staan.153 Toch leest hij het met
groot plezier en hij identificeert zich probleemloos met de hoofdpersoon:
Heden mensen alhier ten eten geweest zijnde, ben ik verstoken geweest
van lessen met papa en ik heb ook, zowel om het schone weder als omdat
ik den dag vanmorgen aan mijzelven heb, mijn meesten tijd in de lucht
doorgebragt. Juffrouw Philip met Tietje hier zijnde blijven logeren, hebben
wij het lezen in Rollin zo lang opgeschort en verwisseld met de
Americaensche landman, wiens leven en bedrijf met mijn smaak zeer
schijnt overeen te komen.
Deze titel ontbreekt zowel in de adviesliteratuur als in de door Otto - en zijn ouders
- gelezen boeken en kindertijdschriften. Het boek was dan ook bepaald niet bedoeld
als kinderliteratuur.154 Wel werd het door George Washington aanbevolen aan eenieder
die overwoog naar zijn land te emigreren.155 Dat Rollin hiervoor moest wijken, zal
Otto geen hartzeer hebben bezorgd, ‘hetgeen ik er tegenwoordig in leze, behelst niet
veel interessants’ schreef hij bij een andere gelegenheid. De oude Romeinen zeiden
hem niet veel, een opvatting die ook geventileerd werd in de Brieven van een
Amerikaensche landman, welks auteur betuigde een afkeer te hebben van de ‘muffe
boeken’ die hij van zijn vader geërfd had.
Het bezoeken van Romeinse overblijfselen in Italië wordt door de landman
afgeschilderd als een nutteloze bezigheid. Wat hebben we aan het bekijken van
‘puinhopen van tempelen en andere gebouwen,
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welke zeer weinig gemeenschap hebben met die der tegenwoordige eeuw’. Het zou
veel beter zijn als men naar Amerika zou afreizen, waar aan een nieuwe toekomst
wordt gewerkt: men kan er ‘ruwe ontwerpen der maatschappijen’ bestuderen evenals,
‘de nieuwe grondvesten onzer steden’, en reizen door ‘pas-ontgonnen landen’. In
Amerika is ‘alles nieuw, daadlijk tegenwoordig, vreedzaam en heilzaam. De natuur
opent hier haar breden schoot, om gedurig nieuwe aankomelingen te ontvangen, en
hen te voorzien van voedsel.’156 Deze wisseling van perspectief zal voor Otto een
verademing zijn geweest.
Men hoeft niet diep te graven om in dit boek een onversneden achttiende-eeuws
vooruitgangsoptimisme en maakbaarheidsidee te ontdekken. Door implantatie van
positieve elementen uit 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.157 Ze deden dat immers met
achterlating van de negatieve elementen van de Europese beschaving:
Dezelve bestaat niet, als in Europa, uit grote heren, die alles bezitten;
en eene menigte volks, die niets heeft. Hier zijn geen aanzienlijke familiën,
geen hoven, geen koningen, geen bisschoppen; hier is geen kerklijke
heerschappij [...], geen verregaande verschijningen der weelde. [...] Wij
hebben geen prinsen, voor welken wij werken, hongeren en sterven: en
leveren de volmaakste maatschappij in de wereld op.158
Het oorspronkelijk in 1782 in Engeland verschenen Letters from an American
farmer wordt beschouwd als de eerste vertolking van de American dream, maar is
in feite een gecompliceerd boek, geschreven door een auteur met meerdere
identiteiten. Achter de eenvoudige boer verschool zich Michel-Guillaume-Jean de
Crèvecoeur, telg uit een Normandisch adellijk geslacht, die inderdaad naar Amerika
was vertrokken en daar een tijdlang als hereboer leefde, maar die tijdens de
vrijheidsoorlog terugkeerde naar Frankrijk om zijn erfenis veilig te stellen, met
achterlating van vrouw en kinderen. Terwijl de boerderij werd platgebrand door
Indianen en zijn vrouw werd vermoord,
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wist Crèvecoeur zijn boek in 1782 in Londen gepubliceerd te krijgen, welke uitgave
twee jaar later gevolgd werd door een Franse bewerking, die hij voorzag van een
opdracht aan Lafayette. Hij werd al snel opgenomen in de wereld van de literaire
salons, waar hij werd gelanceerd als een slachtoffer van de Engelse terreur en als
een nobele wilde, dat laatste vooral in de ogen van de voormalige minnares van
Rousseau, gravin d'Houdetot, die zijn schutsvrouw in de Parijse ‘beau monde’ zou
worden. Nu zijn ster gerezen was, ging hij terug naar Amerika als diplomaat. Na
enkele jaren in New York gestationeerd te zijn geweest keerde hij in 1792 terug naar
zijn vaderland, waar hij ternauwernood ontsnapte aan de revolutionaire terreur die
daar toen heerste, om na vele omzwervingen in 1813 in Parijs te sterven.
Net als de auteur heeft zijn beroemde boek allerlei gedaanten aangenomen. Daar
heeft de schrijver zelf veel toe blijgedragen. De eerste hoofdstukken zijn vooral een
lofzang op de nieuwe wereld, maar in het tweede gedeelte wordt steeds duidelijker
dat hier van een echte utopie nog lang geen sprake is. De kwestie van de slavernij
omzeilt de auteur nog, maar in het laatste hoofdstuk schrijft hij over zijn twijfels of
hij de zijde van de Engelsen of van de opstandelingen moet kiezen, en over zijn angst
voor het oorlogsgeweld:
Ik ben een liefhebber van vrede; - wat moet ik doen? Ik sta te wijfelen
tusschen de achting, welke ik gevoele voor de oude verbindtenis en de
vreze voor nieuwigheden, wier gevolgen ik niet wel kan doorzien, zoals
die omhelsd worden door mijne landgenoten.159
Een dergelijke complexiteit paste echter niet in het Patriotse wereldbeeld zoals
dat toen in Nederland bestond. Daarin figureerden de Amerikaanse vrijheidsstrijders
als helden, vechtend voor een goede zaak tegen de Engelse schurkenstaat. Wat de
lezers evenmin wisten, was dat Crèvecoeur nog een vervolg had geschreven dat nooit
gepubliceerd is. Toen dat ruim een eeuw later boven water kwam, bleek het vooral
gruwelijke verhalen uit de jaren van de vrijheidsoorlog te bevatten, waarin van de
Amerikaanse utopie weinig meer overbleef. Er werd dus niet alleen selectief gelezen,
maar al even selectief geschreven en gepubliceerd. Immers, de boekenwereld werd
gemodel-
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leerd naar de wensen van de tijd, en vooralsnog betekende dat vooral geloof in
vooruitgang en de schoonheid van de wereld. Otto's sober levende Amerikaanse boer
‘wiens leven en bedrijf met mijn smaak zeer schijnt overeen te komen’, was in
werkelijkheid bepaald niet ongeletterd, en als hij al boer was, een hereboer, eerder
nog een illusionist, die wanneer Otto zijn verslag leest reeds lang zijn paradijs is
ontvlucht.
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Hoofdstuk 4. De tuin als pedagogisch project
Gisteren zijn wij ten 12 uuren met ons rijtuig na Ypenburg gereden om
daar bij neef en nicht Van den Burg te eten en dan voor den donker te
retourneren, maar wij toefden zo, dat het al zeer duister was eer wij
vertrokken, 'twelk maakte dat wij in de rijlaan tegen een hoop zand reden,
die daar lei en waarover ons eene paard viel.1
Een triviale gebeurtenis? De hoop zand waartegen de koets opbotste, was daar
vermoedelijk neergestort met een hoger doel: de transformatie van het landgoed
Ypenburg tot een arcadische idylle, zoals ook het landgoed De Ruit en de buitens
van vele kennissen en familieleden van Otto in deze periode grondig werden
omgewoeld om te voldoen aan het ideaal van een romantische Engelse
landsschapstuin. De herinrichting van de tuin rond De Ruit werd door Lambert na
zijn terugkomst uit Parijs in 1789 met evenveel idealisme en enthousiasme ter hand
genomen als de opvoeding van zijn oudste zoon.
Beide projecten hadden veel met elkaar gemeen, al was het maar omdat kinderen
dikwijls werden vergeleken met jonge bomen. Bomen moesten net als kinderen geleid
worden en zo nodig gesnoeid, zoals pedagogen al sinds de Oudheid adviseerden.2
De vergelijking tussen opvoeding en het dresseren van dieren was eveneens populair.
Op portretten uit de zeventiende en vroege achttiende eeuw staan kinderen vaak
afgebeeld met een vogeltje op de arm of een hondje aan de voeten. De boodschap is
hier dat kind en dier beide het product zijn van zorgvuldige training. Op het portret
van Lambert van Eck, geschilderd toen hij zes jaar oud was, in 1757, poseert hij niet
toevallig met een tamme vogel op zijn arm.
Tegen dit snoeien en drillen kwam Rousseau in het geweer. In Emile had hij
geschreven: ‘De mens dwingt de boom vreemde vruchten te dragen, castreert honden
en paarden, kortom, misvormt alles.
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Lambert van Eck, portret door A. Bauer, 1757

Niets wil de mens zo behouden als de natuur het gemaakt heeft, zelfs niet zijn eigen
kinderen. Hij wil ze dresseren als een manegepaard, vervormen als een boom in een
tuin.’ Of het nu mens, dier of plant betrof, in de ogen van Rousseau moest de natuur
vooral vrijheid gegund worden. In het kind moest het natuurlijke behouden blijven
en daarom werd Emile op het platteland en in alle vrijheid opgevoed.
De filantropijnen grepen in hun aanpassing van Rousseau's pedagogische ideeën
terug op de vergelijking tussen kinderen en planten, maar voorzagen deze beeldspraak
van een wat andere invulling.
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Vader geeft iets te lezen, op het schilderij wordt een boom opgebonden, uit de eerste aflevering van
het Weekblad voor Kinderen, 1798

De door hen gepropageerde ‘natuurlijke opvoeding’ werd gekenmerkt door vrijheid
in gebondenheid, een natuur die weliswaar niet moet worden gedicteerd maar wel
moet worden geleid. De pedagoog Saltzmann vergeleek kinderen met planten:
‘Wanneer ik goede koolplanten aankweken wil, dan wordt daartoe goed zaad en een
goede behandeling vereischt [...] Evenzo is het ook gelegen tot de opvoeding der
kinderen.’3 In De vriend der kinderen uit 1791 worden de lezertjes als volgt
toegesproken: ‘Ik beschouw u als planten, die, eerlang tot bomen opgewassen, in de
voorhoven des Heeren de heilzaamste en edelste vruchten dragen zult.’4
De filantropijn J.L. Ewald werkte in zijn School van wijsheid en deugd de oude
vergelijking uit in een dialoog tussen vader en zoon:
Op eenen schonen lentemorgen ging Damon met zijn kleine zoon in de
tuin. Zij beschouwden, met vernieuwde opmerkzaamheid, de bomen, de
bloemen en planten, waarop de dauw nog glinsterde. ‘Waarom staat juist
deze boom zo geheel en al
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Kinderen krijgen toelichting over een opgebonden boompje. Frontispice van J.F. Martinet
en A. van den Berg, Geschenk voor de jeugd, 1784
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recht, en die daar ginder niet?’ vraagde de kleine Georg zijnen vader. ‘Daarom, mijn kind!’, antwoordde de vader, ‘dewijl men deze in zijn jeugd
gekweekt, goed vast gebonden en behoorlijk gesnoeid heeft, doch dezen
in zijne vrijheid slechts zorgeloos heeft laten opgroeien [...]. De jonge
boom zijt gij; wanneer ik u niet in alles naar uwen wil laat begaan: maar
u zeg, wat gij doen en niet doen moet; wanneer ik uwe misdrijven bestraf,
u iets nuttigs laat leren, en u in alles gehoorzaam vind, zoo zult gij in eene
goede houding opwassen, en een goede vruchtdragende boom onder de
menschen worden. Maar deze bloem zijt gij, Ik heb dezelve met
zorgvuldigheid opgepast, en den besten grond opgekweeekt, en voor de
nachtvorst beveiligd. Hoe veel zorg hebben ik en uwe moeder, tot dus
verre, aan u besteed, mijn zoon! Ik hoop, dat gij ook, tot onze blijdschap,
zult opbloeien, en uwe plaats, in vervolg van tijd, eenmaal onder de
menschen verdienen.’5
Een nieuw element in de verbinding tussen opvoeding en natuur was de zoektocht
bij eenvoudige boeren naar ‘natuurlijke’ opvoedingsprincipes. Het bekendste
voorbeeld is de Zwitserse boer Jakob Guyer, wiens levenslessen in boekvorm werden
gepubliceerd door een medicus. In Nederland verscheen eerst een uittreksel in De
Denker, daarna een volledige vertaling onder de titel De wijsgeerige landman.6 Deze
boer was niet bedorven door onderwijs en cultuur, hij was ‘alles wat hij is aan de
Natuur en aan zijne eigene opmerking, niets aan de konst verschuldigd.’ Hierdoor
was hij in staat zijn kinderen een eenvoudige en rechtschapen opvoeding te geven,
die superieur was aan de vorming die de meeste lezers van dit werk zelf hadden
genoten.
Het is geen toeval dat de eerste filantropijnse school, die van Basedow, gesitueerd
was in Wörlitz, het eerste landschapspark dat in Duitsland werd aangelegd. School
en park waren een initiatief van de verlichte vorst van Dessau-Anhalt, die meende
dat de hervorming van onderwijs hand in hand moest gaan met de herinrichting van
het landschap. Vrijwel de gehele intellectuele voorhoede van Europa gaf hier acte
de présence, hiertoe aangemoedigd door enthousiaste beschrijvingen in brieven en
reisjournaals, zoals van de prominente verlichter Charles-Joseph de Ligne met zijn
oproep: ‘Tuinlieden, schilders,
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dichters, filosofen, ga naar Wörlitz.’7 De vorst van Dessau had inspiratie opgedaan
tijdens een reis met zijn tuinarchitect naar Engeland. Zijn Gartenreich werd rond
1784 voltooid. Het was een aaneenschakeling van verschillende tuinen en bood
bezoekers een romantische reis langs uiteenlopende landschappen, bosschages,
waterpartijen en decoratieve bouwsels. Men liep over een Zwitserse hangbrug,
passeerde een hermitage en had uitzicht op een Chinese pagode, en dat alles in een
weldoordachte volgorde die erop gericht was bij de wandelaars verschillende emoties
op te roepen. Het park van Wörlitz liet zich, met andere woorden, lezen als een roman.
Om de leesbaarheid te bevorderen werd al snel na de opening van het park een
bezoekersgids op de markt gebracht.8 Tuinkunst, pedagogie en literatuur waren in
deze parkaanleg met elkaar verbonden.
De nieuwe landschapsstijl vormde een breuk met de tuinaanleg in vaste
symmetrische patronen, zoals die in heel Europa sinds de Renaissance dominant was
geweest.9 Men sprak van Franse tuinen, omdat het park van Versailles het hoogtepunt
was van deze geometrische stijl. Ook in Nederland domineerde de Franse stijl, zeker
op de buitenplaatsen die sinds het midden van de zeventiende eeuw op grote schaal
gebouwd werden door bemiddelde stedelingen.10 In deze tuinen werd de natuur
gecultiveerd en gedisciplineerd. De geometrische tuin was een microkosmos met
een tijdloos en universeel karakter, welk effect bevorderd werd door de aanplant van
groen blijvende taxushagen, waardoor de seizoenen uit de tuin werden verbannen.11
De hagen kregen door regelmatig snoeien een permanent aanzien, wat het tijdloze
karakter eens te meer benadrukte. De ondoordringbare hagen hadden tegelijk de
functie om de tuin van de buitenwereld af te sluiten.
De Engelse tuinaanleg kwam rond 1770 in de mode en verspreidde zich snel over
heel Europa. Een generatiegenoot van Otto verklaarde deze omslag van Frans naar
Engels als volgt. In de Franse tuinen weerspiegelde zich ‘de wil van de bezitter die
de natuur onderworpen heeft, slavernij: geschoren heggen, in allerlei figuren gesnoeide
bomen, rechte lanen, arcaden enzovoort.’ In de Engelse tuin daarentegen ‘wordt de
wil van de natuur zoals deze zich in bomen, struiken, bergen en meren objectiveert,
tot een zo zuiver mogelijke uitdrukking van zijn ideeën gebracht.’12
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Dit verlangen naar de ongerepte natuur kan ook gezien worden als een reactie op de
voortschijdende ontginning van woeste gronden en de rationalisering van de
landbouw. Tijdens de Verlichting werd hieraan een nieuwe impuls gegeven, zoals
blijkt uit de oprichting, in 1778, van de Maatschappij ter Bevordering van den
Landbouw.13 Velen wilden van Nederland een volkomen rationeel ingericht land
maken. Toen de Delftse Patriot Gerrit Paape zijn toekomstbeeld schetste van
Nederland in het jaar 1998, constateerde hij met voldoening dat alle zandgronden,
heidevelden en duinen, kortom alle ‘nutteloze gronden’ inmiddels ontgonnen en
bebouwd waren. Bij J.F. Martinet is een zelfde enthousiaste toon te beluisteren
wanneer hij in zijn Katechismus der natuur constateert dat er al veel is bereikt:
‘Oudtijds bestond [ons vaderland] uit woeste bossen, schorren en verdronken landen;
Nu ziet gij het in een paradijs verkeerd.’14 Tegelijkertijd betoont hij zich een
voorstander van de natuurlijke stijl van tuinaanleg: ‘Wandel door uwe bloemperken,
die wij in de vorige eeuw van de Franschen geleerd hebben te maken, en zo u deze
om der stijfheid wil min voldoen, leg dan Engelsche tuinen aan [die] nu ook in trein
bij ons gekomen zijn.’15 Bij Martinet zien we een paradox die typerend was voor de
visie op de natuur in Otto's tijd: grote waardering voor de gecultiveerde nuttige natuur
gepaard aan een even grote bewondering voor de woeste vrije natuur. Die woestheid
moest dan wel door de mens beheersbaar zijn gemaakt in tuinen die daarmee tot
reservaten werden omgevormd.
De nieuwe ideeën over tuinaanleg drongen in Nederland eerst door via artikelen
in tijdschriften. In de Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen verscheen al in 1770
een pleidooi voor de Engelse tuinstijl onder de titel ‘Het schone en schilderachtige
der lusthoven.’16 Tuinieren werd een rage, ook in de boekhandel, waar men een
Zakwoordenboek voor het buitenleven kon kopen of een Tuincatechismus voor
liefhebbers van tuinen.17 Tuinen werden een geliefd gespreksonderwerp, zoals blijkt
uit dagboeken als dat van Jacoba van Thiel, inwonende zuster bij een predikantengezin
in het dorp Overschie bij Rotterdam. Zij schreef bijvoorbeeld regelmatig over haar
eigen tuin en over bezoeken aan die van anderen. Sommigen hielden zelfs een speciaal
tuindagboek bij, zoals Gijsbert Karel van Hogendorp, telg uit een Rotterdamse
regentenfamilie waarmee de Van Ecks omgingen. Het was een wijd-
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verspreide gewoonte: ook Thomas Jefferson, de Amerikaanse staatsman die Lambert
van Eck in Parijs had ontmoet, schreef een tuindagboek.18
Hoewel de Engelse tuinen waren ontworpen om tegenwicht te bieden aan het
cultuurlandschap waarvan ze deel uitmaakten, werd er altijd naar vloeiende
overgangen gestreefd door uitzichten te creëren op akkers en weiden, met wuivend
graan of grazende koeien. Ook boerderijen werden in het tuinlandschap opgenomen.
Zo werd een tuin tevens uitdrukking van een economische utopie, van een verlangen
naar een simpele, rurale economie.

Landschapstuinen in Nederland
Toen Lambert van Eck besloot zijn tuin op de schop te nemen, was de Engelse tuinstijl
al hier en daar toegepast. Een van de eerste volgens moderne inzichten aangelegde
landgoederen was Biljoen in Gelderland. De eigenaar, J.F.W. baron van Spaen, had
inspiratie opgedaan tijdens zijn grand tour door Europa in 1769. Vanuit Venetië had
hij alvast platanen, populieren en treurwilgen naar Biljoen verzonden.19 Na een reis
naar Engeland begon hij in 1774 aan een grootscheepse herschepping van zijn
landgoed. In zijn kasboeken staan vanaf dit jaar bedragen voor aanzienlijke
hoeveelheden dennenzaad, bedoeld om de schrale heidegrond op de omliggende
heuvels vruchtbaarder te maken. In 1783 vinden we de eerste betalingen voor ‘Engelse
gewassen.’ Inmiddels had de bekende tuinarchitect Johan Georg Michael een nieuwe
aanleg ontworpen met een grote vijver met eilandjes, slingerpaden omzoomd door
gras, bomen en bloemperken. Eén eilandje werd beplant met populieren, zoals
Rousseaus grafeiland, en voorzien van een houten kruis. Mogelijk was het Van
Spaens bedoeling hier zelf te worden begraven.20 Ook een ander gedeelte van het
landgoed, Beekhuizen, werd omgevormd tot een Engels landschapspark. Elders op
het landgoed had de baron doorkijkjes gecreëerd naar boerderijen, en waar de
aanbevolen nuttigheid ontbrak had hij bouwsels laten optrekken. Van daaruit kon
men de entourage vanuit diverse gezichtspunten genieten. De salon, waar ook het
gastenboek lag, verschafte niet alleen het meeste comfort maar ook het meest riante
uitzicht.
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In navolging van de door markies de Girardin bepleite en op Ermenonville uitgevoerde
aanpak liet de baron in zijn park meer dan zeventig tekstborden aanbrengen, waarop
de wandelaar toepasselijke spreuken en gedichten kon lezen om de door het landschap
opgeroepen gevoelens te verdiepen. Eenzame plaatsen werden hiervoor bij uitstek
geschikt bevonden. Ergens in het beekdal werden bezoekers, als zij niet al zelf op
de associatie waren gekomen, op hun sterfelijkheid gewezen door het volgende
gedicht: ‘Beek, wij lijken dezelfde kracht te hebben. Wij beiden volgen een haastige
koers. Jij naar de zee, wij naar de dood.’21 Het was een geliefde vergelijking, die Otto
was tegengekomen in het Manuel van Basedow: ‘Na den eten heb ik gelezen in het
Manuel eene schone gelijkenisse tussen het menschelijk leven en de loop eener rivier,
welke dan eens door schone landsdouwen, dan eens tussen rotsen heen lopende, zich
eindelijk in den oceaan verliest.’
Voor de teksten putte de baron uit tal van literaire bronnen met een pastoraal
karakter, van Vergilius en Horatius tot Petrarca, Boileau, Racine en het toen recent
gepubliceerde gedicht Les jardins ou l'art d'embeller les paysages van Jacques de
Lille uit 1782 - later vertaald door Willem Bilderdijk - waaruit de wandelaar tal van
citaten op zijn pad vond:
Heb je het water, de weiden en de bossen gehoord?
De verheven welsprekendheid en de fluisterende stemmen?
Daar, waar de schilder zijn palet verrijkt
Waar inspiratie de dichter beroert
Waar vrede en verlossing wordt gesmaakt
Waar de gelukkige zijn herinneringen heeft en de ongelukkige zijn tranen laat lopen22

Deze versregels maken duidelijk dat het aan de bezoekers zelf werd overgelaten
welke gevoelens ze ruim baan zouden geven. De baron zag hierbij verschillende
mogelijkheden. Men kon zich ‘in diepe eenzaamheid verschuilen en zich aan
wijsgerige bespiegelingen overgeven ofwel in talrijk gezelschap de aangenaamheden
van het eenvoudige buitenleven smaken.’23
Uit de diversiteit aan reacties in het gastenboek van het landgoed blijkt dat de
baron in zijn opzet is geslaagd. De schrijfster Elisabeth
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Maria Post, die er meermalen verbleef, schreef dat de tuin een hof van Eden was,
een paradijs op aarde.24 De predikant-dichter Dirk van de Loo beschreef zijn wandeling
als een tocht door ‘het Eden van 't heerlijk Gelderland’. Voor C.J. ter Bosch was
‘niets hierbij te vergelijken’.25 A.M. van Grasveld legde de nadruk op de sobere
eenvoud die hij in het park zag:
Hier heerscht geen weidsche konst of pracht
Hier treft natuur, die dwang veracht,
Op 't zaligst ons gevoelig harte.
Gewis in dit bevallig oord
Waar zuivere eenvoud 't oog bekoort
Kent men geen kommer, angst of smart.

In Grasvelds beleving is op Biljoen de kunst ondergeschikt gemaakt aan de natuur.
De waarneming van een andere, anonieme, dichter stemde hiermee overeen: ‘Hier
ziet men hoe natuur de kunst kan overtreffen.’ De kwestie van cultuur versus natuur
hield meer bezoekers bezig. Dominee J.H. van der Palm, later agent van Nationale
Opvoeding (minister van Onderwijs), legt het accent anders, wanneer hij spreekt
over ‘Natuur, door kunst verhoogd’. Ook dominee J. Mensinga met zijn ‘natuur door
konst geleid’ en J.C. Clement met zijn ‘natuur geholpen door de kunst’ onderschreven
de opvattingen van De Lille en Hirschfeld, waarin het belang van natuur en kunst
beide worden benadrukt.
Antje van Hogendorp, zus van Gijsbert Karel, bezocht in 1787 het park van de
baron.26 In haar reisverslag schrijft ze enthousiast over de aanleg, met name van het
gedeelte op Beekhuizen, ‘qui est entièrement dans le grand goût Anglais’.27 De
wonderen van dit landgoed waren eigenlijk met geen pen te beschrijven: ‘il faut voir
çela pour la comprendre’. Wat haar er niet van weerhield gedetailleerd kond te doen
van de cascade, rotsen, hermitage, grotten en alle andere elementen. Interessanter in
dit verband is echter haar associatie met het werk van De Lille. Ze schrijft dat het
haar een groot plezier doet nu eindelijk de taferelen in het echt te kunnen aanschouwen
waarvan ze zich eerder, dankzij De Lille, slechts een voorstelling had kunnen maken.
Deze voorkennis zegt veel over de mate waarin de nieuwe ideeën over tuin-
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Het landschap rond Rederoord, uit J.F. Martinet, Katechismus der natuur, 1782-1789
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aanleg aan het eind van de achttiende eeuw tot de Nederlandse elite waren
doorgedrongen.
Antjes kritiek op de nabijgelegen classicistische tuinen van Rederoord, eigendom
van een familielid van Otto, stond in schril contrast met haar enthousiasme voor
Biljoen en Beekhuizen. De aanblik van kasteel Rederoord, mooi en degelijk gebouwd,
kon haar nog wel bekoren, ‘mais le jardin est affreux,’ een monument van
smakeloosheid.28 De mooie onregelmatig gevormde heuvels, prachtige bomen en
vergezichten die dit landgoed rijk was, voedden Antjes verontwaardiging alleen nog
maar meer. De eigenaar had alles tot zijn beschikking gehad om er iets moois van
te maken maar blijkbaar niets beters weten te bedenken dan de heuvels te beplanten
met rechte rijen bomen ‘qui formes des allées uniformes et tristes. Quel parti ne
pourroit pas tirer de cette richesse naturelle un artiste Anglois, que le bon goût
guideroit!’ De tuinman had haar toevertrouwd dat alleen al voor het snoeien van deze
bomen negen tuinlieden dag in dag uit in de weer waren. Daarover kon Antje
meepraten. Ze woonde zelf op een van de grootste classicistische buitens bij Delft,
Sion, vermaard om zijn formele tuin met ruim zeven meter hoge geschoren hagen,
maar met een ‘genius loci’ die zich veel beter leende voor hoogstandjes van snoeikunst
dan voor de Engelse tuinkunst. Mogelijk verklaart dit de heftigheid van haar
verontwaardiging over de gemiste kansen op Rederoord. Men moet zijn zegeningen
tellen. Het vlakke kleilandschap rond Delft vereenvoudigde de inzet van het ‘spook’
van Sion: een gigantisch snoeiapparaat. Je kunt je voorstellen, schrijft zij, hoe moeilijk
het is om op zo'n heuvelachtig terrein als Rederoord gebruik te maken van ‘le spook’.

Het spook van Sion
Antjes commentaar op Rederoord was niet mals, maar het was nog mild vergeleken
met dat van Otto op het landgoed van Antje. In zijn ogen was het vlakke
polderlandschap rond Delft geen excuus om niet meer van de tuinen rond Sion te
maken:
Nu nog wat van gisteren, wanneer ik eindelijk de rondom beroemde
buitenplaats Sion eens heb wezen zien, maar ik werd in
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Gezicht op het huis Sion en zijn tuinen

mijn verwachting zeer teleurgesteld. Ik vond niets dan hemelhoge
gladgeschoren heggen en vijvers van wel 2 morgen lang en breed na rato,
maar daarentegen zeer schone opgaande iepen en beukenbomen, maar
geen eiken. Achteraan de plaats was evenwel een stukje lands geheel nieuw
met slingerbos gemaakt, aan het einde van welk men op een terras kwam,
wanneer men een vijver voor zich zag, die geheel vierkant was en waarin
een cascade viel, die uit een zeer lange regelrechte sloot kwam. Dit alles
zoude zeer aardig zijn als er enige partijtjes van gras, vreemde gewassen
en dennenbomen of iets dergelijks bij geweest was en de vijver rond
geweest en de sloot in een slingerend beekje veranderd was. En het was
zo aangelegd dat dit alles gemakkelijk konde geschieden. Maar nu wordt
mijn journaal te lang en ik zal hiermede besluiten.29
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Van Sions klassieke Franse stijl - de met het ‘spook’ gladgeschoren ‘hemelhoge’
heggen en de kaarsrechte waterpartijen - moest Otto niets hebben. Het
miniatuuroorlogsschip in de vijver, compleet met een echt kanon dat op feesten en
partijen werd afgeschoten, vond Otto niet eens vermeldenswaard.30 Alleen het gedeelte
van de tuin met ‘slingerbos’ - omgevormd in de moderne stijl - kon zijn goedkeuring
wegdragen. Met zijn opsomming van de manco's: vreemde gewassen, dennebomen,
graslanden en slingerbeekjes, betoont hij zich met zijn vijftien jaar even goed
ingevoerd in ‘le grand goût Anglais’ als de achttienjarige Antje van Hogendorp.
Otto's oordeel over de buitenplaats Ypenburg was evenmin positief. Hij bezocht
het nog in de oude staat, zoals het was aangekocht door zijn neef Franco van den
Burch, die blijkens Otto's commentaar nog een lange weg te gaan had: ‘Ik vind het
een grote, lage, ongeheuvelde plaats, doch daar wel iets zeer aardigs van konde
gemaakt worden, wanneer hij onder de handen van een liefhebber kwam.’31 Het is
duidelijk dat Otto zo'n liefhebber was en ook hoe hij zelf zo'n tuin zou aanleggen:
als een romantische, Engelse landschapstuin. Franco van den Burch lijkt de uitdaging
van zijn neefje te hebben aangenomen. We zagen al dat bij een later bezoek de koets
van de Van Ecks vastliep in een hoop zand op de oprijlaan, die er ongetwijfeld was
gedeponeerd om heuvels te scheppen op het landgoed.32
Evenals Antje ondernam Otto een reis naar Gelderland. Hij deed dat met het hele
gezin in de zomer van 1793, toen hij dertien jaar was. De familie Van Eck verbleef
op het landgoed Mariëndaal van de Arnhemse burgemeester Jacob Nicolaas van Eck
- een oom van Otto - en diens echtgenote Hester Henriëtte Engelen. Zij hadden dit
landgoed zojuist door vererving in bezit gekregen en dus nauwelijks de kans gehad
om de zaak te moderniseren.33 Otto onthoudt zich van commentaar; zelfs vinden we
in zijn dagboek deze keer geen ideeën over de mogelijkheden van dit landgoed.
Misschien werd hij hiervan weerhouden doordat deze zo overvloedig waren dat hij
niet wist waar te beginnen. Het eeuwenoude voormalige kloosterterrein lag op een
hoge stuwwal en bood schitterende vergezichten op de veel lager gelegen Betuwe
en de kronkelende Rijn; het had van oudsher al slingerbeken, eeuwenoude beukenen eikenbomen en herbergde tevens een papiermolen en tal van boerderijen. Uit een
beschrijving van een achternichtje van
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Het landgoed Mariëndaal, tekening door Jacoba (Cootje) van Eck

Otto blijkt dat op Mariëndaal ook grafelementen in ruime mate voorhanden waren.
Zij vertelt dat het verboden was om kuilen te graven achter de stallen:
want ‘dan kun je op een geraamte stoten.’ Eerlijk gezegd weerhield mij
deze bedreiging niet, integendeel, ik voelde een brandende interesse.
‘Geraamten? waarom geraamten? Wat bedoelt u daarmee?’. ‘O, daar is
de oude begraafplaats van de kloosterlingen, die vroeger op Mariëndaal
gewoond hebben en die werden zomaar in de grond gestopt zonder kisten.’
Elders op het landgoed bevonden zich nog andere graven:
In de jaren van mijn jeugd liep ik graag langs de oude grafstenen, die
zo mooi bewerkt zijn. Drie lagen er op een rij, blauwgrijs van kleur,
overdekt met een soort mos, dat in groeven en groefjes van de steen
groeide. Op een goede dag - ik moet een jaar
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of tien zijn geweest - heb ik na veel zwoegens met een stevig keukenmes
getracht, die stenen schoon te krabben. Maar wat er op die steen gegrift
stond, kon ik niet lezen, en er was ook niemand die het me kon uitleggen.
Een jaartal - was het 1494 - wapens op de vier hoeken, gotische letters.
Jaren later zou het landgoed ingrijpend worden gemoderniseerd onder supervisie
van Otto's neef en leeftijdgenoot Gerard van Eck.34 Maar zover was het nog niet toen
de dertienjarige Otto er in 1793 logeerde.
Otto's tochtje naar de nabijgelegen heerlijkheid Doorwerth, twee dagen later, wordt
beter gedocumenteerd. Het kasteel kon Otto niet bekoren. Dit middeleeuwse
bouwwerk met zijn torens, poorten, metersdikke muren en slotgracht doet hij af als
‘een oud kasteel 'twelk er al 300 jaar geweest is en om zijn doods aanzien mij niet
zeer beviel.’35 Voor de waterval waarvan Otto wel onder de indruk kwam, moesten
ze een eindje verder rijden of een fikse wandeling maken, zoals dertig jaar later de
Gelderse historicus Isaac Anne Nijhoff deed, ‘langs brede wel aangelegde
slingerpaden, over hoogten en laagten, onder het lommer van dennen en beuken en
eiken en allerlei soort van hoog en laag geboomte, en het Dorenweerdsche gebergte
langs den Rijn, eenen geruimen tijd volgend.’36 De wandelaar werd hiervoor beloond
met een uitzicht op een door de natuur gecreëerde waterval die bekendstond onder
de naam ‘de fontein’: ‘waar, aan den voet eener steilte, het water in verbazende
hoeveelheid uit den grond vloeit, en zich, op zeer korte afstand, tot vier malen toe,
van eene aanmerkelijke hoogte, uit den eenen vijver in den anderen en verder in den
Rijn stort’.
Otto's beschrijving is beknopter maar niet minder enthousiast: ‘Daarna gingen wij
naar een schone waterval, zodanig ik er nog nooit een gezien had en welke wij zeer
fraai vonden.’ Dat het over dezelfde waterval gaat als die Nijhoff beschrijft, blijkt
wanneer Otto twee dagen later met een neef nog eens naar deze plaats teruggaat, die
hij nu aanduidt als ‘de fontein (welke wij eergister al gezien hebben en neef ook zeer
mooi vond).’ Deze neef wordt eveneens meegetroond naar het andere hoogtepunt
van de eerdere tocht: de buitenplaats Eijerhaag. Otto's beschrijving van dit buiten,
twee dagen eerder gemaakt, behoort tot de hoogtepunten uit zijn dagboek:
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Martinet bezoekt met zijn leerling de waterval in het Imbos op de Hoge Veluwe, uit J.F. Martinet,
Katechismus der natuur, 1782-1789
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Voorts hebben wij nog zeer verre en schone gezichten gezien, onder
anderen het gezicht van Eijerhaag, zijnde een schoon huis op een hoge
berg gelegen aan den Rijn, hebbende het gezicht over Kleef, Nijmwegen,
Driel, enzovoort. Benedenaf liep een lief murmelend beekje. Men liep den
berg af met 232 trappen en kwam dan aan een schoon stukje weiland,
alwaar verscheide beesten graasden, 'twelk een allerverrukkends gezicht
opleverde.37
Het landgoed Eijerhaag is thans verdwenen. Het lag naast het goed Duunoog, dat
tegenwoordig slechts voortleeft als het uitzichtpunt Duno, de hoogste heuveltop langs
de Rijn.38
De hieropvolgende dag deed de familie het rustiger aan. Otto bezocht met zijn
oom de papiermolen op Mariëndaal en een ‘nieuw aangelegde boerenwoning welke
eerste ik zeer aardig vond en de tweede beviel mij bijzonder wel’. Het meest
gedenkwaardig was de ploegende boer die Otto een handje mocht helpen: ‘Terwijl
wij naar huis gingen, zag ik den boer bezig met ploegen, 'twelk ik nu mede al gezien
heb en zelf gedaan, zodat ik vandaag veel plaisir heb gehad.’ De laatste dag werd
besteed aan het bezoeken van meerdere ‘omleggende buitenplaatsen’, wat hem
waarschijnlijk geen tijd overliet om uitgebreid in zijn dagboek te schrijven. Hij vatte
de dagtocht van 22 augustus 1793 als volgt samen:
De eerste [buitenplaats] beviel mij bijzonder wel om desselfs wel
aangelegde plantagie en mooie fonteinen en watervallen. De tweede was
niet veel aardigs aan als een fraai huis en enige mooie grote bomen en op
de derde heb ik niet veel aanmerkenswaardig gezien, als een zeer aardige
hermitage met zijn huisje van mos, zijn graf, etc. en de heremiet zelf stond
in zijn huisje in den bijbel te lezen en was zeer gelijkenend van hout
gemaakt.39
Er waren heel wat landgoederen rond Arnhem die over fonteinen en watervallen
beschikten. Nog minder zeldzaam waren mooie grote bomen. Alleen de hermitage
biedt een aanknopingspunt en brengt ons wederom bij baron van Spaen, die Biljoen
en Beekhuizen met
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Ploegende boer, uit J. van Westhoven, Den Schepper verheerlijkt, 1771

meerdere hermitages had verrijkt. Een daarvan werd een tijdlang bewoond door de
dichteres Elisabeth Maria Post, die hier in stilte verzen kon schrijven, en een andere
door twee Zwitserse kaasmakers, die blijkbaar zowel uitdrukking moesten geven aan
‘de eenzaamheid’ als aan het nuttige element. Bezoekers konden hen kaas zien maken.
Zulke levende kluizenaars waren in Nederland zeldzaam, anders dan in Engeland,
waar bezitters van buitenhuizen arme sloebers ronselden om tegen kost en inwoning
hun hermitages te bewonen, maar hieraan zulke strenge voorschriften verbonden een verbod op haarverzorging, lichaamshygiëne en sterke drank - dat ze het zelden
lang uithielden of wegens drankmisbruik op staande voet moesten worden ontslagen.40
De condities waaronder Elisabeth Maria Post kon werken waren bepaald aangenamer,
en ook de kaasmakers lijkt een zekere bewegingsvrijheid te zijn gegund. In december
1791 werd de ‘Zwitser of kaasmaker Christiaan Hannij’ uit Velp althans gesignaleerd
in herberg
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Heremiet en andere tuinaccessoires, uit G. van Laar, Magazijn van tuinsieraeden, 1802

De Rode Leeuw. Dat weten we vanwege het incident na dit bezoek, toen hij op weg
naar huis tot drie keer toe door onbekenden werd beschoten.41
Otto zag op zijn Gelderse reisje echter geen levende heremiet, maar een levensgrote
houten pop die in zijn huisje, op een steenworp afstand van zijn reeds gedolven graf,
de bijbel stond te lezen. Deze kluizenaar kon zo zijn weggelopen uit Van Laars
Magazijn van tuinsieraeden, waarin ter inspiratie van bouwlustige tuinbezitters een
af-
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Ontwerp voor een aan te leggen hermitage op het landgoed Rederoort, 1797

beelding staat van een kluizenaarspop die in zijn ene hand een boek vasthoudt en
met zijn andere hand naar zijn doodskist wijst, en die men tevens kan ‘doen zitten,
leggen of knielen, zoals men begeert; men kan hem bij mooi weder ook laten rusten’.
De houten pop die baron Van Spaen had laten installeren zag er anders uit dan die
van Otto. Dat was een in bruine pij geklede houten kluizenaar die met zijn hoofd
kon knikken en met zijn arm wijzen op een open doodskist met het opschrift
‘Memento mori.’42
Het zal dus niet Biljoen geweest zijn waar Otto op bezoek was, want over dat
landgoed, met al zijn gedichten, vermakelijkheden, hoogte- en dieptepunten van de
Engelse tuinkunst in Nederland, tot Zwitserse kaasmakers toe, zou Otto niet hebben
opgemerkt ‘niet veel aanmerkenswaardig gezien’ te hebben behalve de genoemde
kluizenaar. Daar komt bij dat Otto's naam in het gastenboek van Biljoen ontbreekt.
Waarschijnlijk bezocht hij het Arnhemse landgoed Lichtenberg, waar zich volgens
een bericht uit 1813 ook zo'n heremiet be-
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Plattegrond van De Ruit, detail van de kaart van Delfland, 1712

vond. Otto's observatie zou er dan op duiden dat deze kluizenaar er toen al twintig
jaar stond, waarmee de catalogus met nog een eenzame houten Nederlander kan
worden aangevuld. Deze pop was eveneens beweegbaar, bevond zich in een
kluizenaarshut en werd met de gebruikelijke mortuaria omringd: altaar en kerkhofje
met daarin zelfs een skelet. Lichtenberg was eigendom van Otto's verwant H.
Brantsen, burgemeester van Arnhem, die volgens de bezoeker uit 1813 het ‘in een
ouderwetsen smaak aangelegde’ landgoed had omgevormd tot een ‘paradijs’.43

Tuinieren op De Ruit
Het buitenhuis waar Otto opgroeide, De Ruit, was gelegen aan de Vliet, de waterweg
die Delft en Den Haag met elkaar verbond. Op de landkaart van Delfland uit 1712
is de tuin van het landgoed nauwkeurig afgebeeld.44 We zien op deze zeer
gedetailleerde kaart - zelfs de afzonderlijke bomen staan erop afgebeeld - een klassieke
Franse tuin. Een korte oprijlaan vanaf de weg gaf toegang tot het huis. Daarachter
lag een carrévormige tuin met taxushagen en bomen in een simpel geometrisch
patroon met cirkels, rechthoeken en kruisende lanen, omgeven door hagen en een
hek. In 1787, toen Otto's moeder het landgoed erfde, was er nauwelijks iets veranderd
aan de inmiddels ouderwetse tuin.
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Lambert nam de modernisering in 1790 voortvarend ter hand. Afbeeldingen zijn er
helaas niet, maar wat er veranderde, valt te reconstrueren aan de hand van het kasboek
van De Ruit. Om te beginnen werd er een vijver aangelegd. In de jaren daarop werden
er twee ‘slingerbeken’ gegraven. Volgens de nieuwe tuinfilosofie zou de ‘genius
loci’, de aard van de grond, een stempel op de nieuwe aanleg moeten drukken, maar
daaraan liet Lambert zich niet veel gelegen liggen. Het vlakke weiland werd grondig
op de schop genomen. Een deel van het omringende grasland werd omgetoverd tot
een bos. Omdat een landschapstuin heuvelachtig hoorde te zijn, werden er hele
scheepsladingen zand aangevoerd. Een deel van de tuin bleef vooral nuttig, zoals de
boomgaard, de moestuin en de kassen. De overgang naar het omringende weiland
werd, zoals de nieuwe filosofie voorschreef, vloeiend. Een tuin mocht immers niet
langer een microkosmos zijn die door taxushagen van de buitenwereld was
afgeschermd, maar diende in de omgeving te zijn geïntegreerd. De omringende
weilanden werden verpacht aan een boer. Uit Otto's dagboek blijkt dat tuin en
boerenbedrijf nauw met elkaar waren verbonden. De Van Ecks bezaten verder weg
een boerderij in Maasland, Middenhoef genaamd, die werd verpacht.45
Op 8 november 1793 legde Lambert aan zijn zoon uit waarom de familie een
landgoed bezat, naar aanleiding van een passage die ze samen hadden gelezen.
Heden heb ik in Rollin (over de Romeinse historie) lezende ten tijde van
de regering van den verstandige Numa Pompilius, de landbouw en het
landleven aangeprezen gevonden als de zuster van de wijsheid en een
school van eenvoudigheid, matigheid, rechtvaardigheid en alle zedelijke
deugden en bij deze gelegendheid zeide papa mij, dat een der voorname
redenen waarom wij 's zomers en 's winters buiten blijven, is om ons van
jongs af te leren dat eenvoudigheid, matigheid en werkzaamheid van ons
wezenlijk geluk onafscheidelijk zijn.46
Deze argumenten zijn vrijwel letterlijk terug te vinden in het woordenboek van
Chomel. Het landleven wordt hierin gepresenteerd als ‘nuttig en noodzakelijk, eerlijk
en vermakelijk’, maar bovenal als een
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leven dat gelukkig maakt omdat het zou opvoeden ‘tot deugdzaamheid,
spaarzaamheid, gerechtigheid en godsdienst’.47
Otto hoefde hiervan niet overtuigd te worden, want uit zijn dagboek blijkt hoezeer
hij genoot van het landleven.48 De nieuwe tuinaanleg, waarover hij in zijn dagboek
vertelt, had niet alleen zijn volledige instemming, maar vond in hem ook een
enthousiast toeschouwer. Meestal stond hij met zijn neus boven op de werkzaamheden,
zoals tijdens de aanleg van een van de twee slingerbeken: ‘Na den eten ben ik wat
bij de arbeiders geweest. Ze zijn al over de helft gevorderd met het graven van de
beek. Het weder is hun (daar het nog bijna niets gevroren heeft) ook zeer gunstig.’49
Ondertussen werd het bos aangelegd: ‘Deze middag zijn er weder vele bomen geplant
en dus raakt er al veel werk aan kant eer het voorjaar aankomt.’ Zijn ouders zorgden
ervoor dat Otto's eigen observaties werden verrijkt met toepasselijke passages uit
zijn lectuur. Zo las hij in deze periode in Martinet ‘van de verschillende gronden van
ons vaderland als klai, aarde, zand enzovoort’.
Otto vond het prachtig wanneer hij mocht meewerken en schrijft trots dat hij bij
deze graafwerkzaamheden heeft helpen zand kruien. Het mogen helpen had zijn
voorkeur maar ook het toezien was blijkbaar zo aantrekkelijk dat een kijkverbod als
strafmaatregel effectief was. Toen Otto een zuur gezicht trok omdat hij ‘liever in het
veld de arbeiders met de kar had helpen mennen’ dan zijn huiswerk te doen, mocht
hij voor straf de volgende dag niet naar het werk gaan kijken.50 In september 1792
berichtte hij veel ‘plaizier’ te hebben gehad ‘met wat te lopen en te spelen bij de
timmerluiden en de metselaars welke tegenswoordig bezig zijn met een nieuwe loots
te maken om, daar wij van de winter hier blijven, de winterprovisie in te bergen
alsmede het hooi voor de koeien’. In datzelfde jaar werd de ‘achtercoupel’ afgebroken,
een restant van de oude Franse tuin.51 Op 10 april 1795 was hij in de tuin gaan kijken,
‘want de tuinman heeft vandaag het parterre aangelegd’. Toen Otto ouder was, werd
hij meer bij het beleid inzake de tuin betrokken. Op 3 april 1797 trok hij er met zijn
hit op uit voor ‘een boodschap bij een boomkweker’.
Een deel van de tuin had in de eerste plaats een nuttige bestemming. De moestuin
leverde de groenten die op tafel kwamen en daardoor ook af en toe een plaats kregen
in Otto's dagboek. Fruit betrok men uit de eigen boomgaard of uit de kassen waarin
perziken en drui-
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Tuinonderhoud, uit J.F. Martinet en A. van den Berg, Geschenk voor de jeugd, 1784

ven werden gekweekt. Verder was er een tabaksveldje. Daarnaast waren er konijnen
en andere dieren waarvoor Otto hokken bouwde.
Het onderhoud van zo'n tuin bracht vanzelfsprekend veel werk met zich mee. Voor
de jonge toeschouwer bood dit wederom een bron van amusement. Na de zomer
noteerde Otto: ‘Vanmiddag heb ik veel plaisier gehad omdat vandaag ons hooi binnen
is gekomen, 'twelk een recht pretje voor mij was.’ In het voorjaar moesten er weer
allerlei andere dingen gebeuren: ‘Er is in de tuin al braaf gespit en gezaaid en de
erwten en bonen om te leggen zijn al vrij groot.’ De zomer is in de tuin een rustige
tijd, maar daarna staan er alweer nieuwe activiteiten op het programma: ‘Er is
tegenswoordig braaf werk aan hakken en planten der bomen. Een werk 'twelk
gedurende de zomer als vergeten was en nu weder bij de hand gevat word. Het zaaien
en planten in de moestuin houd nu daarentegen op. De grond moet uitrusten om
nieuw voedsel voor toekomende jaar te verzamelen.’52
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Otto's rol bleef niet beperkt tot die van toeschouwer. Tot zijn grote genoegen mocht
hij bij veel karweitjes helpen: ‘Naar den eten met mijn geitewagen de boekweitstroo
naar de stal gereden.’ Wat later hoefde hij niet naar school, ‘omdat ik hout zoude
kunnen rijden.’ In het voorjaar mocht hij zijn vader assisteren: ‘Na de middag heb
ik met Papa, daar het weder veel beter wierd, den tijd doorgebracht met bomen te
snoeien met den bijtel en hamer, 'twelk een goed werk is om warm te worden.’ Soms
werden ook Otto's zusjes bij de snoeiwerkzaamheden betrokken: ‘Daarna ben ik met
papa en mijn zusjes wat bomen gaan snoeien voor plaisir.’53
In het najaar hielp het hele gezin in de boomgaard: ‘Thuisgekomen zijnde, vond
ik, daar het zeer goed weder was, papa en mama en de zusjes bezig met de appelen
en peren af te plukken, in welk vermaak ik ook mede ging doen, 'twelk maakte ik
aan tafel grote honger had en met smaak at. Ik heb vergeten te zeggen, dat de appelen perenoogst niet half zo menigvuldig is als zij voorleden jaar was.’ De mispeloogst
was dat jaar daarentegen overvloedig. Otto plukte met zijn vader de hele dag mispels
die zo ‘menigvuldig’ waren dat ze er nog niet mee klaar waren toen de duisternis
inviel.54
Natuurlijk had Otto volgens filantropijns principe zijn eigen tuintje, waar we echter
weinig over horen. Deze verantwoordelijkheid kunnen we slechts afleiden uit terloopse
mededelingen, zoals ‘en toen wat gaan werken in mijn tuintje tot er moest gegeten
werden.’ Of wanneer er een excuus aan kan worden vastgeknoopt: ‘Oom en tante
[zijn] vertrokken zonder dat ik hen nog gezien heb, maar de reden ervan was dat ik
de gehele middag in mijn tuintje gewerkt heb.’55 Vermoedelijk hadden ook zijn
jongere broertjes en zusjes een eigen stukje grond om te bebouwen. Dat verklaart
meteen de ruzie waarover hij op 3 augustus 1791 schrijft: ‘toen wilde ik uit
ongedienstigheid Cootje mijn schoffeltje niet lenen, doch ik heb mij in tijds bedacht.’
's Winters lag het tuinieren stil, maar er was een huiskamer-alternatief, zoals blijkt
op 17 januari 1795: ‘De tijd na den eten tot de kaars kwam, heb ik in 't hoekje van
den haard doorgebragt en toen het licht er was, een weinig sterkerszaad gezaaid op
een lapje op schoteltjes.’ Het zaaien van sterrekers was een typisch filantropijns
staaltje van aanschouwelijk onderwijs.
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Dierenleven
De veeteelt op De Ruit bood weer andere educatieve mogelijkheden. In augustus
1791 mocht Otto tuinman Gijs helpen met het maken van een hok voor het varken,
‘dat nu haast moet opgezet worden om te mesten.’ Het najaar was de slachttijd, waar
verlangend naar werd uitgekeken. Op 26 oktober 1791 was het zover: Otto schrijft
dat hij thuis heeft mogen blijven om ‘ons varken [te] zien slachten.’ Hij ziet ervan
af dit tafereel met al het bloed en gekrijs waarmee dat gepaard gaat te beschrijven,
maar voegt er wel aan toe dat hij zich er goed mee heeft vermaakt.
Bij een andere gelegenheid moest er een ziek kalfje ter plekke geslacht worden,
wat door Otto in zijn dagboek werd beschreven als ‘een aardig, maar voor papa's
beurs schadelijk geval.’ Ook vertelt hij uitgebreid over een koe die in een sloot terecht
is gekomen, zoals hij zelf schrijft ‘een gehele story.’ Op sentimentaliteit valt Otto
niet te betrappen, eerder valt zijn hang naar het sensationele op. ‘Na den eten ben ik
nog eens na Delft geweest om een os te zien slachten. Ik wilde gaarne eens zien hoe
dit toeging en ik had het nog nooit gezien.’ Twee jaar eerder had Otto toegekeken
toen een van de eigen koeien werd uitgebeend. Bij het slachten zelf was hij niet
aanwezig geweest, maar ‘al dit rumoer’ werd door zijn moeder wel geaccepteerd als
excuus voor nalatigheid bij het huiswerk: ‘Daar er nu maar eens in 't jaar geslacht
wordt, heeft mama gezegd dat zij het mij niet kwalijk nemen zoude, dat ik vandaag
zo weinig geleerd hebbe, mits ik morgen mijn werk weder naar behoren verricht.’56
Dat Otto van zijn ouders mocht toekijken en toehoren bij zulke bloederige activiteiten,
lijkt niet in overeenstemming met het nieuwe pedagogische inzicht om kinderen
verre te houden van wrede taferelen. Die zouden immers appelleren aan minder
gewenste driften en gevoelens als wreedheid en bloeddorst:
Geen kind leer immer wreed te zijn,
En haat den schijn.
Van onbarmhartig zich te tonen;
Het denk' God schiep den dierenrij
Zo wel als mij;
Laat beter drift mijn wandel kronen.57
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Deze versregels zijn afkomstig uit de Almanak voor de beschaafde jeugd voor het
jaar 1799. Uit de beginregels van dit vers blijkt echter dat slachten niet werd
geassocieerd met wreedheid tegen dieren: ‘Het slagten is der dieren lot, om 't blij
genot van heilzaam voedsel ons te schenken.’ Hierbij is een gravure opgenomen van
een pasgeslacht varken van de hand van Isaac van Haastert, Otto's tekenleraar, die
ook als boekillustrator werkzaam was. In Salzmanns Leerrijke en aangenaame
onderhoudingen voor de jeugd uit 1794 overtuigt een moeder haar kind van Gods
ratio achter de schepping van dieren zonder verstand, omdat het anders onmogelijk
zou zijn ze te slachten:
Kind. Waarom heeft God hen ook geen verstand gegeven?
Moeder. Moeten de dieren niet ten onzen dienste leven?
Kind. Ja!
Moeder. Wanneer zij nu verstand hadden, dan dorsten wij hen immers niet
slachten en eten. Was het wel recht wanneer een rover u weg nam, slachtte en
opat?
Kind. O Neen?! dit zou een afschuwelijk mensch zijn.
Moeder. Waarom is het niet afschuwelijk, wanneer iemand een lam slacht en
opeet!
Kind. Ja - dat is een dier!
Moeder. Wanneer de dieren nu ook verstand hadden, zouden zij dan ook niet
denken, o! gij afschuwelijk mensch! welk ons slacht en eet. En zouden zij zich
eindelijk niet beraadslagen, om in groten hopen samen te rotten, en de menschen
ook te verslinden?
Kind. O! Wat is het goed dat de dieren geen verstand hebben!58

Otto's enthousiasme voor slachttaferelen impliceert niet dat hij geen compassie had
met de dieren van de boerderij. Als op 18 november 1794 plotseling de winter invalt,
maakt hij zich vooral druk om het lot van de dieren:
Deze ochtend opstaande, had het (zonder dat er iemand gisteravond opinie
van had) zo sterk gevroren dat alle sloten wel een halve duim dik toelagen
en de beesten stonden te beven van de
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Kinderen kijken toe bij het slachten van een varken, door Otto's tekenleraar Isaac van
Haastert uit Almanak voor de beschaafde jeugd voor het jaar 1799
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koude in de weide, welke ook terstond schielijk op stal gezet zijn. Arme
beesten, wat hebben zij kou geleden.
Tijdens zijn wandelingen over het terrein nam Otto regelmatig een kijkje bij de
koeien. Gezien zijn formulering op 11 maart 1794 was dit zelfs een dagelijks
terugkerend ritueel, want hij spreekt over zijn ‘dagelijkse visite bij de koeien en
kalven.’ Die bezoeken legde hij af uit interesse of om een meer pragmatische reden.
Zo vervoegde hij zich op 8 april 1794 ‘in de koestal’ om er ‘wat warme melk te
drinken.’
Soms was er groot nieuws, dat de tuinman persoonlijk kwam brengen, zoals blijkt
uit een aantekening van 24 februari 1793: ‘dat wij toen van de tuinman hoorde dat
de koe gekalft had. Een schone tijding waarlijk, ha, ha, ha, ha.’ Zulke gebeurtenissen
leiden bij Otto tot grote uitbundigheid: ‘Ik zoude nog vergeten te melden dat
vanmorgen ten 9 uur mevrouw De Koe in de kraam bevallen is van een welgeschape
dochter. Wit en zwart van kleur bevinden zich de kraamvrouw en het kind na
tijdsomstandigheden zeer wel en ('tgeen het voornaamste is) hebbende de eerst
gemelde een frisse uier vol melk.’ Een paar weken nadien lezen we dat Otto vroeg
is opgestaan om het jongeboren kalfje nog eens te bezoeken, waarvan hij echter tien
dagen later alweer afscheid moest nemen: ‘Vanmorgen met zeer goed weer ten 6 uur
opgestaan en naar de stal gewandeld, alwaar ik afscheid ging nemen van het kalfje,
'twelk vanmorgen op de Delfsche markt verkocht is.’59 Otto vond het prachtig om
direct bij het boerenbedrijf betrokken te worden: ‘Na den eten (ten 5 uur) ben ik met
papa na Van der Spek gewandeld om een koei te zien die vanochtend gekalfd had
en papa kopen zoude.’ Toen hij ouder was, nam zijn vader hem mee als hij ging
afrekenen met zijn pachters.60
Het meest was Otto gesteld op zijn eigen dieren, die hem dagelijks gezelschap
hielden en waarover hij in zijn dagboek veel heeft geschreven. Zijn hond hoorde bij
het gezin en staat als vanzelfsprekend afgebeeld op het familieportret van 1789. Dit
hondje wordt nergens genoemd, maar wel zijn opvolger: ‘Ik vermaak mij
tegenswoordig veel met een nieuwe hond welke wij gekregen hebben en welke aan
mij gewennen wil.’ Deze hond komt vooral ter sprake wanneer Otto met hem uitgaat:
‘De tijd heb ik doorgebracht met wat in de tuin te spelen met mijn hond.’61
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Veel prominenter is de plaats die zijn geit in het dagboek inneemt, al vanaf het
moment dat hij het dier cadeau kreeg. Op 9 juni 1791 noteerde hij: ‘Papa heeft mij
met een mooie witte geit vereerd, met dewelke ik vandemiddag zoveel plaisir heb
gehad dat ik haast nergens anders om gedacht heb en mijn zaken verzuimd heb.’ De
volgende dag: ‘Mijn hart is zo aan mijn geit verkleefd, dat ik 's morgens om 5 uren
al opsta om nog wat met haar te lopen eer ik naar school ga, 'twelk papa echter niet
meer hebben wil, want, zegt hij, dan is al de tranquiliteit weg, die 's morgens zo
heilsaam is en men denkt dan nergens anders om.’ Vier weken later ging Otto liever
niet mee naar de doop van zijn pasgeboren zusje: ‘mijn lust was sterker naar de geit.’
Wanneer er kleine geitjes geboren worden, is dat aanleiding voor een enthousiaste
dagboeknotitie op 21 mei 1793. ‘Vervolgens ontbeten en mijne geit (welke N.B.
N.B. N.B. gisternacht moeder van twee dochters geworden is) bezorgt.’
De geit wordt regelmatig voor de geitenwagen gespannen en als er sneeuw ligt
mag zij een slee trekken: ‘Na den eten heb ik mijn geit voor de slede gespannen en
hem enige belletjes op 't lijf gehangen en dus met mijn zusje er in geard.’ Maar zodra
Otto in 1795 oud genoeg is om paard te rijden en een eigen hitje krijgt, wordt de geit
aan de kant gezet. Zonder enige sentimentaliteit noteert Otto: ‘Ik heb vandaag mijn
geit, wagen etc. verkocht.’ Vanaf dat moment noemt Otto zijn hit ‘mijn beste vriend.’62
Paarden fascineerden Otto al langer. Op 1 juni 1791 kreeg hij zijn vader zover
hem mee te nemen naar de paardenmarkt: ‘Te Delft is een schone paardemarkt, en
daarom heb ik papa verzocht er eens naar toe te rijden, 'twelk wij ook gedaan hebben.’
Rijden met de arrenslee vond Otto vooral leuk, omdat ‘er een paard bij te pas komt,
waarvan ik een groot liefhebber ben.’63 De al eerder genoemde pony kreeg Otto toen
hij elf jaar was, later kreeg hij een groter paard. Mennen was nog een hele kunst voor
een kleine jongen. Tijdens een tochtje op 25 maart 1794 was de hit ‘onderweeg zeer
vrolijk en maakte onderweg lustige kromme sprongen, waarop ik het toch niet zeer
had.’
Van de overige dieren nemen konijnen een vrij marginale plaats in, al noteert Otto
met voldoening: ‘Vandemorgen is Gijs (den tuinman) naar Delft geweest en heeft
mij twee konijnen medegebracht, omdat ik ze verdiend had, welke ik eerst wat eten
gegeven heb.’64 Veel be-
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De Beestenmarkt te Delft, uit Hollandsche Arkadia in zeshonderd en meer afbeeldingen, 1807

langrijker waren de vogels, die hij kocht op de markt, cadeau kreeg of zelf ving met
strikken, bogen, knippen en netten. Op 2 november 1793 schrijft hij hoe hij zich
vermaakte ‘met een vogeltje op de kruk te leren.’ Een paar maanden later zag hij op
de vogelmarkt ‘een menigte puttertjes, welke het kunstje om drinken te putten goed
verstonden. Gaarne had ik er een met een putstoeltje en al gekocht, maar ik wist niet
of dit Papa's approbatie wel wegdragen zoude en waar ik ze ook zo gauw laten zoude.’
Dat zou hem niet nóg eens overkomen. Toen hij een paar weken daarna weer over
de vogelmarkt liep, op weg naar meester Spil, zag hij dat er weer puttertjes waren
‘met huisjes en al den toestel erbij.’ Hij kocht er meteen een van zijn zakgeld, liet
zijn les schieten en bracht het beestje zolang onder bij zijn grootmoeder Mouchon.
Na thuiskomst bleek gelukkig iedereen enthousiast over deze aankoop: ‘Thuis
komende met mijn koop, vond ieder het zeer aardig en vooral
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mama, zodat ik er nog geen berouw over heb, temeer daar hij al proeve van zijne
kunst gegeven heeft.’ Ook in zijn correspondentie met tante Paulus kwamen vogels
ter sprake, zij schreef hem eens dat ze bij haar volgende bezoek een kanarie zou
meebrengen als geschenk. Ze kon hem alvast vertellen dat het beestje zong ‘alsof er
een orgel in zijn keel was.’65
Ondertussen had Otto ook een hok met tortelduiven te verzorgen: ‘Na den eten
heb ik weder eene nieuwe bezigheid gekregen, namelijk om de duifjes, welke zeer
mak zijn, een stukje brood uit de hand te geven, 'twelk zij al gewend waren eer ik ze
kreeg.’ Wat later ontdekte Otto tot zijn ‘grote vreugd’ dat het duifje zat te broeden,
‘zodat ik nu hoop heb om haast een gehele bevolking te krijgen.’ Maar toen zich
enkele weken later nog steeds geen kleine duifjes hadden aangediend brak Otto de
eitjes open: ‘ze waren ook wel degelijk vuil, zodat het beestje nog lang had kunnen
zitten broeien zonder vrucht.’66
Het najaar was een goede tijd om zelf vogels te vangen, wist Otto: ‘Het wordt nu
haast tijd om vogeltjes met de knip te beginnen te vangen. De herfst heeft toch zo
wel zijn vermaken als de zomer en andere jaargetijden.’ Elk najaar keerde dit vermaak
terug en zette Otto ingenieuze vallen uit: ‘Verder is het vandaag zeer schoon weer
geweest en ik heb mij zeer vermaakt met de lijsterbogen en de knippen uit te hangen;
de eerste dag heb ik al wat gevangen en zeer veel lijsters gezien, zodat er hoop is.’
Het najaar was ook de tijd om de vogelhokken naar binnen te brengen: ‘ik had genoeg
te doen met mijn tortelduifjes, vogeltjes etc. in huis te hangen, 'twelk alles nog bijtijds
is, want dezen avond vriest het weer dat het knapt en dus zal het vannacht nog veel
kouder zijn.’67
Gevangen vogels konden rekenen op een goede verzorging, die alleen tekortschoot
als Otto zich niet lekker voelde: ‘Vanochtend opstaande, bevond ik dat ik weinig of
niet beter was en dat ik wel een kwaade maag had en geen honger en zelfs geen lust
om mijne beesten eten te geven, hoewel ik wel wist dat die arme dieren grote honger
leden.’ Lastige bezoekers, zoals mussen die zich te goed deden aan vruchten in de
boomgaard ging hij daarentegen zo nodig te lijf: ‘Daarna ben ik wat gaan wandelen
en ten 7 uur gaan leren tot nu, nu het donker [is] en nu ga ik eens schieten met mijn
zakpistooltje om de mussen te verjagen.’ En toen hij met een vriendje met een bootje

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

232
op een veenplas voer en ‘een menigte wilde eendvogels’ zag (wel tweehonderd),
verzuchtte hij: ‘Als ik, toen zij opvlogen, een snaphaan had gehad, had ik ze vast
geschoten, hoewel ik het niet goed ken.’68
De vinkenjacht was in Holland bijzonder populair. Elk buitenhuis had een
vinkenbaan, waar de vogels naartoe werden gelokt om vervolgens verrast te worden
door een groot vangnet dat plotseling dichtklapte. Vooral het duingebied was een
goed jachtterrein. In het najaar van 1792 logeerde Otto op het buiten Deunisveld, in
de duinen bij Den Haag. Daar deed hij mee aan de vinkenjacht, maar het resultaat
was wisselend: ‘Ook is vandaag de vinkenvangst zo goed niet geweest als gisteren,
belopende toen het gevangen getal 53 en vandaag zijn er maar 27 gevangen, maar
hiermede gaat het dit jaar over 't geheel zeer slecht. Het najaar is veel te winderig.’
Goede vangsten volgden pas nadat Otto weer vertrokken was. Per brief ontving de
familie Van Eck het bericht ‘dat er eergister meer als 400 gevangen waren.’ Vinken
werden verwerkt in pasteien, die 's avonds op tafel kwamen.69
Vissen was misschien wel Otto's grootste liefde: tientallen dagboeknotities getuigen
van zijn enthousiasme. We zagen al dat hij in de winter de knecht leerde netten
knopen. In het voorjaar was de tijd aangebroken om hiermee te gaan vissen, een
activiteit die de hele zomer in het dagboek blijft terugkomen. Otto's beschrijving van
de gelukkige visvangst op 7 juni 1794 is kenmerkend:
Toen ben [ik] tot wij gingen eten een en ander gaan beschikken tot de
visserije, omdat ik na den eten wilde proberen of ik een zootje krijgen
konde. [...] Toen ik hieraan wilde beginnen, kwam [vriendje] Vreedenburch
mij een bezoek geven en toen zijn wij samen gaan vissen tot 8 uur. Met
goed succes, want wij hadden een goede zode karper en voorn en zeelt.
Otto viste met hengels, fuiken en netten waaronder een ‘kruisnet’ dat hij van zijn
grootmoeder cadeau had gekregen. Ook viste hij met schakelnetten: ‘Na den eten
eens gevist met de schakel en een zootje voorn gevangen, die ik heb helpen
schoonmaken.’ Het zal inmiddels niemand meer verbazen dat zelfgevangen vis bij
de familie Van Eck met grote regelmaat op het menu stond. Alleen in het voorjaar,
wanneer het vissen van overheidswege enkele weken was verboden, moest men het
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Uit K.Ph. Moritz, Proeve eener korte beoeffenende redeneerkunde voor de jeugd, 1789
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even zonder stellen en wachten tot het visseizoen weer begon. ‘Mijne twee schakels
die ik gisteravond uitgezet heb, hebben mij een goede zode verschaft, zodat wij er
deze middag allen van gegeten hebben. Evenwel visch ik nu niet meer voordat de
maand juni daar is en ik had dit zelfs niet moeten doen, dewijl nu al de visch kuit
schieten zal of al werkelijk schiet, dus dit te nadeelig voor de visscherij zou zijn.’
Op 1 juni 1795 kan Otto weer aan de slag: ‘De verboden tijd geëindigd zijnde met
juni, heb ik vandaag met vissen weer een begin gemaakt.’ Ook tijdens het visseizoen
werd door Otto's ouders gezocht naar toepasselijke lectuur. Na een paar dagen veel
te hebben gevangen mocht Otto dan ook uit de bijbel voorlezen ‘over de rijke
visvangst van Petrus.’70

Tuin en recreatie
Lambert had in de tuin een wip en een schommel laten maken, waarmee zowel
kinderen als volwassenen zich vermaakten: ‘Voor den eten heb ik mij.met mama en
de juffrouw vermaakt om eens te wippen en dewijl de juffrouw er afsprong, gong
mama (die ik alleen niet ophouden kon) na de laagte en ik na de hoogte en viel eraf,
gelukkig had ik mij niet bezeerd, maar door de schok kreeg ik er pijn in 't hoofd en
wierd vervolgends mislijk.’71 Afgezien van dit soort ongelukjes waren wip en
schommel bronnen van vermaak en typerend voor een modern aspect van het
tuinleven: recreatie. De nieuw aangelegde beek diende in het warme najaar van 1796
als zwembad, waar Otto afkoeling zocht.72 Het is een aanzet tot de ontwikkeling van
het moderne recreatieve tuinleven, maar nog zonder zonnebaden of picknicken. Voor
volwassenen waren tuinen in deze tijd vooral om in te wandelen, waarbij men in
gezelschap minder aan formaliteiten gebonden was dan binnenshuis. In romans uit
deze tijd zijn tuinen dan ook vaak de plek bij uitstek om verschillende personen nader
tot elkaar te brengen.
Tuinen waren in Otto's tijd bij voorkeur voorzien van een theehuis of-koepel, want
in de zon zat men liever niet. Het tuinhuisje van De Ruit was een ideale plek om
rustig te lezen of huiswerk te maken: ‘Na te hebben gegeten, ben ik met papa in het
tuinhuis mijne zaken gaan doen.’ Eerder had hij er met tante Van Lidth zitten lezen.73
Op de voortreffelijke combinatie van lezen en buitenlucht had Campe al gewezen
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De leergierige Karel leest voor, uit J.H. Campe, Beknopte zedeleer voor kinderen van beschaafde
lieden, 1806
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in zijn Zedeleer voor kinderen.74 De ‘weetgierige Karel’ ging graag ‘zitten onder
eenen lommerrijke boom’ en las dan ‘eene vermakelijke geschiedenis voor uit een
boek, 'twelk hij had mede genomen.’ Dat ook Otto lezen in de natuur een uitstekende
combinatie vond, blijkt uit zijn uiteenzetting op 23 mei 1795:
Vanochtend ben ik al voor 5 uur opgestaan en heb niet alleen dus tijd
gehad om nog wat te schrijven, maar ook om te wandelen en in het tuinhuis
een uurtje te gaan zitten lezen in het boek van oom Paulus over de
gelijkheid en in de Romeinsche Historie van Rollin. Dit zijn twee zeer
leerrijke en vermakelijke schriften en het vermaak word vooral vermeerderd
wanneer men ze leest in de vrije lucht op een schone zomersche morgen.
Zelfs lezen en lopen konden samengaan: ‘Ik [ging] al wandelende wat lezen in
Rollin’, schreef Otto op 24 april 1794.
Al eerder constateerden we dat Otto's liefde voor lectuur zonder natuur aanzienlijk
bekoelde. Met natuur zonder lectuur was dat heel anders gesteld. De natuur was een
permanente bron van vermaak, met of zonder boek, onder alle weersomstandigheden
en op alle tijdstippen. 's Ochtends vroeg geniet hij van ‘het vermaak 'twelk een vroege
zomerschen morgenstond met zich brengt. Alles is dan frisch en geschikt om de
lieflijkheden der natuur op te merken.’ Maar ook in de namiddag, wanneer het gaat
regenen, blijft er nog genoeg te genieten: ‘en 5 uur begon het regenen en toen dezelve
ophield, o, wat rook het toen lekker in de tuin.’ De geur van de herfst heeft zo zijn
eigen bekoringen, door Otto een paar jaar nadien met een meer geschoolde pen als
volgt beschreven: ‘Ik was gefrappeerd hoe de gehele natuur in deze acht dagen van
mijn afwezigheid al een air d'automne aangenomen had.’
Uit Otto's dagboek blijkt eveneens dat de natuur hem tot diepere gedachten aanzette,
geheel conform de nieuwe normen die Rousseau en geestverwanten daaraan stelden.
Reeds in zijn eerste aantekening maakte Otto melding van zijn verlangen om de
nachtegaal te beluisteren - gevolgd door de droevige opmerking dat hij daarvoor toch
te doof was. Zijn doofheid was echter van tijdelijke, zij het wel terugkerende aard.
In elk geval kon hij op 15 mei 1795 opschrijven dat hij
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Jantje prefereert het lezen van een boek boven vlinders vangen, uit J.F. Martinet en A. van den Berg,
Geschenk voor de jeugd, 1784

uit vissen was gegaan en niet op tijd was thuisgekomen maar daarvoor een goede
reden had: ‘Ik zoude ook schielijker uitgescheiden zijn, maar ik bleef nog om de
nachtegaal te hooren, welke verrukkelijk zong.’ Op een zondag in oktober 1792
schrijft hij tijdens een ziekte dat hij, ‘alleen zijnde’, gekweld werd door ‘sombere
gedachten’ en toen buiten op een bankje ging zitten, ‘alwaar ik de natuur in hare
volle schoonheid beschouwen konde’. In november 1792 bracht het invallen van de
winter hem tot de volgende meditatie:
Vandaag heb ik buitenmaten ondervonden dat het winter begint te
worden. Toen ik vanmorgen, mijne lessen verricht hebbende, eens ging
wandelen, was het zo koud als het in februari was, en het water in de vijver
was vrij sterk bevroren. Alle de
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bomen welke moeten worden verplant, worden de toppen afgehakt en dit
maakt dat het in 't bosch ook zeer winterig wordt. De bonte kraaien doen
er ook het hunne toe. O, wat is de lieffelijke zomer weder ras vervlogen,
zo zal het met onze levensloop ook wel gaan, dat wij dan de tijd welke de
goede God ons verleent, zo besteden dat wij er Hem, wanneer onze
altoosdurende lentetijd beginnen zal, voldoende rekenschap van kunnen
geven.
Omgekeerd leidt het begin van de lente altijd tot vreugde: ‘Niettegenstaande het
deze namiddag geregend heeft, was het echter zeer zacht weer en wij hebben
tegenswoordig over 't algemeen malse lentedagen. De meeste bomen bloeien al. O,
lieve vermakelijke lente.’75
De komst van het voorjaar was des te verheugender in de jaren dat de familie de
winter doorbracht in Den Haag. In mei vond dan een grote verhuizing plaats naar
De Ruit, in het najaar gevolgd door een beweging in omgekeerde richting. Otto was
altijd verdrietig wanneer op De Ruit de spullen werden gepakt: ‘Ik moet nu, terwijl
wij er nog zijn, van het buiteleven profiteren, want van de winter gaan wij naar Den
Haag, 'twelk mij zeer spijt.’76 Op 5 november 1796 noteerde hij: ‘Wij zijn gistermiddag
hier gearriveerd in Den Haag, om de winterquartieren te betrekken, 'twelk mij maar
half aanstaat.’
In de stad probeerde Otto het gemis van de tuin te compenseren:
Daar het na den eten zeer mooi weer wierd, ben ik nog een schone
wandeling in het [Haagse] bosch gaan doen. Als ik in schone wandelingen
mijn vermaak vond, zoude ik De Ruit niet behoeven te regretteren, al
kwamen wij er de hele zomer niet, want die zijn hier zoals men ze nergens
(in Holland) vinden zal. Maar dit is mij niet genoeg. Ik moet kunnen lopen,
springen, met één woord alles mogen doen wat [men] in publieke plaatsen
niet kan doen.77
Tot Otto's andere min of meer landelijke wandelplekjes in Den Haag behoort ook
de Princessetuin. Bovendien had het huis bij het Buitenhof een tuin, waar hij kippen
en duiven hield.78 Toch bracht Otto het liefst ook de winters op De Ruit door, zoals
in 1792 daadwerkelijk ge-
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beurde: ‘De dagen zijn nu toch niet half zo plaisirig als zomers, als men het in een
zekeren zin beschouwd, alhoewel men in de natuur, zoals zij zich des winters vertoont,
zowel Gods goedheid en wijsheid ontdekken kan als zomers.’79 Dezelfde conclusie
trok hij twee jaar later, toen de familie weer op De Ruit overwinterde: ‘Tegenswoordig
is het recht winter en evenwel buiten zeer plaisierig en (vind ik) veel vermakelijker
als in de steden.’ De winters waren in deze jaren soms erg streng en dat beviel Otto,
met zijn zwakke gezondheid, allerminst.80 Op 28 januari 1795 schreef hij dat het
hagelde en sneeuwde, maar, merkte hij op:
God weet zeker beter als ik wat nuttig en nodig is en daarom moet ik
en iedereen er in berusten, maar ik kan zeggen dat het mij geweldig spijt
en waren wij nu tenminsten nog maar van de sneeuw bevrijd en alleen ijs,
maar die is ook alweder gekomen. O lieve lente, wanneer zult gij haast
komen! 't Is belachelijk, pas jannuari en nu wensch ik al na de lente, maar
wat zal ik zeggen, het is evenwel zo.
Jaren eerder had Otto van zijn vader te horen gekregen dat mensen nooit mochten
klagen over het weer:
Onze gehele zomer is zo goed niet als de voorledene, doch echter heb
ik reden om God te danken, want voor het algemeen nut weet Hij beter
als wij wat dienstig is en papa wil daarom niet dat ik ooit zeg dat het weer
niet deugt.
Otto voegde er toen braaf aan toe: ‘Bij regenachtige dagen zitten wij in huis ook
met genoegen. God zij ervoor gedankt.’81
In de jaren na de Bataafse Revolutie van 1795 bleef het gezin vanwege de drukke
bezigheden van Lambert 's winters en 's zomers in Den Haag. Otto was toen oud
genoeg om af en toe een kijkje op De Ruit te nemen, wat leidde tot de verzuchting:
‘Gister zag ik op De Ruit dat de beesten al in de weide lopen. Als het morgen nog
zo blijft met het weder, ga ik weer naar buiten, want hier in Den Haag verveel ik mij
ellendig. Hoe zal dat nog gaan, als wij van de zomer niet naar buiten kunnen!’82 Een
maand later - het was kermis in Den Haag - was hij
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‘weer eens effen op De Ruit aangeweest’. Het was daar ‘waarlijk verrukkend. Ik
zoude er de kermis met alle zijne vermaken wel voor willen geven, al was dezelve
nog tienmaal plaizieriger’.83
Dergelijke opmerkingen waren ongetwijfeld spontaan, maar ook geïnspireerd door
zijn lectuur, die, zoals we al zagen, zijn wereldbeeld in hoge mate bepaalde. In
kinderboeken werden het nuttige en het aangename van de natuur voortdurend
benadrukt. Pieter 't Hoen bezong de natuur bijvoorbeeld in zijn vers ‘Het landleven’:
Ik roem het land
Dat fraaij beplant
Mij 't best vermaak kan geven
Ik leef hier blij
Van zorgen vrij
Ik roem het buitenleven84

Betje Wolff nam in haar bundel Economische liedjes een gedicht op over ‘Het
gelukkig buitenleven’. Ook Otto's leraren kunnen zijn natuurgevoel beïnvloed hebben.
Zijn tekenleraar Isaac van Haastert bezong in zijn Mengelpoëzie eveneens ‘Het
buitenleven’:
Hoeveel geniet het menschlijk leven
Van lastig stadsgewoel ontheven
Op 't aangenaam en stille land!
Daar groeien rust en zaligheden
Waarbij de glans der groote steden
Vervliegt als kaf en stuivend zand85

Otto's voorkeur voor het buitenleven paste in de tijdgeest en sloot aan bij heersende
ideeën over opvoeding. Toch waren zijn ouders niet helemaal gelukkig met de
bevlogenheid van hun zoon. Op 2 september 1794 noteerde hij: ‘Papa en mama zijn
dikwijls over mij te onvreden geweest en menen dat ons buitenverblijf te veel aftrek
[afleiding] heeft, om op den duur assiduïteit [volharding] en werkzaamheid in alle
takken mijner educatie te mogen verwachten’. De Ruit bood een jongetje als Otto
gewoon te veel vermaak en dan gebeurden er wel eens dingen die zijn ouders minder
leuk vonden, zoals op 2 juli 1794: ‘Ik [heb] al
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Het water is gevaarlijk, uit P. 't Hoen, Nieuwe Proeve [van] kleine gedigten, 1778-1779
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mijn tijd en nog veel meer verkwist, doordat ik door lompheid in het water geraakt
ben, waardoor alle mijne klederen nat en bemodderd geweest zijn en ik van 't hoofd
tot de voeten heb moeten verschoond worden. Papa en mama waren er zeer over
t'onvrede, vooral omdat ik er een aardigheid van maken wilde’.

Et in Arcadia ego
Op 29 april 1797 schreef Otto in zijn dagboek dat het buitengoed met de lente in
aantocht ‘een aardsch paradijs’ werd. Geliefd was ook de vergelijking van
landgoederen met Arcadië, de Griekse landstreek waarin Vergilius zijn beroemde
herderszangen had gesitueerd. Sinds de zeventiende eeuw was Arcadië in de hele
Europese literatuur het favoriete decor van pastorale poëzie en herdersromans. In
Otto's tijd was daarenboven een nieuw genre boeken tot bloei gekomen, waarin
buitenplaatsen als het Nederlandse Arcadië werden beschreven, afgebeeld en
bezongen. Een vroeg voorbeeld is de Kleefsche en Zuid-Hollandsche Arkadia, waarin
de auteur, Claas Bruin, de lof zong van onder meer het landgoed Clingendaal bij Den
Haag. In andere werken lag de nadruk op de afbeeldingen, zoals in dat van H. Numan
uit 1797 en wat later in Hollands Arkadia van Adriaan Loosjes. Hoogtepunt van het
genre was een boek dat in 1807 verscheen onder de titel, Hollandsche Arkadia, een
foliant met meer dan zeshonderd prenten, waarop talloze buitenhuizen staan afgebeeld.
De nostalgie die aan het klassieke Arcadië is verbonden, klonk erin door, want op
de titelpagina staat vermeld dat de uitgave diende ‘ter nagedachtenisse, zoo van 's
lands aeloude grootheid en schilderachtig schoon, als van der ingezetenen welvaart
en buitenleven’.86
De woorden paradijs en Arcadië werden in Otto's tijd ook op een andere wijze als
metafoor gebruikt, refererend aan de jeugd als eerste levensfase, geliefd bij dichters
en autobiografen van Otto's generatie. Vroeger hadden autobiografen hun jeugdjaren
meestal overgeslagen of hooguit kort besproken als een onbelangrijke periode.
Jean-Jacques Rousseau was ook hier een wegbereider van een nieuwe visie met zijn
autobiografie, de Confessions, die kort na zijn dood werd gepubliceerd.87 Als
volwassene voelde Rousseau zich zo ontheemd als Adam na de zondeval, en
schrijvend aan zijn herinneringen kreeg hij
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heimwee naar het verloren paradijs van zijn jeugd. Later gebruikten autobiografen
het beeld van de tuin dikwijls als metafoor van een paradijselijke ruimte, die zij
noodgedwongen moeten verlaten om zichzelf en de wereld te ontdekken.88
Jean Deel, vier jaar jonger dan Otto, keek in 1845 terug op zijn kindertijd: ‘Alles
wat ik hoorde en zag was zacht, schoon, bevallig en welluidend, alles wat door mijne
zinnen kon worden waargenomen ademde niets dan liefde en geluk’; ‘Ik had nog
geen denkbeeld van kommer en verdriet’.89 Willem Warnsinck, twee jaar jonger dan
Otto, schreef over het beeld dat het scherpst in zijn geheugen stond gegrift: de
lindeboom op de binnenplaats van zijn bewaarschooltje in de Amsterdamse Jordaan.
‘Nog zie ik mijzelven, gezeten op den rand van den regenbaksmond, onder dien
boom geplaatst; het oog omhoog gevestigd en in gedachten verzonken, wanneer het
licht der zon op de bladeren speelde en een mengeling van licht en bruin deed ontstaan.
[Dan] welden er zuchten op in de borst van den zesjarigen filosoof!’ Warnsinck had
zich in zijn jeugd de hemel voorgesteld als ‘een bos van bloeiende lindebomen’.90
In veel jeugdherinneringen, een genre dat rond het midden van de negentiende
eeuw populair werd, neemt de natuur een voorname plaats in. De Utrechtse hoogleraar
Gerrit Jan Mulder, geboren in 1802 en behorend tot een volgende generatie, woog
in zijn Levensschets het belang van natuur en cultuur voor zijn
persoonlijkheidsvorming tegen elkaar af en liet - al was hij een heel wat enthousiaster
lezer dan Otto - de balans toch doorslaan naar het belang van natuur:
Het moet wel met overleg zo zijn geregeld door mijn vader, dat hij mij
dikwerf zulke visch-expedities toestond, en ze me eigenlijk nooit weigerde,
want ik had zeer vroeg lezen geleerd, en toen ik die kunst eenmaal verstond,
was er aan het verslinden van boeken geen einde, wat zeker mijn vader
niet kon voldoen. In waarheid: zo ik alles wel herdenk, heb ik meer aan
dat visschen en lopen in de vrije natuur, dan aan de meeste boeken mijner
jeugd te danken, meer aan dien vrijen blik rondom, meer aan dat stil
gepeins daar aan dien waterkant meer aan dat wild rondvliegen, dan aan
hetgeen ik las, waarvan ik het merendeel toch niet verstond.91
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Zijn vroegste jeugdherinneringen knoopt hij vast aan twee beelden: dat van het in
verval geraakte classicistische landgoed Zijdebalen en het door Rousseau
gepropageerde boek over Robinson Crusoe.
De eerste schijnt zeer eenvoudig en is het toch inderdaad niet geweest. In
de nabijheid van het ouderlijk huis was een buitenverblijf uit vroegeren
tijd, met geschoren palmen, lanen, beelden en monsters in marmer, deels
water gevende als fontein of als waterval, met vijvers, geheime gangen,
kunstgrotten, en andere, deels ook watergevende holen, met schelpen en
andere voorwerpen versierd; kortom een buiten, onder den naam van
Zijdebalen, zoals er eene eeuw vroeger elders in ons land velerlei hebben
bestaan. Mijn verbeelding, die uiterst gemakkelijk ontvlamde, vond daar
overvloed van voedsel; ik was daar, waar ik dagelijks toegang had, in eene
soort van toneelwereld; ik hield al dat kunstmatige voor natuurproduct,
en, daar het de enige plaats was van dien aard, die ik kende, was Zijdebalen
voor mij in de hoogste mate aantrekkelijk. Daar werd mijn ongeoefende
geest tot dromen aangezet, tot het aankweken van een gevoel, dat zich
boven de aarde verheft en dat kastelen schept, verre van zo vergankelijk
te zijn als een fata morgana. De eigenaardigheden van Zijdebalen wekten
hogere sferen in mij op en gaven mij eene toverwereld, waarin ik meende
beter te worden, precies zoals Plato zegt van de twee vrienden die daar
onder eenen plataan zaten, in eene treffende omgeving en bij het aanhoren
van liefelijke geluiden, en die daar ook beter werden. [...] Zijdebalen! Gij
zijt verwoest, omdat gij toen reeds lang uit den tijd waart, en smakeloos
waart zonder wederga; maar u dank ik mijne eerste toverwereld, den eerste
gloed mijner wereldsche zielsverheffing, mijner verheffing boven de
werkelijkheid: ik blijf er u nog dankbaar voor. Wat zou er van mij
geworden zijn, zoo ik in mijne eerste jeugd alleen de anatomie en het leren
lezen en schrijven en rekenen had doorgebracht?92
Het kan verkeren. Het classistische buiten Zijdebalen met zijn altijd groene, keurig
geschoren hagen, ooit een monument van onverander-

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

245
lijkheid, was in verloederde toestand een monument van vergankelijkheid geworden
en van de woestheid der natuur. In deze verlopenheid was het eindelijk toegankelijk
voor lagere kringen, onder meer voor het negentiende-eeuwse Utrechtse stadskind
Mulder, zoon van een eenvoudige heelmeester. In zijn ogen was Gerrit Jan Zijdebalen
een sprookje uit Duizend-en-één-nacht, een luchtspiegeling, zinsbegoocheling, een
visioen van de tijden van weleer, dat zijn historisch besef deed ontluiken:
De uitwendige wereld heeft op het kindergemoed des te meer invloed,
naarmate zij meer op de verbeelding werkt. Door Zijdebalen heb ik op
latere leeftijd leren verstaan, dat die tovertuinen, die voor eene eeuw en
vroeger vrij veelvuldig voorkwamen en toen behoorden tot den meest
gekuisten smaak, van invloed hebben moeten zijn op kinderen en op
menschen. Op menschen evenzo, want zo dezen er niet ook poëzie in
gevonden hadden, hadden zij ze niet doen worden voor veel geld, en zouden
ze zij niet in stand gehouden hebben. Zij waren gewrochten van den
tijdgeest, maar voedden ook dien tijdgeest.93
Wanneer negentiende-eeuwse autobiografen hun jeugd vergeleken met het bijbelse
paradijs of het heidense Arcadië refereerden zij aan een ideale natuurstaat die voor
hen als volwassene verloren was gegaan. Zoals tuinen in de Engelse landschapsstijl
op hun beurt, zoals we zagen, bij volwassen bezoekers het gevoel van hun jeugd
opriepen. Deze sensatie beschreven bezoekers van het Gartenreich in Wörlitz in
reisverslagen en memoires. Zij zeiden tijdens hun omzwervingen in deze tuin hun
jeugd opnieuw te hebben beleefd als in een waar paradijs. De in Dessau opgegroeide
Ottilie von Pogwisch, later verkerend in de kring rond Goethe, schrijft dat niet alleen
zijzelf in het Gartenreich haar kinderjaren opnieuw beleefde, maar dat ook bij haar
reisgenoten het gevoel werd opgeroepen in dit paradijs hun jeugd te hebben
doorgebracht.94
Baron van Spaen had het gastenboek van zijn landgoed Biljoen en Beekhuizen
voorzien van het motto: ‘Et in Arcadia ego, et moi aussi j'habite l'Arcadie!’, waaronder
hij zijn naam had geschreven. Hiermee maakte de baron zijn bezoekers duidelijk dat
hij erin was geslaagd op
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aarde zijn eigen Arcadië te scheppen. Baron van Spaen liet zich onder dezelfde
zinspreuk portretteren in het maanlicht op een bankje bij de grote vijver van Biljoen.95
‘Et in Arcadia ego’ was de slagzin van de nieuwe natuurbeleving, waarvoor de
aanzet te vinden is bij een van de inspiratiebronnen van De Lille en andere
verkondigers van de nieuwe tuinfilosofie, de zeventiende-eeuwse schilder Nicolas
Poussin. Een van diens schilderijen, genaamd ‘Et in Arcadia ego’, had in de achttiende
eeuw een welhaast mythische reputatie gekregen. Afgebeeld is een idyllisch landschap
waarin arcadische herders geposteerd zijn rond de gedenksteen voor een van hen,
Daphnis, en treuren om diens dood. Op de tombe staat de frase ‘Et in Arcadia ego’
gebeiteld. Het schilderij was weer aanleiding voor een gedicht dat de Zwitserse
dichter Gessner opnam in zijn populaire bundel Idylls uit 1756. Rousseaus graf op
het populiereneiland in Ermenonville was gemodelleerd naar Poussins schilderij,
waarbij de filosoof de rol van de dode Daphnis vervulde en bezoekers die van de
treurende herders.
Baron van Spaen volgde met zijn grafmonument in Biljoen deze nieuwe trend in
de tuinkunst. In 1782 werd in het Gartenreich van Wörlitz als finishing touch een
populiereneiland met grafmonument aangebracht. Zelfs postuum wist Rousseau nog
een nieuwe mode te introduceren. De pedagoog Campe liet zich net als zijn grote
voorbeeld begraven op een populiereneiland. In Heemstede liet de Amsterdamse
regent J.A. van Lennep op zijn landgoed eveneens het grafmomument van Rousseau
nabouwen.96 Graven en grafmonumenten werden rond deze tijd erg populair als
tuindecoratie en in boeken over tuinaanleg werden voorbeelden afgedrukt, zoals in
Hirschfelds Aanmerkingen over de landhuizen en tuinkunst en Van Laars Magazijn
van tuiniseraden.97 Er was een romantische Poussin-revival en voor de schilder werd
in Rome een monument opgericht dat op zijn beurt geïnspireerd was door Rousseaus
graf, en dus indirect door zijn eigen schilderij.98
De strofe ‘Et in Arcadia ego’ werd in Otto's tijd gelezen als een weemoedig vaarwel
van de herder Daphnis aan zijn vrienden: ooit liep ook ik rond in Arcadië. De
toeschouwers identificeerden zich met de treurende herders. Het beeld riep vooral
melancholie op, heimwee naar de natuur en naar de jeugd. Deze interpretatie was
echter nieuw en
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week radicaal af van de oorspronkelijke betekenis. Tien jaar voordat Poussin het
doek schilderde waarop de nieuwe interpretatie was gebaseerd, had hij een andere
versie van het thema gemaakt. Daarop kijken de herders ontsteld en is de sfeer
dramatisch. Nog duidelijker is het schilderij waarop Poussin toen teruggreep, weer
een decennium eerder geschilderd door de Italiaan Guercino. Ook hier zien we een
graftombe, maar daarop ligt een macaber doodshoofd dat de woorden ‘Et in Arcadia
ego’ uitspreekt. Hier gaat het dus niet om een herder die terugverlangt naar zijn
verloren Arcadië, maar is het de dood zelf die uitroept: ‘Zelfs in Arcadië ben ik
aanwezig!’ Het schilderij is, met andere woorden, geen reflectie op een mooi verleden,
maar een huiveringwekkend memento mori en een waarschuwing voor de toekomst.99
De achttiende-eeuwse lezing van het motto ‘Et in Arcadia ego’ sloot beter aan bij
de levensvisie van Lambert van Eck, maar daaronder sluimerde een oude betekenis,
die te allen tijde weer actueel kon worden.
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Hoofdstuk 5. Sociale wereld
Gedurende de eerste jaren waarin Otto zijn dagboek bijhield, was zijn wereld nog
klein en dunbevolkt. In de meimaand van 1791, hij was toen elf jaar, maakte hij bijna
alle dagen aantekeningen, maar hij schreef toen praktisch alleen over zijn ouders en
zijn zusjes en noemde slechts drie andere personen bij naam. Twee jaar later maakte
hij gedurende dezelfde maand notities over dertien verschillende personen en in 1794
was het gezelschap uitgebreid tot achtentwintig personen. De populatie in zijn dagboek
groeide en werd steeds gevarieerder. In 1791 noemde hij buiten de gezinsleden alleen
zijn oom en tante Paulus en een predikant. In 1793 komen behalve familieleden ook
de buren - de familie Berkhout - in zijn aantekeningen voor, verschillende predikanten
en een leraar. Het gezelschap dijt uit, maar is, met uitzondering van een juffrouw
Mortier, exclusief afkomstig uit zijn naaste omgeving. Het jaar daarop noemt Otto
ook verre neven en nichten, kennissen van zijn vader en nog een aantal andere
personen buiten de familiekring. Naarmate hij opgroeit, zien we een zich verruimende
sociale wereld, nauwkeurig in kaart gebracht in Otto's dagboek.
Van Otto's vader is geen dagboek bewaard gebleven, maar wel een album
amicorum, waarin vrienden met een korte uitspraak of een gedichtje de vriendschap
bevestigen. Ook een dergelijk album diende om relaties in kaart te brengen en vast
te leggen. Lambert van Eck begon het zijne als student in Leiden, bij uitstek een tijd
om nieuwe vrienden te maken. We treffen hierin verschillende leden van families
die ook in Otto's dagboek figureren, telgen van de familie Brantsen, Van den Burch
en Teding van Berkhout. Otto's latere oom Pieter Paulus omschreefhierin op 12
januari 1778 zijn vriendschap met Lambert als volgt: ‘De ware vriendschap te willen
omschrijven agt ik geheel ondoenlijk en onnoodig - ook is er reeds zeer veel over
geschreven. Zij is zoodanig als ze tusschen ons plaats heeft. Wij ondervinden dezelve,
maar kunnen ze niet uitdrukken.’ In later jaren zouden Ysbrand van Hamelsveld en
andere politici in Lamberts album schrijven. Vaak ge-
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Bijdrage van Anthonie van der Heim in het album amicorum van Lambert van Eck

beurde dit als uitwisseling, zodat we een inscriptie van Lambert terugvinden in het
album van Van Hamelsveld. Verder vinden we bijdragen van hem in de
vriendenboeken van zijn medestudent Anthonie van der Heim en die van C.H.W.
Anthing, J.A. van der Spijk en Jacobus Kantelaar.1
Otto's zusje Doortje hield op haar beurt vanaf 1797 een poëziealbum bij. Het is
een fraai in leer gebonden boekje, waarin we wederom diverse bekenden uit Otto's
dagboek tegenkomen, zoals P. Teding van Berkhout, die voor haar een mooie tekening
maakte van een zeilschip, haar ‘vriendin en cousine’ J.A. van Olivier, mevrouw J.E.
Hartman en Tietje Philip, die het album met versjes verrijkten en Cornelia Vockestaert
en tante Van Doeveren, die hun aanwezigheid in Doortjes leven kenbaar maakten
door middel van een tekening.2
De familieboekjes die als een soort uitgebreide verjaarskalender werden
bijgehouden, zijn hiermee in zekere zin vergelijkbaar. Soms noteerde men daarin
ook allerlei gegevens over verre relaties en kennissen, zoals Lamberts vriend Jacob
van Vredenburch, die vanaf 1775 zo'n boekje bijhield, waarin alweer vele bekenden
van Otto voorko-
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Moeder geeft borstvoeding, uit J.B. Swildens, Vaderlandsch A-B-boek, 1781

men. In 1781 noteerde Van Vredenburch bijvoorbeeld het huwelijk van oom en tante
Paulus, en in 1793 dat van Otto's neef Franco van den Burch met Maria Jacoba van
der Steen in kasteel Wadestein.3 Een van de functies van Otto's dagboek was, net als
dit notitieboekje en zijn vaders album amicorum, een boekhouding van zijn sociaal
kapitaal.4

Het gezin
Aanvankelijk bestond Otto's sociale wereld uit het gezin zoals vastgelegd op de
pasteltekening uit 1789. Het was een momentopname, want enkele maanden later
overleed Otto's broertje Franc, de baby die bij Otto's moeder op schoot is afgebeeld.
Een ander zusje (Anna Maria)
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‘Ach! mijn zusjen is gestorven’, uit H. van Alphen, Gedigten, 1787
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en broertje (Adriaan) waren al eerder op zeer jonge leeftijd gestorven, de een aan
pokken, de ander aan stuipen. De kindersterfte was hoog in die tijd, ook binnen het
gezin Van Eck. De op het portret afgebeelde zusjes Cootje en Doortje doorstonden
hun kinderjaren zonder grote problemen. Na het bezoek van schilder Jelgerhuis
veranderde de gezinssamenstelling niet alleen als gevolg van sterfte, maar ook dankzij
geboorten.
Op 8 juli 1791 schreef Otto: ‘Heden met blijdschap opgestaan, omdat de eerste
tijding daar men mij mede verraste was, dat mama gelukkig bevallen was van een
zusje. Ik had liever een broertje gehad, doch ik ben tevreden en hoop met haar
vergenoegd en in vrede te leven.’ Dit zusje, Dientje, groeide voorspoedig op. De
volgende gezinsuitbreiding vond plaats op 25 november 1793: ‘Voor het overige is
deze dag nog zeer merkwaardig, daar mijne lieve mama door Gods zegen dezen
avond zeer voorspoedig verlost is van een zoon. Wat hebben wij toch weder stof tot
dankbaarheid voor de goedheid welke God ons in dit geval wederom bewezen heeft.
Vooreerst door mama uit het gevaar te onttrekken en ten tweeden ons huisgezin te
vermeerderen.’ Otto kreeg dus eindelijk een broertje, Jantje, die in leven bleef. Op
5 april 1797 volgde nog een nakomertje, Pauline: ‘Vanmorgen ten half zes werd ik
door papa gewekt, die mij kwam zeggen dat mama deze nacht voorspoedig was
verlost van een zusje, 'twelk al sederd een week of drie daaglijks gewacht is, hoewel
mama gisteravond zelfs nog tot elf uuren beneden is geweest. Dus ik en wij allen
weder zeer veel stof hebben om God dankbaar te zijn.’5
Het ging er in dit gezin ook wel eens minder harmonieus aan toe. Dat was niet in
de laatste plaats Otto's eigen schuld. In een van zijn eerste notities schrijft hij de hele
dag zo'n herrie te hebben gemaakt dat ‘mama er pijn in het hoofd van kreeg.’ Soms
begon de dag al met ruzie: ‘Deze morgen den dag met onvergenoegdheid begonnen,
omdat papa mij iets zeide te moeten doen, 'twelk niet naar mijn zin was, waardoor
ik hem weder al zijn genoegen benam.’ Ook met zijn zusjes had Otto vaak ruzie, met
name in de zomer van 1793, toen hij bijna dagelijks moest bekennen met Cootje,
Doortje of met hen beiden ‘gekrakeeld’ te hebben. Tot wanhoop van Otto's ouders,
die hem te kennen gaven het beu te zijn voortdurend op hem te moeten ‘kijven’,
omdat het toch geen effect sorteerde. Otto toonde natuurlijk berouw, maar bleef

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

254
onverbeterlijk, zoals overigens ook zijn ouders. Een paar dagen later had hij opnieuw
‘allerlei kattekwaad en plagerijen’ op zijn geweten. Nu eens werd hij door zijn ouders
gekapitteld over zijn ‘steggelen’ met beide zusjes, dan weer vanwege ‘kibbelen’ met
Cootje. Zijn ouders besloten hierop naar andere middelen uit te wijken dan alleen
‘kijven’. Otto werd apart gezet van zijn zusjes.
Vooral met Cootje was de verhouding gespannen, zoals blijkt uit Otto's bekentenis
dat ‘ik weder getoond heb, dat ik aan niemand als aan mijzelve denk en niets voor
een ander over heb, vooral als het mijn zusje Cootje is’.6 Daar had hij misschien ook
wel enige reden toe, want Cootje op haar beurt liet niet na haar broertje terug te
plagen of hem op zijn vingers te tikken: ‘Vandaag heb ik weder tegen mijn zusje
zonder reden boos geweest, omdat zij mij, toen ik op de clavier speelde, [zei] dat ik
een airtje was vergeten.’ Otto liep prompt zonder haar nog te groeten weg. Daar had
hij later spijt van: ‘Hoe is dit overeen te brengen met de beste voornemens die ik
vanmorgen opgevat heb?’ Soms kreeg Otto niet eens de tijd om 's ochtends goede
voornemens te maken: ‘Vanmorgen de dag begonnen met krakelen met mijn zusje.’
Hierop volgde een beschouwing waarin Otto achteraf de hand in eigen boezem stak:
‘De oorzaak daarvan is dat ik haastig ben.’ Om vervolgens naar de andere partij te
wijzen omdat hij ‘niet veel sarren verdragen kan; maar mama zegt dat ik moest
bedenken dat zij een kind is en ik dan liever maar stil moest zwijgen om twist voor
te komen, maar hierna staat helaas mijn humeur niet’.7
Naarmate Otto ouder werd, namen de ruzies af, om soms echter opeens weer op
te laaien: ‘Hoewel ik deze dag over het geheel vergenoegd doorgebracht heb, zo is
dezelve evenwel niet onfeilbaar ten einde gebracht en ik heb mijzelven te verwijten
van driftig geweest te zijn, wangunstig en mijn zusjes geplaagd te hebben. Drie
fouten, de een al erger als de andere.’ Jaloezie trad vooral op wanneer een van zijn
zusjes uit spelen mocht gaan, terwijl hij thuis moest blijven. Soms, en dan bij voorkeur
wanneer het hem goed uitkwam, besloot hij zich van het gezelschap te isoleren: ‘Ik
ben toch best alleen, dan kan ik met niemand krakelen.’8
Over zijn elf jaar jongere zusje Dientje schrijft Otto daarentegen altijd met
vertedering, bijvoorbeeld wanneer hij haar terugziet na een vakantie: ‘Dientje was
zeer welvarende. Ik vond haar zeer gevorderd
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Avond in huiselijke kring, uit De vier stonden, 1798
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Huiselijk tafereeltje, uit C.C. Claudius, Zestig kleine verhalen, 1804
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in het lopen en spreken en bovenal zeer lief’. Hij bracht nauwgezet verslag uit van
de inenting van dit zusje en at mee van de ‘inentingskrakelingen’, onderdeel van
haar dieet. Ook haar nieuwe hoektandjes ontsnapten niet aan zijn aandacht. Toen er
in 1793 een broertje geboren werd, begon Otto elke dag met een kijkje te nemen bij
de kleine Jantje. In later jaren werd ook het contact met de oudere kinderen
harmonieuzer, getuige bijvoorbeeld zijn ritjes met geit en de zusjes, die niet alleen
met het wagentje mochten rijden. Na de hevige sneeuwval in de winter van 1795
werden deze ritjes nog leuker: ‘Na den eten heb ik mijn geit voor de sleede gespannen
en hem enige belletjes op 't lijf gehangen en dus met mijn zusje er in ge-ard’.9
Tussen de schuldbekentenissen en standjes door zien we regelmatig ook een andere,
attente en liefhebbende kant van Otto. Wanneer zijn moeder ziek is, leeft hij met
haar mee en als zij begint te herstellen, is dat aanleiding voor de verheugde notitie
dat ‘mama merkelijk beter’ is en dat zij als het zo doorgaat ‘welhaast weder geheel
hersteld zijn. Ik gelove dat haar de dagen tegenswoordig wel lang vallen en zij zich
wel verveelt, want zij heeft mijn kleine zusje Dientje (welke thands gespeend word)
al in geen acht dagen mogen zien’. Toen zijn moeder hersteld was van een andere
ziekte, componeerde Otto ‘een gebedje van dankzegging’ en deed dat ‘zo goed en
kwaad als ik kon’.10
Het ideaal van een harmonieuze en liefdevolle onderlinge omgang werd in het
gezin Van Eck af en toe benaderd. In Otto's dagboek vinden we dat terug in een
aantal huiselijke tafereeltjes. Soms, zoals op moeders verjaardag, speelde het gezin
het ‘loterij-spel’, een van de bordspelen die in deze periode in zwang raakten, of
bekeek men gezamenlijk de eigen prentencollectie. Ook vinden we in het dagboek
regelmatig beschrijvingen van genoeglijke avonden, opgeluisterd door gasten zoals
meneer Van Goens, die als een ‘waar meester’ zijn pianospel ten beste gaf, Otto's
Duitse meester Lou, die op de dwarsfluit speelde, neef Van den Burch, die zijn
‘geïllumineerde optica’ vertoonde, of mijnheer La Regnère die een goochelvoorstelling
verzorgde.11
Otto vond het bepaald niet leuk om alleen thuis te zijn, althans zonder zijn ouders.
Op 24 september 1792 schrijft hij: ‘Tegenswoordig valt mij het lot in sommige
opzichten ook bedroefd tegen. Slecht weder en dan nog zo dikwijls alleen thuis te
moeten zijn zonder papa
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Voorstelling met de toverlantaarn, uit R. Arends, Vaderlandsche kermisvreugd, 1782

en mama (welke vandaag alweder uit eten zijn geweest), is niet plaizierig’. Later
doet hij er nog een schepje boveop: ‘Wat is het toch vervelend als papa en mama
niet thuis zijn, ik leve dan maar half’.
Het beeld van een hecht familieleven wordt bevestigd door de drukke onderlinge
correspondentie die ontstond wanneer gezinsleden van huis waren. Reizigers en
thuisblijvers hielden elkaar voortdurend op de hoogte van hun doen en laten. Het
merendeel van deze brieven en kattebelletjes is helaas verloren gegaan. Voor een
indruk
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Jacoba (Cootje) van Eck (1786-1875), portret door Berend Kunst, 1836

van de inhoud moeten we ons baseren op de talloze notities in Otto's dagboek over
de brieven die hij tijdens logeerpartijen zelf aan het thuisfront heeft geschreven of
die hij van zijn zusjes of ouders ontvangen heeft. Die notities zijn kort en krachtig,
maar wel altijd van geruststellende aard: ‘Vandaag heb ik een brief van mijn zusje
Doortje gehad en met blijdschap daaruit gelezen dat zij en mijn andere zusjes zeer
welvarende zijn en dat alles aan huis wel is’.
Hoe ging het verder met Otto's zusjes en broertje? Doortje en Dientje bleven
ongehuwd, de eerste stierf in 1831, de tweede in 1875. Cootje trouwde met Otto's
jeugdvriend Ceesje van Lidth de Jeude. Zij overleed in 1871, bijna negentig jaar oud.
Broer Jantje studeerde rechten in Leiden, promoveerde, werd burgemeester van
Arnhem en stierf in 1867. Hij was getrouwd met de dochter van een Tielse
stadsbestuurder. Hun dochter trouwde haar neef Otto van Lidth de Jeude, een zoon
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Jacoba (Cootje) van Eck (1786-1875), foto, circa 1860

van Otto's zus Cootje. Otto's jongste zusje Pauline trouwde in 1820 op De Ruit met
de advocaat Bernard Rasch, werd al jong weduwe en overleed in 1860.
Otto's zusjes en broertje werden echte negentiende-eeuwers, die van hun jeugd
tijdens het Ancien Régime weinig meer dan een vage herinnering kunnen hebben
bewaard. Cootje werd op hoge leeftijd vereeuwigd met behulp van een nieuwe
techniek: fotografisch vastgelegd is ze definitief tot de moderne tijd gaan behoren.
Bij haar nazaten had zij de reputatie een lastige tante te zijn geweest, met als illustratie
de anekdote dat zij haar dienstmeid controleerde door papiertjes onder de stoelpoten
te leggen. Als zij die na de schoonmaak terugvond, volgde er een woedeuitbarsting.12
Over haar temperament als kind kennen we alleen Otto's relaas, dat evenmin erg
flatteus is.
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Familie en voorouders
In het familiearchief Van Eck bevindt zich een aantal handgeschreven genealogieën
opgesteld door Otto's vader. Juist in de tweede helft van de achttiende eeuw gingen
lieden van stand zich meer in hun voorouders verdiepen, zo blijkt ook uit andere
familiearchieven.13 In het verleden zocht men een bevestiging van de eigen status,
terwijl de interesse tevens gevoed werd door een groeiend historisch besef. Hoe
verder de afstamming van een familie in de tijd terug kon worden gevoerd, hoe groter
het prestige was. Dat gold ook voor de Van Ecks, al was hun afkomst betrekkelijk
eenvoudig.
De familie stamde uit het Gelderse stadje Tiel, waar in 1542 bakker Jan Stevensz.
van Eck het burgerrecht verwierf. Zijn kinderen en kleinkinderen waren winkeliers,
van wie Lambert Stevensz. van Eck (1581-1624) het meest succesvol was. Deze
lakenkoper werd lid van het stadsbestuur van Tiel. Zijn zoon Johan (1601-1650),
eveneens lakenkoper, werd behalve schepen en raad ook kerkmeester, rentmeester
en ontvanger van tolgeld.
In de volgende generatie zette de sociale stijging door. Twee zonen gingen rechten
studeren, de een vestigde zich als jurist in Zaltbommel, de ander, Lambert van Eck
(1627-1667), werd lid van het stadsbestuur van Tiel en momber (openbaar aanklager)
bij het Hof van Gelre. Hij trouwde met een bemiddeld weesmeisje. Vier van hun
kinderen voltooiden op hun beurt een studie in de rechten. Een van hen, Cornelis,
bracht het tot hoogleraar in Utrecht en een ander, Johan (1652-1705), werd
burgemeester van Arnhem, een ambt dat ook diens zoon Lambert (1682-1736)
bekleedde. Een van de kinderen van deze Lambert was Otto van Eck (1719-1781),
die na zijn rechtenstudie terugkeerde naar Tiel, waar hij stadssecretaris werd. In 1750
trouwde hij met Cornelia Maria van den Steen, een dochter van burgemeester Jacob
Nicolaas van den Steen, de machtigste man van het stadje. Hun tweede zoon, Lambert
Engelbert van Eck, was de vader van ‘onze’ Otto, geboren in 1780.
In de twee eeuwen die waren verlopen sedert stamvader Jan broden bakte in de
Weerstraat te Tiel, was de familie Van Eck opgeklommen tot de bestuurlijke elite
van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Ook financieel was het steeds beter
gegaan. Otto's vader was
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een van de rijste inwoners van Den Haag en bezat een schitterend pand bij het
Buitenhof, een buitenhuis bij Delft, landerijen her en der verspreid in Holland en
Gelderland en een goedgevulde aandelenportefeuille. Otto's voorouders waren niet
alleen aanwezig op familieportretten, maar ook in de boekenkast, als auteurs van
diverse juridische dissertaties. Otto heeft acht dissertaties van zijn voorouders ooit
ingebonden, op de kaften van deze boeken wordt hieraan gememoreerd. Misschien
ondernam hij dit klusje op 14 maart 1794, toen hij in zijn dagboek schreef: ‘Na de
middag wilde ik wat gaan wandelen, maar de koude wind joeg mij weldra weder in
huis, alwaar ik den tijd tot het donker wierd, doorgebracht heb met wat boeken voor
mijzelven te beplakken’. De door Otto ingebonden dissertaties zijn bewaard gebleven
in het familiearchief. Otto leek voorbestemd om ooit zelf zo'n dissertatie te produceren.
In enkele generaties was de familie Van Eck opgeklommen van middenstanders tot
regenten. Dat succes was bevorderd door een strategische huwelijkspolitiek. Het
huwelijk dat Otto's grootvader in 1750 sloot met een dochter uit de familie Van den
Steen, was een ware meesterzet geweest. De Van den Steens vormden een aanzienlijke
familie, die tot de adel behoorde en oorspronkelijk uit de Zuidelijke Nederlanden
afkomstig was. Een voorvader was in het begin van de Tachtigjarige Oorlog in het
gevolg van Willem van Oranje uitgeweken naar het Noorden. Daar had de familie
het middeleeuwse kasteel Wadestein gekocht, inclusief de bijbehorende feodale
rechten. Het lag in de Betuwe, niet ver van Tiel en was in Otto's tijd weliswaar
enigszins in verval geraakt, maar nog steeds een imposant bouwwerk. Veel Van den
Steens dienden, trouw aan hun militaire traditie, in de hogere rangen van het Staatse
leger. Anderen, zoals Otto's overgrootvader, kozen na een rechtenstudie een
bestuurlijke loopbaan.
De familie Van den Steen figureert prominent in Otto's dagboek. Zijn grootmoeder
bezocht hij op zomerse reisjes naar Tiel. Met verre ooms en tantes, broers en zusters
van zijn grootmoeder en hun kinderen, onderhielden de Van Ecks eveneens contact.
Oom Bernard van den Steen, kapitein der artillerie in het Staatse leger, woonde in
Den Haag en werd herhaaldelijk bezocht. Jacob Bertram van dan Steen, burgemeester
van Leiden, werd door Otto slechts vermeld bij zijn
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overlijden. Tijdens zijn reisjes naar Gelderland logeerde Otto onder meer op het
kasteel Wadestein, waar zijn oom Jacob Diederik van den Steen domicilie hield. Otto
speelde er met diens zoontje Diederik, zijn favoriet, maar ook met zijn andere neefjes
en nichtjes. Otto ontmoette hier eveneens het zoontje van tante Petronella van den
Steen en bezocht zijn nichtjes in Zaltbommel. Zijn veel oudere nicht Maria Jacoba
van der Steen (geboren in 1750) woonde dichterbij. Zij was getrouwd met de Delftse
regent Franco van der Burch en onderhield intensief contact met de Van Ecks, gezien
het grote aantal vermeldingen in Otto's dagboek van bezoekjes aan of door hen.
Ook bij de familie Van den Steen zijn vaste huwelijkspatronen zichtbaar. Leden
van deze familie trouwden bij voorkeur met bemiddelde telgen van regenten- en
koopmansfamilies uit Holland. Het kasteel Wadestein kon worden gekocht dankzij
een huwelijksalliantie met de schatrijke Amsterdamse familie Bicker. Van generatie
op generatie werden de relaties tussen deze Gelderse adelsfamilie en de Hollandse
regentenelite bevestigd en versterkt. Een ander onderdeel van de huwelijksstrategie
was het sluiten van huwelijken binnen de eigen familie. Zo was Otto's oom Jacob
Diederik van den Steen (1751-1823), de bewoner van Wadestein, getrouwd met zijn
nicht Gertrude Françoise van den Steen (1755-1812). Door zo'n huwelijk bleef het
bezit binnen de familie.
Hollandse regentenfamilies vertoonden een spiegelbeeldig gedrag. Zij trouwden
graag met aanzienlijk families uit de oostelijke provincies, maar kozen eveneens
regelmatig een partner uit eigen kring. Otto kwam voort uit een verbintenis van het
eerste type. Zo Gelders als de familie van zijn vader was, zo typisch Hollands was
die van zijn moeder. Charlotte Amélie Vockestaert was de dochter van Hendrick
Vockestaert, stadssecretaris van Delft, en Theodora Catharina Mouchon. Zij was een
kleindochter van de Delftse regent Adriaan Mouchon (1701-1772), die - het kan geen
toeval zijn - gehuwd was met een telg uit een eerdere generatie van de familie Van
Eck, Charlotte Amelia van Eck (1696-1744), dochter van Johan van Eck (1652-1705),
de overgrootvader van onze Otto. Het huwelijk van Otto's ouders was dus een
herhaling van zetten binnen deze twee families, waarmee reeds bestaande banden
werden bestendigd.
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De familie Vockestaert leverde sinds het midden van de zeventiende eeuw
stadsbestuurders in Delft. Generatie na generatie studeerden mannelijke telgen rechten
te Leiden. Er werden al meer dan een eeuw regelmatig huwelijken gesloten met
telgen uit andere Delftse regentengeslachten. Dit regentenpatriciaat had sterk zijn
stempel op de stad Delft gedrukt. Drie van Otto's voorvaderen, Adriaan van der Goes,
Adriaan Mouchon en Hendrick Vockestaert, waren bijvoorbeeld betrokken geweest
bij de oprichting van de Fundatie van Renswoude, in 1754 gesticht om arme wezen
op te leiden in de stuurmanskunst, architectuur, chirurgie, molenbouw en het maken
van horloges en andere instrumenten. In het statige pand aan de Oude Delft staat nog
steeds een marmeren bank waarin hun wapens gegraveerd zijn.14
Ook aan moederszijde vormden de voorouders van Otto een ingewikkeld
vlechtwerk van verwantschappen. Via diverse lijnen was Otto verwant aan veel
Hollandse en Gelderse regentenfamilies. Otto noemt in zijn dagboek neven en nichten
uit de families Cau, Gevers, Van Haeften, Toulon en Emants. Daarnaast waren de
Vockestaerten onder meer verwant aan de familie De Perponcher en de Delftse
regentenfamilie Graswinckel, van wie het landgoed De Ruit was geerfd.
Verschillende generaties Mouchon hadden huwelijken gesloten met aanzienlijke
Delftse families, zoals de familie Van der Goes. Otto's grootvader Mouchon was
hertrouwd met Agatha Maria van der Goes (1722-1803), door Otto in zijn dagboek
aangeduid als grootmoeder Mouchon. Otto was erg op haar gesteld, waaraan haar
gewoonte om hem af en toe mee naar de kermis te nemen wel zal hebben bijgedragen.
Hij kwam echter ook zonder deze aanleiding graag bij haar over de vloer. Op 21 mei
1794 noteerde Otto enthousiast in zijn dagboek dat zijn grootmoeder ‘de goedheid
heeft gehad van mij te permitteren, van als ik met mijn tijd verlegen was, altoos bij
haar te mogen komen’. Otto's oom Franco van den Burch was getrouwd met Anna
Maria van der Goes, die in 1792 overleed - waarover Otto zich in zijn dagboek zeer
geschokt toonde. Zijn oom hertrouwde een jaar later met een telg uit het geslacht
Van den Steen.
Verder schrijft Otto in zijn dagboek een paar keer over zijn grootouders Van der
Goes. Die relatie kwam tot stand dankzij het derde
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Otto's oom en tante Emants aan de thee, silhouet door J.A. Schmetterling, 1794

huwelijk van zijn grootvader Hendrick Vockestaert. Na diens dood in 1786 hertrouwde
zijn weduwe Aemalia Catharina van Eyck (1747-1818) met de bejaarde Adriaan van
der Goes (1724-1803). Naast een niet nader benoemde ‘tante Van der Goes’ vermeldt
Otto in zijn dagboek nog zijn oom Willem Hoyer, die de goederen van Anna Maria
van der Goes op Voorne beheerde, en zijn ‘nicht Scholten’, Catharina Elizabeth van
der Goes.15
Een Gelderse regentenfamilie waarmee nauwe banden werden aangeknoopt was
Van Lidth de Jeude. Otto's tante Margaretha Lamberta van Eck (1751-1811), de
oudste zuster van zijn vader, trouwde met Jan Richard van Lidth de Jeude
(1754-1803), die zich snel daarna ontpopte tot het zwarte schaap van de familie. Het
echtpaar scheidde in 1782, waarna hun zoontje Ceesje bij Otto's oom Jacob Nicolaas
van
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Maagschap, uit F.L. Kersteman, Secretarij der Hollandsche voogdijen ontslooten (1790)

Eck ging wonen op het landgoed Mariëndaal bij Arnhem. Ceesje kon het niet alleen
goed met Otto vinden, maar blijkbaar eveneens met Otto's zus Cootje, met wie hij
later trouwde. Daarmee werd het beproefde huwelijkspatroon voortgezet met alweer
een huwelijk binnen deze Gelders-Hollandse clan.
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In haar autobiografie blikte Cootje terug op haar controversiële schoonvader, die
‘met buitengewone geestesvermogens begaafd [was] volgens getuigenis van allen
die hem gekend hebben’. Maar, zo vervolgt ze, ‘ongelukkig heeft hij zich die niet
ten nutte weten te maken, maar hebben zij hem steeds meer en meer van het rechte
spoor afgeleid’.16
Om de band met familieleden te bekrachtigen kon men hen uitnodigen om als
doopgetuige op te treden. Toen Otto ten doop werd gehouden, waren dat zijn
grootvader en naamgenoot Otto van Eck en zijn grootmoeder Cornelia Maria van
den Steen. Bij zijn jongere zusjes en broertjes verschenen aan de doopvont onder
meer de grootouders van moederskant, oom Bernard van den Steen (hij werd zelfs
drie keer gevraagd), Cornelis Aenaeus van den Steen (kolonel in Amsterdam),
grootmoeder Mouchon (Agatha Maria van der Goes, die twee keer werd gevraagd),
Franco Willemsz. van den Burch, Françoise Henriëtte Vockestaert (tante Paulus),
Arend Hendrik van Eck (een oom uit Tiel) en Margaretha Lamberta van Eck, Lamberts
oudste zuster.
De bovenstaande waterval van namen geeft een indruk van een van de belangrijkste
activiteiten van Otto gedurende de jaren waarin hij zijn dagboek schreef: zijn
uitgebreide familie leren kennen. De eerste cirkel rond het gezin Van Eck bestond
uit de families van vadersen moederskant. Otto's voorvaderen, ooms, tantes, neven
en nichten vormden een gecompliceerd netwerk. Otto maakte niet zozeer deel uit
van een stamboom alswel van een genealogisch oerwoud.
Familie was belangrijk, zeker in de bovenlaag van de Nederlandse Republiek.
Men ondersteunde elkaar, hielp elkaar aan baantjes, huisvestte elkaar en trouwde
met elkaar. Hoe uitgebreid familienetwerken waren, blijkt alleen al uit de
aanspreekvormen. Tot in verre graden bleef men elkaar aanspreken als neef en nicht.
In de loop der jaren noemt Otto in zijn dagboek meer dan veertig familieleden met
wie hij contact heeft. Het dagboek vervulde hierbij de functie van geheugensteun.
De familieleden van moederskant, die in Delft en omstreken domicilie hielden,
leerde Otto van jongs af aan kennen. De familieleden van zijn vader, die merendeels
in Gelderland woonden, zag hij veel minder vaak. Sommigen van hen leerde hij pas
kennen toen hij in de zomer van 1793 een Gelders reisje maakte. Daar ontmoette hij
neef
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Vriendschap verbeeld, bijdrage van W.R. Brantsen in het album amicorum van Lambert van Eck

Gerrit van Eck, ‘welke ik nog nooit gezien had’, maar met wie hij meteen ‘veel
plezier’ beleefde. Hun kennismaking mondde uit in een intensieve briefwisseling
over een gedeelde passie: het timmeren van konijnenhokken.
In Otto's dagboek komen verschillende keren verre verwanten ter sprake, met wie
de relatie onduidelijk blijft. Vaak waren het terloopse ontmoetingen, waarbij wel een
beroep werd gedaan op de verwantschapsrelatie. Zo ontmoette Otto de nichten
Renesse tijdens een etentje bij zijn Haagse oom Van den Steen. Neef en nicht Toulon
leerde hij kennen toen zijn oom Vockstaert hen meenam tijdens een bezoekje aan
De Ruit. Ook zijn neefjes Van Hasselt komen slechts eenmaal in het dagboek voor
wanneer zij De Ruit bezoeken om van daaruit met Otto en de rest van het gezin een
dagje Scheveningen te doen: ‘maar ik ben op den hit vooruit gereden. Wij hebben
daar braaf gelopen en gesprongen op de duinen en garnaal gegeten’. Het waren
kinderen van tante Adriana van den Steen, die getrouwd was met de jurist Gerard
van Hasselt, een bekende historicus in dienst van het gewest Gelderland. Otto's neefje
Baileur kwam één keer langs tijdens een vakantiereisje met de ‘nichten Van den
Steen’.
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Zijn Delftse en Haagse familieleden zag Otto vaker, zoals de ‘vrienden’ Van den
Burch, onder wie Franco van den Burch, de bewoner van het niet ver van De Ruit
gelegen landhuis Ypenburg. Datzelfde geldt voor zijn grootmoeders Aemalia van
der Goes-van Eyck en Agatha Mouchon-van der Goes, beiden wonend in Delft. Hen
bezocht Otto, toen hij wat ouder was, ook vaak op eigen initiatief. Met grootmoeder
Van Eck, die in Tiel woonde, was het contact niet frequent, maar wel intensief tijdens
Otto's Gelderse reisjes. Verder was ook de omgang met oom en tante Vockestaert
in Delft zeer geanimeerd.
Minder enthousiast was Otto over de bezoeken aan de gepensioneerde militair
Bernard van den Steen, die in Den Haag woonde. Hij was geen vrolijk gezelschap.
Op 25 oktober 1792 schrijft Otto: ‘Morgen ga ik met papa en mama alweder uit eten
bij oom Bernard van den Steen in Den Haag. Het spijt mij wel, ik had veel liever
thuis gebleven, doch papa zegt dat ik het niet wel laten kan’. De volgende dag
bevestigt Otto in zijn dagboek dat hij hier inderdaad ‘niet veel plezier gehad’ heeft.
Toen zijn ouders opnieuw bij deze oom op visite gingen, werd Otto de keuze gelaten
om hen al dan niet te vergezellen. Hij besloot thuis te blijven. Dat deze Van den
Steen belangrijk was voor de Van Ecks, blijkt ook uit het feit dat hij maar liefst drie
keer als doopgetuige werd gevraagd. Dat was erg aardig, maar misschien wilde men
deze oudere, ziekelijke, en bovenal ongetrouwde oom te vriend te houden om niet
te worden vergeten in zijn testament.
Oom Pieter Paulus en tante Françoise Vockestaert namen in Otto's leven een
bijzondere plaats in. Het zijn de eerste mensen die hij in zijn dagboek noemt buiten
de kring van het gezin. Wanneer deze oom en tante De Ruit bezoeken, staat Otto al
trappelend achter de deur: ‘Met blijdschap heb ik ze verwelkomd’. In het dagboek
zijn ze na zijn ouders en de andere leden van het gezin het meest frequent aanwezig.
Otto ging regelmatig op bezoek bij zijn oom en tante in Rotterdam. Omgekeerd
kwamen zij ook vaak logeren op De Ruit. Otto klaagde eens dat ze al in geen zes
weken langs waren geweest, wat een goede indicatie geeft van de hoge frequentie
van deze logeerpartijen, waarnaar Otto al weken van tevoren reikhalzend uitkeek:
‘Ik heb met blijdschap gehoord dat zij over drie weken bij ons komen logeren’. Het
afscheid daarentegen was altijd weer moeilijk: ‘Deze middag is
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oom en tante Paulus weder naar Rotterdam vertrokken. Het speet ons allen zeer en
ik konde op het ogenblik van hun vertrek mijn tranen niet inhouden, zo bedroefd
was ik, doch mama zeide mij dat het wel goed was dat ik zoveel belang in oom en
tante's tegenwoordigheid stelde, dat ik bedroefd was wanneer zij heen gingen, maar
dat er van al de genoegens welke men op deze aarde geniet, geen een is welke
bestendig bij ons blijft. Dat het dus onverstandig zoude zijn wanneer ik mij met het
denkbeeld van hun vertrek zozeer ging kwellen, dat ik tot mijn bezigheden nu buiten
staat zoude zijn. Ik ging dan mama's raad volgen en zocht mij te verzetten tot mijn
werk, maar echter kan ik niet nalaten te bekennen dat ik deze avond het gansch niet
plaisirig gevonden heb’. Ook aan het einde van een logeerpartij in Rotterdam rolden
er tranen. De vreugde van Otto over zijn thuiskomst na een vakantie van drie weken
bij zijn oom en tante wordt geheel overschaduwd door zijn gemis: ‘In 't eerst was ik
er zeer bedroefd omdat ik oom en tante Paulus verlaten moest’.17
Oom Paulus is de enige in Otto's dagboek figurerende volwassene die kan worden
betrapt op ‘ravotten’ of het maken van ‘gekheid’ met het ventje. Maar hij nam ook
de tijd om zijn neefje op intellectueel niveau bij te spijkeren. Zo werd Otto tijdens
een bezoek aan zijn oom en tante door Paulus apart genomen om zijn kennis van het
Latijn te toetsen: ‘Daar de tijd hem niet toeliet dit verder te vervolgen, heb ik deze
avond nog een groter examen ondergaan en oom zeide, dat het nogal redelijk ging,
maer dat ik wat attenter zijn moest’. Otto's gebrekkige concentratie een maand later
vormde blijkbaar aanleiding om dit advies aan te scherpen: ‘door mijn onachtzaamheid
in het Latijn heb ik mij enige verwijten van oom op den hals gehaald, 'twelk ik morgen
evenwel hoop te verbeteren’.18
Het is ook oom Paulus die zijn neefje verrast met een uitzonderlijk cadeau: een
‘hand-drukkerijtje’, het enige stuk speelgoed dat Otto in zijn dagboek noemt. Paulus
geeft dit presentje met vooruitziende blik in juni 1794, aan de vooravond van de
Bataafse Revolutie. Otto kreeg hierdoor de gelegenheid om zich, nog voordat zijn
oom in 1795 de vrijheid van drukpers zou afkondigen, alvast in de technische praktijk
te oefenen. Van zijn tante kreeg hij een horloge, een erfstuk van zijn grootvader, als
een bevestiging van hun bijzondere liefde voor dit kind, de zoon die zij zelf nooit
hadden gekend. Kort voordat Otto
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Enige passies of gemoedsbewegingen, waaronder ‘het onvoorzichtige lachen van de dienstmeid’, uit
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werd geboren, hadden zij een pasgeboren zoontje verloren, waarna het echtpaar
kinderloos bleef. Mogelijk heeft deze voorgeschiedenis tot de speciale band met hun
neefje geleid.

Meiden en knechten
Een aanzienlijk huishouden kon niet zonder dienstpersoneel. De meiden en knechts
van het gezin Van Eck waren tegelijkertijd zeer dichtbij en erg ver weg. De fysieke
afstand was klein, ze woonden in huis en waren voortdurend aanwezig, boenend,
kokend, wassend, bedienend. Maar de sociale afstand was onvoorstelbaar groot. Otto
werd door zijn ouders gemaand niet al te familiair te worden met de dienstboden.
Deze waarschuwing kwam niet zonder reden, want Otto kon goed met hen
opschieten. Het vertrek van twee dienstmeiden in 1793 vond
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hij onaangenaam: ‘Vandaag is er niets bijzonders voorgevallen als dat vooreerst Eva
(de keukenmeid) en Leentje (de werkmeid) verhuist zijn, 'twelk gants niet plaizierig
is’. Hij noteerde dat twee dagen na de eerste mei, de dag waarop van oudsher
personeel werd ontslagen of zelf ontslag nam. Het valt op dat het personeel alleen
met de voornaam wordt aangeduid. De kindermeid en de koetsier worden zelfs alleen
met hun functie aangeduid. Veel activiteiten speelden zich ongetwijfeld af in
aanwezigheid van knechten of meiden, maar Otto nam meestal niet de moeite om
hen te vermelden. Af en toe schrijft hij met Dirk naar Delft te zijn gereden of, in de
zomer van 1792, dat hij met de meid in de tuin perziken en peren heeft geraapt. Een
uitzondering was tuinman Gijs Kersseboom. Hij wakkerde Otto's liefde voor de
natuur aan. Als Otto konijnen mocht kopen, ging hij met Gijs naar de beestenmarkt.
Op 30 augustus 1791 schreef Otto trots: ‘schoon het regende nog wat gelopen en
met Gijs gewerkt aan een hok voor 't varken, dat nu haast moet opgezet worden om
te mesten’.
Met andere knechten was de verhouding weleens minder goed. ‘Ook ben ik weder
onbedachtzaam geweest in het spreken en heb mij hierdoor den haat van Thomas
onnodig op den hals gehaald, daar ik door ondervinding best zal leren dat men de
mensen niet verbeterd door hen te schelden’. Kort daarna werd Thomas ontslagen.
Zijn opvolger heette Antonie. Bij zijn eerste kennismaking was Otto nog positief
over de nieuwe knecht, maar op 20 februari 1792 schrijft hij: ‘Vanmorgen ben ik
naar gewoonte school geweest. Om 12 uren heeft Antonie (onze knecht) mij wat in
de slee gereden, omdat er zeer veel sneeuw lag en mama mij permissie had gegeven,
mids ik maar niet op het ijs ging. Toen wij bij een gracht waren, zette hij mij zeer
sterk aan om er eens op te gaan, doch in weerwil van al die aanmaningen wilde ik
het niet doen, omdat ik het mama beloofd had’. Exit Antonie. De nieuwe knecht
heette Dirk en hij hield het langer uit. Dirk was een gewillige leerling, Otto leerde
hem netten knopen en nam hem mee uit vissen. In de relatie met Thomas, Antonie
en Dirk komt de sociale afstand scherp tot uiting: het jongetje uit de elite, de knecht
uit het gewone volk. Ondanks het leeftijdsverschil is het duidelijk wie er de baas is.
Buiten De Ruit kwam Otto bijna niet in aanraking met mensen uit de lagere klassen.
Hij leefde in een geïsoleerde omgeving, waar men
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eenvoudige mensen vooral in boeken tegenkomt, en dan nog bij voorkeur personages
die zich gedurende het verhaal weten op te werken tot een hogere stand, zoals
Salzmanns boer Kluge. De meiden en knechten blijven schimmig, ze komen en gaan
zonder sporen na te laten, behalve tuinman Gijs. Zijn vertrek heeft Otto uitvoerig
beschreven: ‘Vanmorgen is onze tuinman Gijs vertrokken. Het spijt ons allen en mij
in 't bijzonder zeer, maar ik troost mij nogal omdat ik weet dat zijn vertrek tot zijn
best dient, dewijl het tuinmansambt aan 's Lands tuin te Helvoet hem vergund is en
ik hoor dat het een zeer voordelige post is, alwaar hij, al kan hij van ouderdom niet
meer werken, evenwel bezorgt is’. Lambert van Eck had voor zijn oude knecht een
sinecure weten te krijgen op een grote marinewerf. Met zulke baantjes beloonden
regenten van oudsher op overheidskosten hun eigen personeel. Later ging Otto nog
eens langs in Hellevoetsluis: ‘Ook heb ik onze ouden tuinman G. Kersseboom gezien,
die met zijn vrouw en kinderen zeer welvarend was en nu op 's Lands tuin woont’.
Vriendschap tussen een vertrouwd, ouder personeelslid en kinderen des huizes kwam
in Otto's tijd vaker voor, waarvan autobiografieën van tijdgenoten getuigen, zoals
die van Maurits VerHuell, voor wie de koetsier de rol van mentor vervulde.

Vriendjes en vriendinnetjes
Otto bouwde van jongs af aan een eigen vriendenkring op van leeftijdgenootjes. Dat
deed hij al toen hij nog in Den Haag op school zat. In die tijd nam hij af en toe
klasgenootjes mee naar De Ruit, zoals zijn vriendje Helman. Het contact met hen
verwaterde vanaf het moment dat Otto privé-onderwijs kreeg. Een half jaar nadat hij
van school was gegaan schreef Otto toevallig een ‘oud schoolmakkertje’ te zijn
tegengekomen ‘en mij dus eens heb kunnen informeren hoe het op school met al de
zaken was’.
Vanaf zijn elfde jaar kreeg Otto les op De Ruit of bij zijn leraren aan huis. Daar
ontmoette hij soms ook andere kinderen, zoals het jongetje Bruin, met wie hij bevriend
raakte. Bruin, die verder niet traceerbaar is, werd door Otto een ‘zeer groot vriend’
genoemd. Uit deze aanduiding valt wellicht af te leiden dat zijn ouders iets minder
met Bruin waren ingenomen. Het klinkt als een poging om kritiek van
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zijn ouders voor te zijn, zoals Otto dat wel vaker deed. Zij waren de overtuiging
toegedaan dat hun zoon er beter aan deed zijn vrienden binnen het eigen milieu te
zoeken. Zowel Helman als Bruin verdwijnt nadat zij enthousiast het dagboek zijn
binnengehaald, al snel weer buiten beeld.
Sindsdien onderhield Otto uitsluitend vriendschappen met leeftijdgenootjes uit de
kring van bevriende regentenfamilies, zoals Iman Teding van Berkhout, Wim van
Beerestein, Mattheus Gouverneur, Johan Willem van Vredenburch en Ceesje
Reepmaker, die allen vaak op De Ruit kwamen spelen. Vooral met zijn Rotterdamse
vriendje Ceesje Reepmaker had Otto altijd veel plezier. Wanneer hij bij oom en tante
Paulus logeerde, werd een bezoek aan Ceesje dan ook nooit overgeslagen. Meisjes
kwamen bij de Van Ecks eveneens over de vloer, zoals Tietje Philip, zijn nichtjes
Jacoba en Christina Emants en Saartje Gouverneur, met wie Otto geregeld een
‘contra-dansje’ deed. Het sprak vanzelf dat Otto zijn toekomstige echtgenote onder
deze kennisjes zou moeten zoeken. Tietje Philips' verjaardagsviering wordt op 27
juli 1794 gememoreerd als een feestje dat Otto ‘met zeer veel genoegen’ heeft
bijgewoond en dat zelfs uitmondde in een ‘conversatie met Tietje’.19 Het is vrijwel
de enige keer dat Otto schrijft met iemand van zijn eigen leeftijd te hebben gepraat
in plaats van te hebben gespeeld. Het is ook de enige keer dat hij zich uitvoeriger
uitlaat over contact met een meisje. Uitgezonderd deze en die van neef Ceesje van
Lidth zwijgt Otto over de verjaardagen van zijn vriendjes en vriendinnetjes, misschien
omdat kinderpartijtjes nog niet in de mode waren.
Aanvankelijk is Otto voor zijn contacten afhankelijk van zijn ouders, maar als hij
ouder wordt gaat hij zelfstandig bij zijn vrienden op bezoek of nodigt hen op eigen
initiatief uit op De Ruit. Zijn eerdere ‘makkertjes’ evolueren tot heren wanneer de
‘heren’ Van Beerestein en Van Vredenburch hem met een bezoek vereren. Is hier
sprake van ironie of van een oefening in beschaafde omgangsvormen? In elk geval
heeft Otto de middag ‘plezierig’ doorgebracht met wandelen en rijden in hun
gezelschap: ‘Mama zegt dat ik hen wel tot een voorbeeld van ordentelijkheid nemen
mag’. In het voorjaar van 1797 werd het contact met deze vrienden bemoeilijkt omdat
de Van Ecks hadden besloten in hun huis in Den Haag te blijven, anders dan hun
kennissen die al naar hun buitens waren vertrokken. Zijn moeder probeert Otto
hiermee te
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verzoenen door de mogelijkheid te opperen om zijn paard van stal te halen voor een
bezoek aan zijn vrienden, maar slaagt hierin slechts ten dele: ‘ik ben er dan 's ochtends
of 's avonds nooit en kan er nooit zo eens een vriendje van mij verzoeken, en dan
moet ik ook altijd eerst zo'n heel uur rijden, dat verveeld ook op den duur’. Otto's
bezoek aan Willem van Vredenburch verliep dan ook niet zonder stress: ‘Ten 3 uur
ben ik te paard naar [de buitenplaats] Overvoorde naar mijn vriend Willem van
Vredenburch gereden, die ik thuis gevonden heb en met wie ik mij zo lang vermaakt
heb tot den donker mij weer naar huis joeg’.
Deze gehechtheid aan zijn vrienden impliceert niet dat er nooit ruzie was: ‘en toen
is Gouverneur hier gekomen, met wien ik de middag vergenoegd doorgebracht heb
met de geit in de wagen te rijden. Mama zegt evenwel dat zij ons samen heeft horen
disputeren en dat ik redelijk driftig wierd, maar zo dit al zo geweest is, zal het (hope
ik) geen de minste atteinte aan onze vriendschap toebrengen, tenminsten niet van
mijnen kant’. Ondanks incidentele ruzies vormden deze vriendjes de basis voor het
old boys netwerk waarvan Otto later deel zou gaan uitmaken, de regentenzonen die
elkaar sinds hun jeugd kenden. Van Otto's vrienden en vriendinnen stond al bij de
geboorte vast hoe hun leven zou verlopen: de jongens wachtte een hoge bestuurlijke
positie, de meisjes een goed huwelijk. In de meeste gevallen is dat er ook van
gekomen. Hoewel de Bataafse Revolutie van 1795 de sociale verhoudingen even
had verstoord, wist de elite zich daarna weer uitstekend te handhaven.
Otto's vriend Wim van Vredenburch ging in Leiden rechten studeren en
promoveerde in 1805. Op hogere leeftijd schreef hij een autobiografie, waarin hij
wel veel vertelt over zijn ‘achtenswaardige vader die niets spaarde om zijne opvoeding
eene behoorlijke houding te geven’, maar helaas zwijgt over zijn jeugdvriendje Otto.
In het familiearchief wordt zijn carrière gedocumenteerd door zijn promotiebul, zijn
admissie als advocaat in Den Haag en zijn benoeming tot burgemeester van Rijswijk
in 1825. Tussen de archiefstukken vonden we ook een zilveren gedenkpenning die
na zijn overlijden was geslagen.20
Een ander vriendje, Mattheus Gouverneur, studeerde theologie, werd predikant in
Groningen en trouwde met een dochter uit het Delftse regentengeslacht Graswinckel.
Hij speelde een voorname rol
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in het kerkelijk leven in de noordelijke provincie.21 Ceesje Reepmaker ging in Leiden
rechten studeren en promoveerde in 1808; hij stierf ongehuwd.22 Ceesje van Lidth
studeerde eveneens rechten en werd burgemeester van Tiel. In 1806 trouwde hij op
De Ruit met Otto's zusje Cootje. Hij eindigde zijn carrière als lid van de Eerste Kamer
en stierf op 81-jarige leeftijd. Wim van Beerestein studeerde ook rechten, werd
secretaris van het Hof van Holland en trouwde met een dochter uit de Amsterdamse
regentenfamilie Bicker.23 Otto's buurjongetje Iman Willem Teding van Berkhout was
ziekelijk en stierf al in 1812. Otto's nichtjes Jacoba en Christina Emants trouwden
beiden met een predikant, de eerste verhuisde naar IJsselstein, waar ze jong overleed,
de tweede eindigde in Middelburg. Sara Gouverneur bleef ongehuwd en overleed in
Delft in 1849. Tietje Philip tenslotte trouwde in 1802 met een sous-luitenant in het
Hollandse leger, die een paar maanden later stierf. Twee jaar later hertrouwde ze met
een andere militair, met wie ze een zwervend bestaan leidde. Ook dit huwelijk bleef
kinderloos. Ze overleed in 1829 in de garnizoensstad Namen.

Leraren en predikanten
Sinds Otto vanaf zijn elfde jaar thuis werd onderwezen passeerde een stoet van leraren
de revue, die Otto op een universitaire studie moesten voorbereiden. Zijn ouders
kozen hiervoor niet de eerste de besten.24 Otto kreeg les in wis- en natuurkunde van
Abraham van Bemmelen, lector aan de Fundatie van Renswoude. Van Bemmelen
publiceerde boeken over waterbouwkunde, algebra en natuurkunde. Een andere
leraar, G.C.C. Vatebender, was voormalig rector van de Latijnse school in Gouda.
Sinds 1795 woonde hij in Den Haag vanwege zijn lidmaatschap van de Nationale
Vergadering, waar hij pleitte voor hervorming van het onderwijs, een onderwerp
waarover hij het nodige publiceerde.25 Later kreeg Otto les van de wis- en
natuurkundige Jacob Florijn, een autoriteit op zijn vakgebied en auteur van een aantal
handboeken over waterbouwkunde en over de zeevaart. Gezien Otto's beschrijving
van Florijns eerste les was deze leermeester van plan zijn pupil stevig aan te pakken:
‘Weer een nieuwe meester in de mathesis gekregen, met naam Florijn, bij welke ik
viermaal 's weeks een uur les ga nemen en die mij, zover ik er in deze eerste lessen
van

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

279
kan oordelen, zeer wel bevalt, maar zeer stipt is op al hetgeen er voor of onder hem
gedaan wordt, dus oppassen is en zal de boodschap zijn’.
Regelmatig beschrijft Otto ook de inhoud van zijn lessen, bijvoorbeeld op 26
november 1795: ‘Ten een uren ben ik naar de heer Welding gegaan en heb er met
vermaak een uur à 5/4 uurs doorgebracht. Wij hebben beginsels der taal en sterrekunde
bij de hand genomen, 'twelk ik vinde hij zeer begrijpelijk instrueert. Hij heeft mij
wat gegeven aangaande de taalkunde, om thuis te doen’. Bij hem leerde Otto tevens
de Engelse taal: ‘De les bij Welding is doorgebracht met een beschouwing der
voornaamste zeeën, meren, rivieren en landkapen, straten, bergen enzovoort in Europa,
en daarna nog wat aan de sterrekunde, welke ik in het Engelsch behandel, vooreerst
omdat er uitmuntende werken van dien aard in 't Engelsch geschreven zijn en ten
tweede om mij in die taal meer te oefenen’. Engels stond toen nog alleen bij de
culturele voorhoede op het lesprogramma.26
Otto's Engelse lessen getuigen van de moderne culturele oriëntatie van zijn ouders.
Misschien gaven zijn ouders de voorkeur aan huisleraren omdat hun zoon vaak ziek
was. Maar het gaf hun tevens de mogelijkheid om hun zoon vakken te laten
onderwijzen die nog niet op het gewone lesprogramma stonden, zoals Duits, Engels
en aardrijkskunde. Meestal kreeg Otto zijn lessen bij Welding thuis, maar wanneer
hij ziek was, kwam Welding naar zijn pupil, wat Otto minder prettig vond. Op 14
december 1795 schreef hij: ‘Vandaag ben ik, daar het nogal goed weder was en ik
steeds toeneem in gezondheid, weer bij Welding aan huis geweest, 'twelk ik verre
prefereer boven dat hij mij aan huis komt lesgeven’.
Otto's vriendje Ceesje Reepmaker stond onder de hoede van zijn gouverneur Pahud.
We weten dat dankzij Otto's notitie van zijn bezoek aan een boekveiling in gezelschap
van Ceesje en diens gouverneur, die de kinderen op sleeptouw had genomen. Rousseau
had onderwijs door zulke inwonende huisleraren afgekeurd en sindsdien was het
minder gebruikelijk geworden. Otto had dan ook geen gouverneur, maar wel vangen
we in zijn dagboek soms een glimp op van de naamloze juffrouw die zijn zusjes
onder haar hoede had. Later noemt hij de uit Engeland afkomstige Anna Maria Evans,
een kostschoolhoudster in Delft, bij wie Otto's zusjes toen ze ouder waren
dagonderwijs volgden.27 Over deze kostschool is bekend dat er ook Engels werd ge-
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doceerd. Over de kennis die zijn zusjes hier of thuis opdeden, geeft Otto's dagboek
enige informatie. Ze luisterden mee wanneer er werd voorgelezen uit de boeken van
Pluche en Martinet. Eens drong zijn vader er bij Otto op aan dat hij zijn zusjes ging
helpen met hun Frans. We weten dat meisjesonderwijs in pedagogische
verhandelingen uit die tijd geleidelijk meer aandacht kreeg en dat Otto's ouders voor
dergelijke adviezen een open oor hadden, waardoor het vermoeden gerechtvaardigd
is dat ook de opleiding van Otto's zusjes met zorg werd uitgestippeld.28
Over de culturele vaardigheden die hun werden bijgebracht hebben we meer
informatie omdat Otto hierin participeerde. Otto kreeg, samen met zijn zusjes, les
van de oude Nicolaas Gauthier, die dansmeester aan het stadhouderlijk hof was
geweest. Hij was een man van de oude stempel. Volgens Antje van Hogendorp,
eerder geciteerd als kritisch commentator op een classicisistische tuin, werden er op
hofbals onder zijn leiding ‘lelijke figuren’ gedanst, die vreselijk ouderwets waren.29
Otto onthield zich, in zijn dagboek althans, van kritiek, maar echt enthousiast was
hij niet: ‘Mama zegt dat zij niet te zeer content is over mijn dansen en dat als het niet
beter gaat, ik het zelfs zal moeten betalen’.30 Nadat Gauthier was vertrokken, werd
zijn plaats ingenomen door een Delftse herbergier. Ook diens lessen werden niet
altijd als ‘zo plaisierig’ ervaren, vooral omdat de nadruk meer lag op het krijgen van
een ‘goed postuur’ dan op het dansen zelf. We zagen al dat Otto het met deze
dansmeester zelfs aan de stok kreeg: ‘Mama zegt dat ik toen, hoewel ik goed danste,
het evenwel niet te best gemaakt heb door mij niet betamelijk jegens meester Demny
te gedragen toen hij mij een kwade gewoonte wilde afleren’. Demny - Pierre
Demmerrie - nam een maand later ontslag, waarna een nieuwe meester aantrad wiens
naam niet wordt genoemd. De vasthoudendheid van Otto's ouders om steeds weer
nieuwe dansleraren te rekruteren, maakt duidelijk hoeveel waarde ze hechtten aan
het aanleren van deze vaardigheid. Het dansen vervulde dan ook een belangrijke
sociale functie, onder andere omdat het kinderen de gelegenheid bood om contact te
leggen met de zonen en dochters van families uit dezelfde kring.
Op 29 januari 1793 kreeg Otto zijn eerste pianoles van meester Harris: ‘Dit stond
mij gantsch niet aan. Ik heb het alleen uit gehoorzaamheid en om papa genoegen te
geven gedaan’. Dit leidde er in ie-
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Silhouetportretten en famille waren populair rond 1790, zoals dit van Joan Muijsken en zijn gezin

der geval toe dat Otto hierna bij machte was om af en toe psalmen op het klavier te
spelen: ‘Na den eten met mama wat psalmen op het clavier gespeeld en erbij
gezongen’. Omdat meester Harris en Otto elkaar niet lagen, zocht zijn vader al spoedig
een andere leraar, die hij vond in vader en zoon Berghuis, de stadsbeiaardiers van
Delft. De Engelse muziekhistoricus Charles Burney, zelf een niet onverdienstelijke
organist en componist, prees in het verslag van zijn studiereis door Europa de oude
Johannes Berghuis als ‘the best performer I met with in Holland, particularly on the
carillons, which he plays with astonishing dexterity’.31 Ook zoon Frederik was een
virtuoos. We weten wat ze speelden, want de muziekboekjes waarin vader en zoon
Berghuis optekenden welke melodieën zij vanaf de toren van de Nieuwe Kerk lieten
klinken, zijn bewaard gebleven.32 Berghuis gaf ook les aan de zusjes, zoals blijkt uit
een aantekening van Otto: ‘Deze namiddag is voor 't eerst meester Berghuis hier
geweest om mijne zusjes ook lesse te geven’.
Vanaf 16 september 1793 werd Otto's culturele programma aangevuld met
tekenlessen van Isaac van Haastert. Hij volgde deze lessen drie keer in de week,
waarvoor de nodige voorbereiding werd gevraagd. Volgens Otto was dat een dermate
tijdrovende aangelegen-
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heid dat zijn overige huiswerk hierdoor regelmatig in de knel kwam: ‘Evenwel heb
ik doordien ik wat veel om te tekenen had niet alles geheel af kunnen doen’. Deze
werkstukken zijn niet bewaard gebleven, wel een mooie tekening van Otto's zusje
Cootje van het Gelderse landgoed Mariëndaal; vermoedelijk had ook zij les van Van
Haastert. Hun docent zelf maakte schilderijen, tekeningen, etsen en boekillustraties.
Enkele kinderboeken voorzag hij van prenten met situaties uit het leven gegrepen,
zoals een jongetje met een vogel op de kruk.33 Verder maakte hij een reeks
opticaprenten met stadsgezichten van Delft. Daarnaast was deze veelzijdige kunstenaar
actief als schrijver. Hij publiceerde onder andere gedichten en essays over godsdienst,
politiek en wetenschap en vertaalde het werk van Lavater over gelaatkunde.34
In Otto's dagboek worden vierentwintig hervormde en Waalse predikanten genoemd.
Dat lijkt veel, maar in de meeste gevallen betreft het aantekeningen over preken die
hij heeft beluisterd in Delft, Den Haag of omliggende dorpen. Met drie predikanten
onderhield de familie nauwer contact.35 Otto was bijzonder gesteld op Samuel Geraud,
predikant van de Waalse gemeente te Rotterdam. Op 6 september 1792 schrijft hij:
‘Vanmorgen is de heer ds. Geraud, welke voor een week bij ons gelogeerd heeft,
weder vertrokken, 'twelk mij wel speet, omdat hij, een man zijnde die veel van
kinderen houdt, mij dikwijls door zijne redenen opbeurde en mij veel vertellende,
mij zeer vervrolijkte’. Het meest intensief was Otto's contact met de predikanten van
wie hij godsdienstles kreeg. Eerst was dat Pierre l'Ange. Zijn overlijden in september
1793, ‘'twelk ons allen en mij vooral zeer spijt’, was aanleiding voor grote droefenis,
‘omdat ik er een brave leermeester aan verlies’. Otto's ouders brachten verslag uit
van hun condoleancebezoek aan zijn weduwe, die had verteld dat de dominee ‘zeer
gerust gestorven was en in zijn laatste uure nog aan mij gedacht heeft; gaarne was
ik nog eens bij hem geweest om zelf te zien hoe gelukkig het is zo gerust te sterven’.
Niet lang daarna bracht ook Otto een bezoek aan de weduwe, nadat hij voor het eerst
op catechesatie was geweest bij de opvolger van l'Ange, Jacob Scheidius. Het was
deze opvolger die op 3 augustus 1793 in Otto's dagboek las en hem ermee
complimenteerde.
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Vrienden en magen
Otto was zich er al jong van bewust onderdeel te zijn van een netwerk van
familieleden, de ‘vrienden en magen’, zoals hij hen eens typeerde, die een dikke schil
vormden rond het gezin Van Eck. In zijn tijd vielen vriendschap en verwantschap
veel meer samen dan tegenwoordig het geval is. Het woord vriend was synoniem
met familielid, evenals het begrip ‘maag’. Vriendschap en maagschap vormden een
noodzakelijk bolwerk tegen de gevaren van de buitenwereld in een periode waarin
de overheid nog geen vangnet verschafte en de meeste mensen niet verzekerd waren
tegen ziekte, brand of andere tegenslagen. Familieverwantschap en vriendschap
verplichtten tot wederzijdse bijstand.
In dit licht bezien is het des opmerkelijker dat veel families gedurende de laatste
decennia van de achttiende eeuw in politiek opzicht een minder hechte eenheid
vormden dan men zou mogen verwachten. Binnen Otto's familie liep het scala aan
politieke keuzen uiteen van de radicaal-revolutionaire opvattingen die zijn oom Jan
Richard van Lidth de Jeude erop nahield, tot fel Oranjegezind, zoals zijn grootvader
Van der Goes, die na de Bataafse Revolutie door stadsgenoten zelfs werd aangeklaagd
bij de Nationale Vergadering vanwege zijn hardnekkige trouw aan de inmiddels
gevluchte stadhouder.36 Datzelfde verdeelde beeld zien we bij bevriende families van
de Van Ecks. De familie Teding van Berkhout was bijvoorbeeld gespleten in een
Patriotse tak (buurman Hendrik Willem Teding van Berkhout) en een Oranjegezinde
tak in Leiden.
Otto's revolutionaire oom Van Lidth de Jeude was in de privé-sfeer al even
onorthodox als in zijn politieke loopbaan. Kort na zijn huwelijk scheidde hij van zijn
vrouw, ging samenleven met een minnares, week als Patriot uit naar Saint Omer,
waar hij hertrouwde en enkele kinderen kreeg, die zich tot aller ontsteltenis Van
Lidth noemden.37 We weten dat uit de autobiografie van zijn schoondochter, Otto's
zus Cootje, die verklaarde wel ‘iets’, maar lang niet alles over deze ‘voor mijn man
zo smartelijke zaak’ te hebben vernomen. Hij eindigde in Duitsland, waar hij de hand
aan zichzelf sloeg. Zijn laatste wens was begraven te worden met een portret van
zijn eerste echtgenote, Otto's tante.
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Dominicus Namna le Balleur, burgemeester van Zaltbommel, een verre oom van
Otto, bevond zich aan de andere kant van het politieke spectrum. Otto zag hem voor
het laatst op vrije voeten tijdens een bezoek op 13 april 1794 toen hij zich samen
met zijn neefje ‘braaf in 't zweet gelopen’ had. Le Balleur werd in april 1795
gearresteerd omdat hij op een formulier de leus ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’
had doorgestreept. Hij werd naar Den Haag gebracht en daar vastgezet in de
Gevangenpoort. Dankzij Le Balleurs herinneringen aan die dramatische periode in
zijn leven weten we het een en ander over de reacties van zijn familieleden.38 De Van
Ecks bleven solidair. Le Balleur kreeg in zijn cel bezoek van Otto's vader, oom Paulus
en neef Franco van den Burch, die hem wilden overhalen toe te geven. Toen Le
Balleur ziek werd, stuurden de Van Ecks hun huisarts Van Stipriaan, die hem in de
Gevangenpoort niet alleen onderzocht, maar ook, zo schrijft Le Balleur, ‘al zijn
welspreekendheid in het werk stelde om mij tot het tekenen van een request van
submissie over te halen’. Zonder succes, want ‘ofschoon hij zeide dat de gantsche
familie erop aandrong’, bleef Le Balleur trouw aan zijn principes. Hij werd uiteindelijk
verbannen en week uit naar Emmerik, vlak over de Duitse grens, waar hij tot het
einde van de Bataafs-Franse periode bleef wonen.
De vrienden en kennissen van zijn ouders vormden een volgende cirkel rond Otto.
Hij noemt in zijn dagboek een twintigtal families, waaronder Teding van Berkhout,
Van Vredenburch, Van Beerestein, Gouverneur, Hartman en Reepmaker. Dit waren
families uit de eigen kring van regenten. Maar we zien in het dagboek ook de Leidse
hoogleraar Johan Luzac verschijnen, uitgever van de Patriotsgezinde Gazette de
Leyde en vriend van Lambert. De medicus Floris Voltelen, hoogleraar aan de Leidse
universiteit, kwam eveneens bij de Van Ecks over de vloer. Beiden waren na de
Patriotse revolutie ontslagen vanwege hun politieke principes en solidariteit met een
collega die weigerde de verplichte eed op het nieuwe gezag af te leggen. Uit die tijd
is er correspondentie van Otto's vader met Luzac bewaard.39
In Otto's dagboek vinden we de nodige informatie over het sociale leven van de
volwassenen in zijn omgeving, al was hij hiervan zelf als kind buitengesloten. Toen
hij bij oom Paulus logeerde, schreef Otto over het ‘zondagssoupee’, waar men elkaar
wekelijks ontmoette.
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Dit gezelschapsleven was sterk ontwikkeld. Otto's vader hield zelf een ‘maandagse
salon’. Zulke bijeenkomsten waren informeel, maar een ander deel van het sociale
leven was geïnstitutionaliseerd in de vorm van genootschappen. Vanaf zijn vijftiende
bezocht Otto met zijn vader wekelijks een natuurkundig gezelschap in Den Haag,
waar ze lezingen bijwoonden, die soms werden opgeluisterd met scheikundige
proeven. Otto was vooral over dit laatste zeer enthousiast: ‘Eergisteravond ben ik
op 't Physisch Gezelschap geweest onder 't gehoor van de heer Alsche, welke zijn
les getermineerd heeft met verscheide aardige vuurwerkjes, voortgebracht door
middel van ontvlambare lucht, die in blazen opgesloten was en vervolgens met een
kaars onstoken, door verscheide kopere pijpjes er zeer aardig uitgedrukt werd in de
gedaante van sterretjes of dergelijke figuurtjes’.40
Naarmate Otto ouder werd, noemt hij in zijn dagboek vaker personen die zich in
de periferie van zijn sociale wereld bevinden, in totaal een stuk of dertig. Wanneer
Otto zijn vader mag vergezellen tijdens een bezoek aan meneer Martens in
Amsterdam, gaat het gesprek volledig langs hem heen. Vermoedelijk spraken zij
over de Verenigde Oost-Indische Compagnie, want ook Gulielmus Titsingh, de
opperboekhouder van de compagnie, werd bezocht. Bij Jan Washington, een hoge
ambtenaar, ging hij eveneens samen met zijn vader op bezoek. De vermaarde architect
Jan Giudici ontmoette Otto toen hij bij zijn oom en tante Paulus logeerde. Soms krijgt
hij de gelegenheid om dergelijke ‘buitenstaanders’ alleen te spreken, met name
wanneer zijn ouders van huis zijn en Otto de honneurs moet waarnemen. Toen de
heer Toulon langskwam voor zijn vader, die afwezig was, ‘eiste de beleefdheid dat
ik hem gezelschap hield’. Op 22 april 1794 kwam een meneer Dumas op bezoek,
‘en daar [papa] niet thuis was, moest ik hem dus gezelschap houden’. In het dagboek
zien we Otto geleidelijk aan volwassen sociale vaardigheden ontwikkelen.
Otto's dagboek weerspiegelt een sociale horizon, die zich verbreedde naarmate hij
ouder werd en vaker buiten het familienetwerk kwam. Otto's sociale wereld was die
van de regentenklasse die het toen al twee eeuwen in Nederland voor het zeggen had.
De Bataafse Revolutie veranderde hierin weinig tot niets. Knechten en meiden blijven
ook na 1795 onzichtbaar. Otto's dagboekschrijven moest bijvoorbeeld wach-
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ten tot ‘het licht binnenkomt’, een wel erg onpersoonlijke aanduiding van de knecht
of dienstbode die werd geacht de kaarsen te brengen, ook om het licht te laten schijnen
op het boek van zijn oom Paulus dat Otto zo veelvuldig las over de gelijkheid van
alle mensen. De boeren die Otto met zijn vader bezoekt, komen er over het algemeen
iets beter van af. Zij worden tenminste nader geduid met een initiaal, ‘boer E’. of
met een bezittelijk voornaamwoord: ‘onze boer’.
We moeten hierbij echter niet vergeten dat het denken over sociale verhoudingen
nog maar juist op gang was gekomen. Sommige auteurs van boeken over dit thema
verruilden de juridisch-filosofische benadering voor een nieuwe,
sociologisch-antropologische invalshoek. De Leidse lector J. le Francq van Berkhey
publiceerde een sinds 1769 verschijnende negendelige Natuurlijke historie van
Holland. Zijn keuze om gewone mensen te bestuderen verdedigde hij als volgt:
‘Menigmalen heb ik op hunne veestallen, en aan hunne ruime haardsteden, met hun
koutende, overvloedig stoffe tot opmerkzaamheid op hunne zeden gevonden: en de
oprechte Visschersbuurt deed mij dikwils hunne gulhartigheid gadeslaan. Ik heb
langs dien weg zowel hunne doodmalen en begraafnissen, als (ik schame mij des
niet) hunne kermissen, vastenavond-, bruiloftsfeesten en doopvreugde bijgewoond’.41
Ook de studie van Ysbrand van Hamelsveld uit 1791 getuigt van een zekere
onwennigheid.42 Van Hamelsveld onderzocht in zijn De zedelijke toestand der
Nederlandsche natie op het einde der achttiende eeuw de zeden van Nederlanders
‘in onderscheide beroepen en standen’, een sociologische analyse avant la lettre.
Hierin vinden we onder andere een korte beschouwing over het bezit van
buitenplaatsen dat het mogelijk maakte fatsoenlijke en onfatsoenlijk lieden van elkaar
te onderscheiden: ‘Die geen rijtuig hield, geen buitenplaats bezat’, kon niet ‘onder
de fatzoenlijke lieden geteld worden’. Maar als gevolg van de ‘laatste rampen’ (de
oorlog met Engeland, de mislukte Patriotse revolutie van 1787) was, zo constateert
de schrijver, menig rijtuig afgeschaft en menige buitenplaats gesloopt. Van
Hamelsveld onderwerpt diverse lagen van de bevolking aan een kritisch onderzoek,
maar moet soms wel diep door de knieën: ‘En dalen wij nu neder tot de lagere klasse,
tot het gemeen in onze steden, gaan wij hetzelve in de achterstraten en stegen
bezoeken’. Waarna de auteur zich het hoofd pijnigt over de kwestie of hier eigenlijk
nog wel van mensen kan worden gespro-
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ken.43 Deze eenvoudige lieden vertonen volgens Van Hamelsveld een paradoxaal
mengsel van slaafsheid en opstandigheid: ‘Waarlijk, het is schande voor een land,
gelijk Nederland, dat een zo groot gedeelte van deszelfs inwoners zodanig
verwaarloosd en verbasterd is’. Van Hamelsvelds boek past in een lange traditie van
moraliseren, maar zijn benadering was nieuw, met meer distantie en af en toe
gefundeerd op empirisch onderzoek.
Dat de sociologische of antropologische belangstelling in deze periode groeide,
blijkt eveneens uit Ontwerp tot eene algemeen characterkunde van W.A. Ockerse,
met name uit het derde deel hiervan, ‘behelzende het nationaal character der
Nederlanden’. Ook dit boek ademt een nieuwe, kritische geest. Datzelfde geldt voor
het Tafreel van de zeden, opvoeding, geleerdheid, smaak en verlichting in het
voormalige gewest Holland, geschreven door iemand die zich Cosmopoliet noemde.
Bernardus Bosch schreef De weelde in Nederland, ironisch van toon, maar wel
degelijk bedoeld als een kritische analyse van de contemporaine samenleving. Cornelis
Rogges brochure De armen, kinderen van den staat uit 1796 sluit hierbij aan. Armoede
bekeek Rogge niet meer in een religieus en moreel licht, maar als een maatschappelijk
probleem.44 Een andere patriotsgezinde auteur, J.H. Swildens, schreef een betoog
‘Over de tegenwoordige toestand der samenleving in onze Republiek’ als inleiding
bij zijn vertaling van Knigges Over de verkeering met menschen (een ‘wegwijzer
door de hedendaagsche waereld’).
De nieuwe kijk op de samenleving ging gepaard met groeiende aandacht voor
kwesties als armoede, volksonderwijs, volksgezondheid en huisvesting, thema's die
binnen de latere sociologie centraal zouden komen te staan. Jeronimo de Bosch
Kemper geldt met zijn boek over de armoede, dat een halve eeuw later verscheen,
als de grondlegger van de Nederlandse sociologie, maar hij bouwde voort op inzichten
die in Otto's tijd waren ontwikkeld.45
De verwetenschappelijking van de studie van de maatschappij hing samen met de
vooruitgang in de natuurwetenschappen. In de achttiende eeuw was men de
natuurkundige wetten die door Isaac Newton waren ontdekt, gaan toepassen op de
samenleving. Het gedrag van mensen was het resultaat van twee krachten, enerzijds
eigenliefde en anderzijds de aantrekkingskracht tussen mensen onderling. Dit wa-
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ren de drijfveren van de social physics. De mens werd niet langer gezien als een
willoze en onvoorspelbare prooi van zijn passies, maar als stabiel, logisch en ordelijk.
Op dit fundament werd een mechanische visie op de samenleving uitgewerkt, die
onder meer tot uitdrukking kwam in het lemma société in Diderots Encyclopédie.
Hier waren de ideeën van Rousseau, zoals verwoord in zijn Du contrat social, van
grote invloed: ‘il faut étudier les hommes par la société et la société par les hommes’.
Later in de achttiende eeuw namen de ‘menswetenschappen’ vorm aan en gingen de
beoefenaren zich organiseren. In Frankrijk gebeurde dat onder meer in de Société
des Observateurs de l'Homme. Opvoeding kreeg in dit gezelschap veel aandacht. De
vereniging had zich onder andere ontfermd over het wilde kind van Aveyron als een
bij uitstek interessante casus voor deze nieuwe wetenschap.46
Enkele van de bovengenoemde auteurs - Van Hamelsveld, Bosch en Rogge werden gekozen in de Nationale Vergadering. Het mag dan ook geen toeval heten
dat de overheid voornemens was via empirisch onderzoek tot meer kennis over het
land en zijn bewoners te komen. Daartoe werd in 1795 de eerste volkstelling
gehouden, gevolgd door diverse enquêtes, waarvan de resultaten in statistieken
werden verwerkt: nieuwe methoden om gegevens over maatschappij en economie
te verkrijgen en te presenteren.47 Op sommige terreinen was het particulier initiatief
vooropgegaan. Medische gegevens werden al sinds twee decennia verzameld door
de leden van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie Sociëteit. Voor het eerst
kreeg men aldus inzicht in epidemieën van bijvoorbeeld de pokken. De nieuwe blik
waarmee men naar land en bewoners keek, blijkt eveneens uit een verandering in de
wijze waarop men reisverslagen bijhield, waarin meer sociale en economische
informatie werd genoteerd. Dat drong door in Otto's dagboek, toen hij enkele reizen
beschreef en onderweg noteerde hoe de oogst erbij stond en zijn mening gaf over de
vruchtbaarheid van het land.
Meer in het algemeen werkte de nieuwe maatschappijvisie via zijn ouders en zijn
lectuur door bij Otto, maar zijn opvoeding bevatte wel een paradox, omdat de moderne
pedagogie eigenlijk niet meer verenigbaar was met de levenswijze van Hollandse
regenten. De traditionele opvoedkunde was erop gericht prinsen en edellieden voor
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te bereiden op de vervulling van bestuursfuncties. Voor dat publiek hadden veel
vroege pedagogen, van Erasmus tot en met Locke, hun werken geschreven. De
filantropijnen beijverden zich, net als Rousseau, aanvankelijk voor de opvoeding
van kinderen uit de elite en de burgerij. Pedagogen uit de late achttiende eeuw, zoals
Salzmann en Campe, richtten zich voor het eerst ook met nadruk op de kinderen van
boeren en arbeiders. Otto werd opgevoed vanuit hun meer egalitaire denkbeelden,
maar leefde zelf nog altijd in een zeer elitair milieu.

Nieuwe sociabiliteit en de vrijmetselarij
Mensen konden zelf vorm geven aan de samenleving, dat was een logische
consequentie van de nieuwe visie op mens en maatschappij. Aan de juiste omgang
met de medemens werd grote waarde gehecht. Otto sprak dan ook in zijn dagboek
over de ‘plichten der gezelligheid’ die hij in praktijk moest brengen. In het Weekblad
voor Kinderen verscheen een aflevering over ‘De maatschappij’, die begon met de
zin: ‘De mensch, lieve leerlingen! is een gezellig wezen’.48 Kinderen moesten al jong
leren nadenken over de vraag hoe de maatschappij het beste kon worden ingericht
en hoe mensen met elkaar moesten omgaan. De zo belangrijke ‘gezelligheid’ kon
geïnstitutionaliseerd worden door zich te verenigen in genootschappen om gezamenlijk
in actie te komen. Er kwam een nieuwe sociabiliteit tot bloei en vooral na 1770
werden er verenigingen opgericht op lokaal, provinciaal en zelfs landelijk niveau,
zoals de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Deze benaming gaf een doelstelling
weer die typerend was voor de meeste genootschappen: het bevorderen van de bloei
en vooruitgang van het Nederlandse volk. De meeste genootschappen hadden een
vastomlijnd doel, zoals het gezamenlijk schrijven van gedichten of het uitvoeren van
natuurkundige experimenten. Veel genootschappen schreven prijsvragen uit,
publiceerden de bekroonde inzendingen en organiseerden lezingen en concerten.
Otto's familieleden en bekenden namen enthousiast deel aan die nieuwe sociabiliteit.
Pieter Paulus was een prominente figuur in de genootschappelijke wereld. Hij
verzamelde een groot aantal lidmaatschappen, waaronder dat van het Provinciaal
Utrechts Genootschap
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van Kunsten en Wetenschappen, het Utrechtse literaire gezelschap Dulces ante Omnia,
de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het Rotterdamse literaire
genootschap Studium Scientiarum Genetrix, het Bataafsch Genootschap der
Proefondervindelijke Wijsbegeerte, het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen
en de Tekenacademie van Middelburg. Paulus was trots op zijn lidmaatschappen,
want de belangrijkste vermeldde hij op de titelpagina van zijn verhandeling over de
gelijkheid der mensen. Otto's vader draaide in dit circuit op iets bescheidener schaal
mee, hij was lid van Studium Scientiarum Genetrix en van het Haagse departement
van 't Nut, dat een van de meest progressieve afdelingen was. Dit departement
bepleitte bijvoorbeeld bij het hoofdbestuur de toelating van joden als lid.49 Uit Otto's
dagboek weten we dat zijn vader ook lid was van het Physisch Genootschap in Den
Haag. De meeste van zijn familieleden waren eveneens lid van een of meer van deze
genootschappen. Zelfs het zwarte schaap Jan Richard van Lidth de Jeude kon zich
beroemen op een lidmaatschap, dat van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
In enkele genootschappen wemelde het van bekenden van Otto. Het Rotterdamse
genootschap Studium Scientiarum Genetrix telde onder zijn leden Otto's vader, zijn
oom Paulus, zijn oom Emants en zijn tekenleraar Isaac van Haastert. In de Hollandse
Maatschappij der Wetenschappen kon oom Paulus Otto's leraren Van Bemmelen en
Florijn ontmoeten, evenals dokter Abraham van Stipriaan, die een echte
genootschaps-tijger was. Isaac van Haastert deed niet voor hem onder. Hij had in
Delft in 1797 eigenhandig een letterkundig gezelschap opgericht onder het devies
‘Aan wetenschap gewijd, volmaakter door den tijd’. Ook de predikanten met wie de
familie omging waren doorgaans lid van een of meer verenigingen. Vrienden van
Lambert van Eck, zoals Jacob van Vredenburch en Jacob Reepmaker, komen we
eveneens tegen als lid van verschillende genootschappen. De eerste was lid en later
directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de tweede was lid
en beschermheer van Studium Scientiarum Genetrix. Buurman Teding van Berkhout
was in de jaren tachtig evenals Van Vredenburch lid geweest van het Delftse Patriotse
vrijkorps, ook een voorbeeld van nieuwe genootschappelijkheid. Hij werd later
voorzitter van de Delftse afdeling van de Oeconomische Tak van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen, een vereniging die
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Vergadering van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 1790, uit Arend Fokke, Vaderlandsche
geschiedenis in themata, 1796

de economie wilde bevorderen. Hij was lid van 't Nut en bezocht net als Lambert en
Otto lezingen over experimentele natuurkunde. Het lag voor de hand dat Otto eveneens
actief zou worden in het genootschapsleven. Ceesje Reepmaker werd al op jonge
leeftijd een drijvende kracht achter de bibliotheek die door 't Nut in Dordrecht was
opgericht en Wim van Beerestein was al in 1789 lid geworden van een select literair
gezelschap dat zich tooide met de naam Fabricando Fabri Fimus: al doende leert
men. Dit devies vat de grondgedachte van het nieuwe verenigingsleven uit Otto's
tijd goed samen.
In het mozaïek van de achttiende-eeuwse sociabiliteit nam de vrijmetselarij een
bijzondere plaats in. Deze was, ondanks alle geheimzinnige rituelen en symboliek,
in menig opzicht een product van de Verlichting. De leden streefden naar persoonlijke
verbetering en deden dat

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

293
door het organiseren van gezellige bijeenkomsten in plaatselijke loges.50 De Republiek
telde in 1756 nog maar twaalf loges, maar in Otto's tijd waren het er al meer dan
honderd.
Mogelijk is Lambert van Eck in Leiden al tijdens zijn studententijd in contact
gekomen met de daar in 1757 opgerichte loge La Vertu, waarvan veel personen uit
zijn omgeving deel uitmaakten. Een P. Paulus werd in 1779 ingeschreven als leerling
en later gezel van de Compagnie Durable te Middelburg, maar het is niet zeker of
het hier Otto's oom Pieter Paulus betreft. Verschillende telgen van de aan de Van
Ecks verwante familie Van Lidth de Jeude waren wel met zekerheid vrijmetselaars.
Otto's neef Franco van der Goes trad in 1780 toe tot de loge l'Indissoluble in Den
Haag, een ander lid van deze familie sloot zich aan bij La Vertu in Leiden. Jan Jacob
Cau was lid van de Haagse loge. Jacob van Vredenburch, een goede vriend van
Lambert, was lid van de loge Silentium te Delft, evenals Otto's tekenleraar Isaac van
Haastert, zijn huisarts Abraham van Stipriaan Luïscius, zijn neef Lodewijk van
Toulon en twee leden van de familie Vatebender. Twee telgen van de bevriende
familie Gevers, Abraham en Hugo, waren eveneens lid.51 Lambert van Eck staat
nergens als lid geregistreerd, maar dat zegt weinig, want de archieven zijn
fragmentarisch overgeleverd. Duidelijk is echter dat de vrijmetselarij sterk leefde in
zijn kring.
De vrijmetselarij had aanvankelijk geen politieke ldeur, maar na 1770 ontstonden
er in heel Europa loges met een progressieve signatuur. In Duitsland werd in 1776
de aan de vrijmetselarij verwante Orde der Illuminaten opgericht, die de vorming
van een nieuwe, verlichte elite nastreefde en politieke hervormingen wilde
bewerkstelligen met de Amerikaanse vrijheidsstrijd als inspiratiebron.52 Tot de
Patriottentijd was er in Nederland geen duidelijk verband tussen politieke gezindheid
en het lidmaatschap van bepaalde loges. Dat veranderde in de jaren tachtig, toen
sommige loges uitgesproken anti-Oranjegezind werden. De mislukte Patriotse
revolutie van 1787 scherpte de tegenstellingen verder aan. Gevluchte Patriotten
richtten in Duinkerken de loge Les vraies Bataves, waarvan Otto's oom Jan Richard
van Lidth de Jeude tijdens zijn ballingschap lid werd. Hij bracht het tot de functie
van ceremoniemeester.
In Frankrijk is de rol van vrijmetselaars in de aanloop naar de Franse Revolutie
evident. Vrijmetselaars waren na de Franse Revolu-
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tie van 1789 met 20 procent van de leden prominent vertegenwoordigd onder de
leden van de Assemblée nationale. Markies de Lafayette was een prominente
vrijmetselaar. Nog sterker waren vrijmetselaars vertegenwoordigd onder de leden
van de Nationale Vergadering die in Nederland in 1796 bijeenkwam: meer dan een
kwart was lid of werd dat niet veel later.53 Hierbij moet weer rekening worden
gehouden met de onvolledigheid van de overgeleverde ledenadministraties. Overigens
blijken de vrijmetselaars tijdens hun zittingsperiode niet één blok te hebben gevormd.
Hun stemgedrag kon sterk uiteenlopen. Bij de geïdentificeerde vrijmetselaars onder
de representanten komen we weer velen tegen met wie Lambert van Eck nauwe
banden had aangeknoopt, zoals Ysbrand van Hamelsveld, Jacobus Scheltema en
anderen die in zijn album amicorum geschreven hebben.
Het maçonnieke ideaal van persoonlijke verbetering moet Lambert van Eck zeker
hebben aangesproken. Kinderopvoeding en zelfopvoeding gingen hand in hand,
constateerde, zoals we eerder zagen, pedagogen als Salzmann en Niemeyer. Zowel
verlichte pedagogen als vrijmetselaars stond een utopische samenleving voor ogen
waarin mensen als broeders met elkaar zouden omgaan. Veel filantropijnen waren
tevens vrijmetselaar, zoals Basedow, Salzmann en Karl Friedrich Bahrdt, eerst
directeur van een filantropijnse school, later docent aan de universiteit van Halle.
Zij waren lid van de Orde der Illuminaten, waar ze aansluiting vonden bij het
politiek-progressieve deel van de vrijmetselarij.
Ook Lavater, de auteur van het Geheim dagboek, was lid van de Duitse
vrijmetselarij. De door hem toegepaste zelfobservatie was een kernpunt van de
beweging en om die reden werd het bijhouden van een dagboek aanbevolen. C.F.
Weisse, eveneens een Illuminaat, prees in zijn Kinderfreund het ‘Tagebuch als
Erziehungsmittel’ aan, niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen.54
Amalia von Gallitzin, echtgenote van de Russische gezant in Den Haag, paste het
advies van Weisse toe op haar eigen kinderen; ieder van hen moest een ‘moralisches
Tagebuch’ houden, dat door hun moeder gecontroleerd werd. De kinderen moesten
via hun dagboeken ook zichzelf en elkaar controleren.55 Otto las Weisse's Kindervriend
in de Nederlandse vertaling, en zo zijn we via de vrijmetselarij teruggekeerd bij de
impuls. achter Otto's dagboek.
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Hoofdstuk 6. Geografische horizon
Otto was tien jaar toen zijn ouders hem na schooltijd in Den Haag alleen een
boodschap lieten doen. Hij moest na schooltijd zijn jasje naar een kleermaker brengen
om het te laten vermaken. Achteraf schreef hij daarover in zijn dagboek: ‘Uit school
komende, was ik een weinig bevreesd [...], omdat ik bang was dat ik verdwalen
zoude’. Een maand eerder had zijn vader hem gevraagd zelfstandig naar het huis van
een van zijn kennissen te lopen. Daarover schreef Otto op 12 juli 1791: ‘Deze dag
al 's morgens vroeg met papa naar Den Haag gevaren en aldaar blijven eten bij de
heer Kogel, alwaar ik mij wel vermaakt heb, doch een half uur lopen zoeken eer ik
zijn huis vond’. Otto werd door zijn vader kennelijk gestimuleerd zelfstandig zijn
omgeving te verkennen op een manier die associaties oproept met het advies dat
Rousseau in zijn Emile had gegeven.
Volgens Rousseau moet een kind de wereld verkennen vanuit het ouderlijk huis.
Al doende moet het praktische kennis van de omgeving verwerven. Lessen aan de
hand van kaarten en globes moesten worden vervangen door eigen observaties, van
bijvoorbeeld zonsondergangen of maanstanden, waaraan het kind zelf conclusies
moest verbinden. Ook educatieve wandelingen waarbij men het kind met opzet liet
verdwalen, werden door hem sterk aanbevolen. Wanneer het kind vervolgens met
behulp van de stand van zon of sterren de weg naar huis had gevonden, zou het zonder
twijfel overtuigd zijn van het nut van geografische kennis.1
De drang om de wereld te verkennen is bij kinderen onbedwingbaar. Drie jaar na
zijn dooltocht door Delft beschreef Otto het volgende avontuur in zijn dagboek: ‘Ik
was zeer blijde toen het 4 uur was, dat ik toen op konde staan (want eerder durfde
ik niet). Ik had mij in het bed ijselijk verveeld. Dus had ik een lange morgen voor
de hand, maar mama zegt dat ik in dezelve niet veel nuttigs [heb] verricht en mijn
leven in gevaar gesteld, door toen (omdat het nog zo vroeg was) ik het hek nog
gesloten vond, er om te klimmen. Mama vind dit ge-
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Het nut van de astronomie aangetoond, uit J.-J. Rousseau, Emile, 1780
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Kinderen vinden de weg terug met behulp van een kaart, uit Gallerij van beroemde kinderen, 1822
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De Nieuwe Kerk van Delft, opticaprent door Isaac van Haastert, circa 1780

vaarlijk maar ik niet, omdat ik het voorzichtig genoeg deed van niet in de sloot te
kunnen vallen’.2
Op zijn twaalfde leerde Otto zijn omgeving op een geheel andere manier kennen.
Op 14 november 1793 had zijn pianoleraar Berghuis een verrassing voor hem in
petto: ze zouden met zijn tweeën de toren van de Nieuwe Kerk beklimmen. Omdat
Berghuis stadsbeiaardier was, had hij te allen tijde toegang tot de kerktoren. Otto
beschreef de expeditie enthousiast in zijn dagboek: ‘Te Delft gekomen zijnde, heb
ik met de heer Berghuis mede boven op de toren van de Nieuwe Kerk geweest, 333
trappen hoog, alwaar men zeer ver en onverhinderd zien kan als zijnde boven alle
huizen en bossen verheven’.
De beklimming was een unieke belevenis, mede omdat de toren van Delft de op
twee na hoogste in het land was. Slechts weinig mensen kregen de kans om zo'n
weids panorama te aanschouwen. Alleen met een luchtballon kon men sinds enkele
jaren iets hoger komen, wat in Nederland wel was geprobeerd maar nog niet was
gelukt.3 De

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

299
torenbeklimming maakte vermoedelijk deel uit van het opvoedingsprogramma van
Otto. Het uitzicht vanaf een toren was de manier bij uitstek om de omgeving te leren
kennen en een vast onderdeel van het educatieve reizen. Reizigers dienden eerst een
stad zelf te bekijken en daarna het hoogste punt te beldimmen om zo een overzicht
te krijgen, zo las men in elke reisgids.4 Op zijn reis naar Frankrijk had Lambert
menige toren beldommen en net als Otto het aantal treden geteld. Het uitzicht van
de Delfste toren over het vlakke Hollandse landschap was weids en indrukwekkend,
maar voor Otto was er een bekend markeringspunt zichtbaar: zijn ouderlijk huis De
Ruit.
De Ruit was het startpunt van waaruit Otto de wereld verkende. De pedagoog Martinet
gaf in zijn Huisboek voor vaderlandsche gezinnen evenals Rousseau het advies om
het onderwijs dicht bij huis te beginnen en kennis over te dragen van ‘bij voorbeeld,
in den aanvang, van de kamer, waarin gij zit, daarna van andere vertrekken, en
eindelijk van uw gehele huis; voorts van uw hof, van uw dorp, van uw stad, waarin
gij woont’.5 Salzmann sprak zijn ‘lieve kleine lezers’ in dezelfde trant toe: ‘Waar
gijlieden woont, weet ik niet; maar woont waar het ook mag wezen: zo woont gij
zeker op een plaats; onderzoekt deze plaats met aandacht’.6
In de ogen van Otto was De Ruit de navel van de wereld. Het landgoed lag aan
de Vliet, een waterweg waarvan de schoonheid door binnen- en buitenlandse reizigers
geprezen werd. De Engelsman Samuel Ireland schreef in zijn in 1789 gepubliceerde
reisverslag: ‘nothing can surpass the beauty of the scene’.7 Toen De Ruit in 1858
werd geveild, werd het beschreven als ‘alleraangenaamst gelegen’. Het huis had toen
al een lange geschiedenis.8 Het was gebouwd in het midden van de zeventiende eeuw
en werd eigendom van Lucy Walter, de maîtresse van de Engelse koning Karel 11,
die hier in ballingschap verbleef. Nadat de koning in 1660 naar zijn land was
teruggekeerd, werd het landgoed verkocht aan de Delftse familie Graswinckel. De
Ruit bleef in handen van deze regentenfamilie, totdat het in 1767 vererfde aan
stadssecretaris Hendrick Vockestaert. Na diens overlijden negentien jaar later werd
De Ruit eigendom van zijn dochter Charlotte, Otto's moeder. De buitenplaats omvatte
toen een herenhuis, koetshuis, stal en tuinmanswoning. Er behoorden ook enkele
percelen weiland bij, tezamen
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De Vliet bij Delft, uit S. Ireland, A picturesque tour, 1790

iets meer dan drie hectare. Na het overlijden van Lambert van Eck bleef Charlotte
Amélie hier wonen tot haar dood in 1825, waarna het landgoed werd verkocht. In
1864 werd het huis afgebroken. De vijver werd in 1954 gedempt, waarmee de laatste
tastbare herinnering aan het landgoed verdween. Afbeeldingen van het landgoed zijn
niet teruggevonden. Om er toch een indruk van te krijgen moeten we uitwijken naar
een geschreven document. In 1786, toen Otto zes jaar oud was, werd een inventaris
opgemaakt door een notaris die met pen en papier door het hele huis liep en de
inboedel tot in de kleinste details noteerde. Met deze lijvige akte in de hand kunnen
we in onze verbeelding door het huis lopen, en het ons voorstellen zoals het erbij lag
juist voordat de familie Van Eck er introk.9
De Ruit had een klassieke symmetrische gevel met een bordes en een grote deur
in het midden. Aan weerszijden van de hal bevonden zich grote kamers: de salon en
de eetkamer. In de hal stonden een klok en een zitbank en aan de muren hingen
landkaarten van Delfland
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en Den Haag. Verder bevond zich hier nog een koperen fonteintje en een lantaren.
Van hieruit kon men ter rechterzijde de salon betreden, waar bezoek werd ontvangen.
Men kon hier plaatsnemen op een van de twaalf met groen trijp beklede stoelen rond
een mahoniehouten tafel waarop een tafelkleed was neergelegd. Hier zal Otto onder
andere hebben gezeten wanneer hij tijdens zijn vaders afwezigheid de honneurs
waarnam als zich onverwacht bezoek aandiende. Gezien de verdere inrichting van
deze ruimte zal hij of een van de dienstbodes thee hebben geschonken. Op een
hangoortafel waren een comfoor, een theeketel en een theekistje geplaatst. Tegen de
muur stond een mahoniehouten bureau met een lessenaar.
De ‘eetzaal’, waar Otto na het diner zijn voorlezingen hield, bevond zich aan de
andere kant van het portaal. Ook hier signaleert de notaris een tafel en twaalf stoelen,
ditmaal bekleed met rood trijp. Hier stond tevens een ‘tabakstafel’ van mahoniehout
met daarop alweer een theekistje, en in de hoek bevond zich een buffet waarop glazen
en servies waren uitgestald.
Als we ons baseren op de volgorde van beschrijven die de notaris hanteerde, lag
op de begane grond ook de mangelkamer, waar vanzelfsprekend een mangel stond,
een apparaat met twee draaiende cilinders waartussen linnengoed werd gemangeld
om de eerste kreuken eruit te halen. Er werden hier echter meer activiteiten
ondernomen, want hier stond tevens een lessenaar met houten voet. Verder was er
de mogelijkheid om tussen de activiteiten door te rusten op vier stoelen met drie
kussens, twee tabouretten - stoelen zonder leuning - en een tuinstoeltje. Op de grond
lagen, zoals overal in het huis, rieten matten. Voor de ramen hingen, even als elders
in het huis, linnen glasgordijnen. Hier was ook het perskamertje, waar de was werd
gedroogd en gestreken en waar zich een pers bevond, een droogkast, een vuurmandje
en een stoof.
Onder de begane grond bevond zich een groot souterrain met kelderkamer en
keuken. De kelderkamer, waar het personeel overdag bivakkeerde, lag onder de salon.
Wanneer de dienstbodes en knechten niet werden geroepen om thee te schenken,
kaarsen te brengen of andere hand- en spandiensten te verlenen, konden ze hier
plaatsnemen op acht stoelen, maar er stond ook een ledikant. De keuken was heel
praktisch onder de eetkamer gesitueerd. Ook hier kon men zit-
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ten, want de notaris telde er zeven keukenstoelen en acht stoven om de voeten warm
te houden. De ruimte was natuurlijk vooral bedoeld voor nuttiger bezigheden met
behulp van de overige inventaris aan keukengerei, waaronder een ijzeren aspot, een
koperen doofpot, een zware koperen ketel, een ijzeren vuurpot, twee ijzeren
koekenpannen, een tang, een asschop en een mosterdmolen. Onder de keuken was
een kelder met bierstellingen en een wijnkist.
Het portaal op de eerste verdieping bood toegang tot een drietal ruimten: een ‘grote
bovenkamer’, een ‘kabinet’ en een ‘kleine voorkamer’. De ‘grote bovenkamer’ zal
inderdaad fors zijn geweest. Hier stonden een ledikant, acht stoelen met kussens en
een leunstoel, en er hing een zwart omlijste spiegel. Vermoedelijk was dit de
ouderlijke slaapkamer. Hieraan grensde een ‘kabinet’, een privé-vertrek, waar men
zich op een ‘gemak’ - een po-stoel - kon terugtrekken of zich kon wassen aan de
toilettafel met spiegel, maar zich blijkbaar ook aan meer verheven activiteiten kon
wijden. In dit vertrek stond tevens een laktafel met daarop een ‘schrijfkistje’ met
twee inktkokers en een buffet waarin zich een verzameling porselein bevond die
voldoende was voor een weeshuis. Daarnaast lag de zogenaamde ‘kleine voorkamer’.
Uit de inventaris hiervan blijkt dat men zich bij ‘klein’ geen al te bekrompen
voorstelling moet maken. Het vertrek bood plaats aan zes stoelen met kussens, een
notenhouten laktafel, een ledikant waarop een beddenpeluw en vier kussens, twee
beddentafeltjes en een ladekastje.
De notaris beklom vervolgens waarschijnlijk een tweede trap om naar de verdieping
te gaan waar de kinderen huisden. Hier bevond zich een ‘kamertje voor de jongeheren’
- mogelijk de kamer die aan Otto werd toebedeeld -, met onder andere twaalf stoelen,
twee bedden en een ‘speeltafeltje’. De overige twee kamers hadden een soortgelijke
inrichting. Ergens op de tweede verdieping of op de vliering bevonden zich tevens
ruimten voor het personeel: een knechtskamer met een eenvoudige rustbank en een
meidenkamer met een bedstee met twee stromatrassen. De ‘oudeklerenzolder’ en de
‘turfzolder’ moeten direct onder de pannen worden gezocht. De inhoud van de
turfzolder laat zich raden, en ook de kleerzolder bevat een aantal weinig verrassende
elementen: onder andere twee kledingpersen, een kleerkist, zes kleerbakken, een
vouwplank en 36 kleerhangers. De overige inventaris zal meer tot Otto's verbeelding
hebben gesproken, met
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name het visblik, een houten wagen, een grote kist met ijzeren beslag en ‘enige
hoenderhokken en rommelarijen’.
Verder bevatte het huis nog tal van ingebouwde kasten waarin niet alleen
servieswerk, potten, pannen, stoven, glazen, bestek, schuimspanen, braadpannen,
hakmessen, ‘Delftsch aardewerk’, mandjes en ‘rommeling’ waren opgeslagen maar
ook overtollige meubelstukken zoals matrassen, stoelen en tafeltjes. Nadat de notaris
dit alles - aantallen, ontbrekende stukken, met of zonder deksel - zorgvuldig had
gespecificeerd en getaxeerd, nam hij ook buiten een kijkje.
Aan de achterkant van het huis noteerde hij een royale betegelde plaats met negen
tuinbanken, twee gootsteenbakken en een regenton. Verderop stonden er een schuur,
een loods, een koetshuis en een kippenhok. De schuur bevatte weinig bezienswaardigs,
maar wel enkele nuttige hulpmiddelen waaraan Otto en zijn vader nog veel plezier
zouden beleven: twee dubbele snoeiladders en een enkele voor het lagere werk. De
snoeischaren waren vermoedelijk opgeslagen bij het overige tuingereedschap in het
koetshuis of in de loods tussen de kruiwagens. In de moestuin zag de notaris zes
‘broeibakken’. In het kippenhok signaleerde hij alleen een wijnrek, waarschijnlijk
gehavend en gedevalueerd tot zitplaats voor de kippen. Ergens in de tuin, vermoedelijk
bij de Vliet, bevond zich een theehuisje, met glasgordijnen, een tafel, acht stoelen
en zes stoven tegen de kou.
Tot zover de stand van zaken op De Ruit in 1786. Op enkele zaken na nam het
echtpaar Van Eck de hele inboedel over, die werd getaxeerd op 783 gulden. De
duurste stukken waren twee ledikanten met een waarde van 20 en 30 gulden en de
halklok die op 15 gulden werd getaxeerd. Lambert en Charlotte van Eck hebben,
zoals blijkt uit Otto's dagboek, de inrichting daarna verder vervolmaakt met onder
andere een modieuze sofa en een klavier. Ze zullen ook voor nieuwe wandversieringen
hebben gezorgd, want in de marge van de boedelbeschrijving staat expliciet dat de
aanwezige schilderijen niet werden overgenomen en dat waren er niet minder dan
veertig, waarvan de meeste, zeventien, in de mangelkamer stonden. Vermoedelijk
betreft het oudere schilderijen, mogelijk familieportretten. De zeventiende-eeuwse
schilderkunst werd niet erg meer gewaardeerd. In de meeste Delftse huizen waren
doeken uit die tijd naar zolder verbannen.10
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De boedelbeschrijving geeft de indruk dat er in en rond het huis nog wel meer te
ruimen viel. In 1790, toen ook de tuin op de schop werd genomen, werd het buitenhuis
grondig verbouwd. Hierover hebben we informatie dankzij het kasboek van De Ruit,
waarmee in 1786 al direct was begonnen.11 Er werd op De Ruit een ‘grote timmeragie’
uitgevoerd. De kosten hiervan zijn niet genoteerd in het kasboek, waarschijnlijk is
van dit project een aparte boekhouding bijgehouden, omdat het te veel in de papieren
ging lopen. Aangezien de normale jaarlijkse kosten van onderhoud en aanpassingen
alleen al tussen de 500 en 1000 gulden bedroegen, moeten we ons van de ‘timmeragie’
een tamelijk rigoureuze voorstelling maken. Gedurende de daaropvolgende jaren
kwamen er noviteiten zoals het laten behangen van de salon in 1791. Behang was
modern, Lambert was in Parijs onder de indruk was geweest van het Chinese behang
in zijn hotelkamer. In dat jaar werden ook de matten op de vloeren vervangen door
comfortabele tapijten. In 1792 werd een kinderkamer ingericht en behangen - iets
nieuws, wat erop duidt dat de kinderen een eigen ruimte werd gegund. Ook werd er
een ‘communicatiedeur’ gemaakt, vermoedelijk tussen de slaapkamers van beide
ouders, die er, zo weten we uit Otto's dagboek, elk een eigen slaapkamer op na
hielden. Een van de kamers in het huis werd ingericht tot bibliotheek, de
‘boekenkamer’, waar Otto vaak zat om in het bijzijn van vader zijn huiswerk te
maken. Na al deze kostbare investeringen was de lekkage in de eetzaal in de winter
van 1795 een forse tegenvaller. De nieuwe tapijten en het mooie behang werden
hierdoor grondig aangetast. Otto schrijft hierover althans: ‘Het zwom bij ons in de
kamer en alle boeken, meubelen enz., alsook het tapijt kletsnat geworden’.12
De inventaris uit 1786 geeft een weinig classicistisch beeld van de indeling van
het buitenhuis; de verzameling kamers, tussenkamers, zolders, inloopkasten en
kleinere inbouwkasten geeft eerder de indruk van een doolhof. Een paradijs voor
kinderen om verstopperje te spelen, een van Otto's favoriete bezigheden wanneer hij
vriendjes te spelen had. Volop ruimte ook om de akoestiek van het huis eens te testen
zonder onmiddellijk in de kraag te worden gegrepen: ‘Thuis gekomen zijnde en
gegeten hebbende, heb ik wat getrommeld in het voorhuis (waarlijk een goed
geraas)’.13
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Het kinderlijk vergenoegen, uit P. 't Hoen, Nieuwe proeve [van] kleine gedigten, 1778-1779
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Vergeleken met veel andere buitenhuizen in die tijd was De Ruit een relatief
bescheiden pand. Dat werd ruimschoots gecompenseerd door het huis in Den Haag
waar de familie gedurende de winter verbleef, gekocht toen Otto één jaar oud was,
op 20 juli 1781. Over de wijze waarop dit was ingericht, hebben we geen informatie,
behalve over een deel van de wandversieringen. Het echtpaar nam hier voor 2000
gulden aan spiegels en schilderijen over, een bedrag dat bijna drie keer zo hoog was
als de som die in 1786 voor de totale inboedel van De Ruit was neergeteld. Over het
pand zelf weten we meer, hoewel we het ook hierbij zonder afbeeldingen moeten
stellen en ook dit pand is afgebroken. Het huis werd aangekocht voor een bedrag
van 13 000 gulden. Dat was in die tijd een groot bedrag en, om een indruk te geven,
52 maal het jaarsalaris van tuinman Gijs. Het pand lag aan de zuidkant van het
Buitenhof, schuin tegenover de Gevangenpoort. Een advertentie uit 1836 prijst het
aan als een kapitaal dubbel woonhuis dat van alle comfort is voorzien. Op de eerste
etage bevonden zich vier grote kamers, drie hiervan waren kamers en suite waaronder
ook een ‘grote zaal’. Er waren stucplafonds met voorstellingen van de Wijsheid en
de Voorzichtigheid. De fraaie wenteltrap naar de tweede verdieping was op zichzelf
al een bezienswaardigheid. Deze was 61 treden hoog en voorzien van een prachtige
leuning met houtsnijwerk - een gebeeldhouwde kop - en eikenhouten beschot. De
muren van het trapportaal waren sierlijk gestuct en als men tijdens de beklimming
naar boven keek, had men uitzicht op een koepeldak. Op de tweede etage vond men
dan vervolgens tien kamers met daarboven diverse grote zolders, terwijl men
ondergronds kon ronddwalen in de ruime kelders.14
De administratie van de inkomsten en uitgaven van dit huis en De Ruit was een
aanzienlijke klus. Vanaf zijn zestiende jaar mocht Otto zijn vader hierbij helpen:
‘verders al den tijd bezig geweest met voor papa al hetgeen in zijn zakboekje van
ontvang en uitgaaf aangaande De Ruit en landerijen enzovoort stond, op een lijst te
brengen en er het saldo van op te maken’. Liever nog, zo benadrukt hij, zou hij het
gehele beheer van dit landgoed van zijn vader overnemen, maar hiervoor wordt hij
kennelijk nog wat te jong gevonden: ‘Ik wenschte dat ik al in staat was dit geheel
voor papa te bezorgen’.15 Het Haagse huis noch het landgoed kenden voor Otto in
deze leeftijdsfase nog geheimen. De wereld daaromheen vormde nog wel een
uitdaging.
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De kaart van Delfland
Otto kon al binnenshuis beginnen met een verkenning van de omgeving van het
landgoed, want in de overgenomen boedel van De Ruit bevond zich een meerdelige
landkaart, waarop het hele gebied tussen Delft en Den Haag was afgebeeld. Er bestond
in deze tijd maar één grote kaart van Delfland en deze is een hoogtepunt in de
Nederlandse cartografie. De kaart heeft een omvang van 2 bij 2 meter en toont de
wereld waarin Otto opgroeide tot in detail. Het landgoed De Ruit is er duidelijk op
te zien en wanneer we erop inzoomen, zien we zelfs de afzonderlijke bomen, struiken
en paden in de tuin weergegeven. Deze kaart diende echter niet alleen ter oriëntering,
het was een belangrijk cultureel symbool voor de familie Van Eck.
Het bestuur van het hoogheemraadschap Delfland had in 1697 besloten dat er een
nieuwe kaart moest worden gemaakt van de polders gelegen tussen Schiedam en
Den Haag. De opdracht werd gegund aan twee Delftse landmeters, de broers Nicolaas
en Jacob Kruikius. Zij hadden in hun offerte een multifunctionele kaart in het
vooruitzicht gesteld. Door de gedetailleerde afbeelding van alle dijken, kaden, wegen,
sloten, sluizen, bruggen en molens was de kaart nuttig voor het polderbeheer. De
grondeigenaren konden voortaan ‘ten allen tijden als met de opslag van een oog’ hun
percelen terugvinden. Voor het college was de kaart handig bij het vaststellen van
de belasting die op elk perceel rustte. Ten slotte, en dit voerden ze als doorslaggevend
argument aan, zou een mooie kaart dienen ‘tot deszelvs plaisierige beschouwingen
van 't nauwkeurig oog’.
De broers deden er jaren over om hun metingen tot een goed eind te brengen. Met
hun instrumenten in de aanslag trokken ze onvermoeibaar door de polders en
verbleven dagenlang op het hoogste punt van Delft, de toren van de Nieuwe Kerk.
Het resultaat dat in 1712 in druk verscheen, was een bijzonder staaltje kartografisch
vakmanschap. Het grootste deel van de kaart bestaat uit witte vlakken en zwarte
lijnen: weilanden doorsneden door waterwegen. We zien het Hollandse platteland
omringd door de steden Delft, Schiedam en Den Haag. Hier en daar zien we een
eenzame molen, een sluis of een eendenkooi. Landwegen waren er nauwelijks. Langs
de kust liggen de duinen er woest en verlaten bij. De kaart was voor 12 gulden te
koop bij
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het hoogheemraadschap en in boekwinkels. In 1750 verscheen hiervan een tweede,
bijgewerkte editie.
Landkaarten van het eigen territorium waren een prestigeobject voor lokale
overheden. Steden en waterschappen probeerden elkaar hierin te overtreffen. Deze
kaart was een reactie op een vergelijkbaar project van de stad Delft, waar het
stadsbestuur in 1675 had besloten een ‘kaart figuratief’, een vogelvluchtkaart, te
laten maken. Tientallen medewerkers hadden drie jaar aan de kaart gewerkt. Van dit
cartografisch meesterwerk verscheen in 1703 een tweede druk. Den Haag was hierbij
niet achtergebleven en had inmiddels van de residentie ook zo'n figuratieve kaart
laten maken. Ook deze kaart - waarop het woonhuis van de Van Ecks in Den Haag
traceerbaar is - hing in De Ruit aan de muur.16
De culturele betekenis van de kaart laat zich aflezen uit de rijke versieringen op
de randen ervan met wuivend graan en de vette koeien waar Delfland beroemd om
was. Putti met een hoorn des overvloeds benadrukken het paradijselijke van dit stukje
Holland. Met deze randversiering toonden de polderbestuurders tevens hun
persoonlijke macht, want zij lieten ook hun namen en familiewapens opnemen. Een
van hen was dijkgraaf Jacob van Vredenburch, voorvader van een vriendje van Otto.
Toen in 1750 de kaart opnieuw werd gedrukt, werd deze voorzien van de wapens en
namen van een nieuwe generatie bestuurders. Onder hen bevond zich Otto's grootvader
Adriaan van der Goes. Hij en zijn mederegenten laten door deze interventies zien
het afgebeelde territorium als hun persoonlijk eigendom te beschouwen. De kaart,
met alle prestige waarmee die zowel in letterlijke als figuurlijke zin was omgeven,
was een trots bezit. Dat blijkt ook uit de prominente plaats waar de kaart was
opgehangen, de hal. De Ruit is op deze kaart precies in het midden gesitueerd, als
het centrum van deze wereld. Bezoekers konden zich dankzij deze kaart ook alvast
oriënteren op de houding die men ten opzichte van de bewoners diende aan te nemen.
Te midden van de koeien en korenaren op de randversiering zien we een buitenhuis
als De Ruit afgebeeld. Voor het huis zien we een eenvoudig man, die diep buigend
zijn hoed afneemt voor een heer, kennelijk de trotse bezitter van het landhuis.
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Landhuis bij Delft, detail van de randversiering van de kaart van Delfland, 1712

De makers van de kaart van Delfland hadden zelf al aangegeven dat hun kaart niet
alleen van praktisch nut was, maar ook bedoeld was voor ‘plaisierige beschouwingen
van 't nauwkeurig oog’. Daarmee sloot men aan bij een lange traditie in de Noordelijke
Nederlanden, waar de cultuur doordrongen was van een ‘mapping impulse’.17 Het
‘nauwkeurig oog’ was een zeer Nederlandse wijze van kijken naar de directe
omgeving, een houding die ook ten grondslag had gelegen aan de realistische
schilderkunst van de zeventiende eeuw. Dat realisme sloot op zijn beurt weer nauw
aan bij de grote waardering voor de natuurwetenschappen inclusief de landmeetkunde.
De landkaart is een product van het nieuwe ruimtebegrip en de moderne cartografie,
die na de Renaissance ontstonden. Er werd toen voor het eerst een systeem van lengteen breedtematen ingevoerd, waarbij de ruimte werd ingerasterd, als het ware gevangen
in een

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

310
traliewerk. Sinds de zestiende eeuw liep Nederland voorop in deze ontwikkeling.
Het belang van geografische kennis was evident, want het economische succes van
de Gouden Eeuw was mede gebaseerd op de toegenomen kennis van handelsroutes.
Geografie was een bij uitstek nuttige wetenschap. Het is typerend dat alleen
Nederlandse ontdekkingsreizigers gebieden claimden door ze in kaart te brengen en
niet door het uitvaardigen van proclamaties of andere rituelen zoals gebruikelijk bij
Fransen, Engelsen of Portugezen.18 Op Nederlandse schilderijen waren geografen en
astronomen geliefde personages, met de passer in de hand en geflankeerd door een
globe.
De opkomst van de geografie als moderne wetenschap is vaak in verband gebracht
met de aanvang van de Verlichting, die gekenmerkt werd door een gerichtheid op
het mathematisch beschrijven en catalogiseren van het universum. Men wilde de
wereld beter begrijpen met behulp van verkenningen en cartografische exercities.
Diderot noemde zijn Encyclopédie niet zonder reden ‘de grote kaart der mensheid’.
Doelstelling was om zowel kennis te vergaren over zichzelf - de eigen stad, het eigen
land - als over de andere volkeren waar ook ter wereld. Het spreekt vanzelf dat ook
in Otto's kring juist aan geografie groot belang werd gehecht. Otto's vader en zijn
oom Paulus bekleedden hoge bestuursposten bij de marine en zetten zich in voor het
onderwijs in de zeevaartkunde. Geografie na in Otto's onderwijsprogramma dan ook
een prominente plaats in. Zijn vader nam zelfs een van de bekendste deskundigen
van zijn tijd, Jacob Florijn, in dienst om Otto tijdens zijn ontdekkingsreizen te
vergezellen.

Otto ontdekt de wereld
In de achttiende eeuw werden afstanden nog gemeten in uren gaans, en de ruimte
was, in de beleving althans, groter dan tegenwoordig. Otto's daadwerkelijk
ondernomen reizen voerden hem nooit verder dan Kampen, een tocht die toentertijd
per trekschuit of koets enkele dagen vergde en door hem uitzonderlijk genoeg werd
bevonden om er een apart reisverslag van te vervaardigen, dat echter niet bewaard
is gebleven. Voor zijn overige verder reikende bestemmingen kon Otto gebruik
maken van een veel sneller vervoermiddel: het lezen van boeken en het bestuderen
van kaarten.
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Meisje in boekenkamer met landkaarten aan de muur en geweer in de hoek, uit J. Hazeu, Het beloofde
geschenk, 1800
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Nederland is uw vaderland, uit J.B. Swildens, Vaderlandsch A-B-boek, 1781

Aardrijkskunde werd aanvankelijk slechts van belang geacht voor aankomende
kooplieden en stuurlui. Sinds het midden van de eeuw werd dit vak echter ook
opgenomen in het huisonderwijs van de elite. Als schoolvak zou het pas nog later
worden geïntroduceerd. Voor het eerst gebeurde dat op Basedows Philanthropinum,
waar, geheel volgens de filantropijnse beginselen, ook geografische kennis trapsgewijs
werd opgebouwd. Tijdens de eerste les werd van de leerlingen gevraagd hun eigen
kamer zorgvuldig op te meten en in kaart te brengen. Vervolgens verkende men op
gelijke wijze het schoolgebouw en daarna de directe omgeving. Basedow bedacht
ook de nog steeds gebruikte ‘blinde kaart’. In de toren van het Philanthropinum was
zelfs een observatorium ingericht. Nog spectaculairder waren de twee grote halve
bollen in de tuin, die het noordelijk en zuidelijk half-
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rond verbeeldden: ‘Soms wordt het onderwijs even afgebroken om iets te gebruiken.
Iedere dag wordt in dat land gegeten, waarop de aandacht moet vallen. Maar de
ingrediënten der spijzen worden door de wereldreizigers uit alle landen bijeengebracht.
Nu eens wordt in Japan, dan in China, dan in Tonkin, dan weer in Siam
theegedronken, waartoe uit Brazilië suiker en van Ceylon wat kaneel wordt gehaald.
Vuurspuwende bergen worden 's avonds door een klein vuurwerk, en verder Lissabon
door een nagebootste aardbeving onvergetelijk gemaakt’. Later schreef een oudleerling
in zijn memoires: ‘Dat de aarde een grote bol is, hoorde ik, toen ik voor de eerste
maal in onze tuin de grote halve bol bezag’.19
In zijn Manuel gaf Basedow aardrijkskunde een al even belangrijke plaats. Zijn
vakbroeder Campe publiceerde een reeks reisverslagen voor kinderen, die vanaf
1786 in Nederlandse vertaling verschenen.20 Hij introduceerde op zijn school het
schoolreisje, een verkenning van de omgeving met paard en wagen in groepen van
circa veertig leerlingen. Over zo'n schoolreisje publiceerde hij een verslag dat niet
alleen leerzaam was vanwege de inhoudelijke informatie - bijvoorbeeld over een
bezochte ijzermijn -, maar ook vermakelijk was en bovenal wervend van karakter.
In Nederland beldemtoonde Betje Wolff het nut van het vak en vooral van het door
haarzelf vertaalde werk van de Duitse geograaf G.C. Raff, Aardrijkskunde voor
kinderen.21
Otto's papieren verkenning van de wereld is te volgen via de boeken die hij las.
Geografie stond prominent op zijn leesprogramma en wordt regelmatig genoemd als
onderdeel van zijn lessen, zoals op 28 augustus 1793: ‘Vanmorgen heb ik alle mijne
zaken bij mama gedaan, behalven de geographie en heb hier den gehele ochtend
mede bezig geweest’. Later kreeg hij les in dit vak van meester Welding. Op 22
februari 1796 schrijft hij dat hij ‘naar Welding ging, alwaar ik een reisje door Spanjen
gedaan heb (geographie) en daarna naar de maan (astronomie)’. Otto putte zijn
geografische kennis vooral uit het Manuel van Basedow en Martinets Natuurlijke
historie.
Naast dergelijke algemene werken verschenen er voor het eerst speciaal voor
kinderen geschreven aardrijkskundeboeken. Martinet publiceerde in 1784 zo'n werkje,
later herdrukt als Kort onderwijs in de geografij.22 Voor hem was het leren kennen
van de wereld gelijk
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aan het leren kennen van God, en zijn boekje kan dan ook worden gezien als een late
variant op de meer religieus getinte geografie zoals die eerder altijd was gepraktiseerd,
toen de precieze locatie van de Hof van Eden voor geografen de belangrijkste drijfveer
was geweest om de wereld in kaart te brengen.23 Dat geldt ook voor de driedelige
Nieuwe aardryks-beschrijving voor de Nederlandsche jeugd van W.E. de Perponcher.24
Het was, net als zijn Onderwijs aan kinderen, oorspronkelijk bedoeld voor zijn eigen
kinderen. Omdat het vak nog niet op school werd gegeven, waren de eerste boeken
geschreven door ouders of huisleraren. Het anoniem gepubliceerde Geographisch
handboekje voor de jeugd was bedoeld voor een tienjarige leerling en blijkens het
voorwoord eveneens in eerste instantie geschreven voor eigen gebruik.25 De
Perponcher hechtte veel waarde aan sociale geografie en aan maatschappij- en
regeringsvormen. Hij was gefascineerd door de Verenigde Staten, de ‘eerste vrije
staat in de nieuwe wereld’. In Amerika had zich immers ‘een nieuw toneel geopend,
op 't welke de burgermaatschappij zig tot den hoogsten top van bloei, gelukstaat en
luister zal kunnen verheffen’. Verder besteedde hij, gebruikmakend van de
bevindingen van James Cook en andere wereldreizigers, veel aandacht aan ‘nog
onbeschaafde landen en delen van de wereld’. Hij schreef in zijn voorwoord dat het
nuttig was ‘de mensch in alle de verschillende wijzigingen te kennen waarvoor zijne
natuur vatbaar is’ en ‘in alle de verschillende staten, toestanden en omstandigheden
waarin het de Voorzienigheid goeddacht hem op deze aardbodem te plaatsen’. De
leerling moest in de eerste plaats een ‘wijsgerig oog’ krijgen, als ‘het laatste doelwit
van alle onderwijs’.
Martinet en De Perponcher bereden in hun geografische werkjes weer hun
stokpaardje: de studie moest dicht bij huis beginnen. Zo legt Martinet zijn leerling
de volgende woorden in de mond: ‘Mijn meester zegt dat het niet voegt in een huis
te wonen 'tgeen wel twaalf kamers heeft en niet meer dan twee of drie daarvan te
kennen’. De Perponcher op zijn beurt raadt de opvoeder aan te beginnen met het
maken van ‘een uitvoerige kaart van de stad en landstreek die hij bewoont en zulks
niet dan nadat hij zijn kind in enige wandelingen op de plaats zelve de omliggende
steden, dorpen, landen, wegen, vaarten, rivieren en - zo de nabijheid zulks toelaat ook de zee en bergen zal hebben leren kennen ten einde hem vervolgens des te
gemakkelijker te kunnen
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Titelprent uit Nouvel atlas des enfans, 1799
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doen begrijpen wat men eigentlijk op landkaarten afbeeldt en hoe men daarin te werk
gaat’. Delft typeerde hij hierin overigens als ‘een grote maar niet zeer levendige
stad’.
De Perponcher zocht naar nieuwe onderwijsmethoden voor de geografie, onder
andere door gebruik te maken van een bak met klei, zand, steentjes en mos, waarmee
een ‘bijna volmaakte afbeelding’ van de omgeving kon worden gemaakt. Voor klein
behuisden volstond een bak water met stukjes karton die werelddelen verbeeldden.
Een vergelijkbaar systeem had Lambert van Eck gezien op de blindenschool in Parijs.
De natuur- en wiskundige kant van de geografie had een prominente plaats in de
Atlas des enfans, waarvan de eerste druk in 1760 verscheen en die gedurende een
halve eeuw bijna jaarlijks werd herdrukt. In het voorwoord wordt beklemtoond dat
de mens de wereld steeds beter leerde kennen: ‘Deze wetenschap is tegenwoordig
op het punt gekomen dat de aarde voor het grootste deel een grote stad is geworden
waar de mensen elkaar leren kennen en op een dag een grote familie zullen vormen’.
Het is aan de jeugd dat ideaal te verwezenlijken. Op de titelprent zien we een jongetje
als een kleine Atlas de hemelbol torsen. De tekst is gegoten in de vorm van een
catechismus met als eerste vraag: Wat is geografie? Het antwoord luidt: ‘Dat is de
mathematische, natuurkundige en politieke beschrijving van de aarde’. Dit Franstalige
boek werd in Amsterdam gedrukt en zal ook in Nederland veel gebruikt zijn, al
verscheen pas in 1787 in Brussel een Nederlandse vertaling. Een ander populair
lesboek was de Geografische oefening uit 1758.26 Een meer op de praktijk gericht
boek werd geschreven door een Amsterdamse landmeter in dienst van de VOC,
Geopende deur der geographie. Het boek was speciaal voor jongelieden geschreven
‘op eene wijze mijns wetens door niemand nog in het licht gebracht’, zoals de auteur
claimde.
De natuurwetenschappelijke benadering verdrong gaandeweg de meer religieuze,
waarin de wereld in de eerste plaats als goddelijke schepping werd beschouwd. In
verlichte kinderboeken komt in plaats daarvan een nieuw aspect van de geografie
naar boven: het nationaal bewustzijn. In Vaderlandsch A-B-boek voor de
Nederlandsche jeugd, bespreekt Jan Hendrik Swildens elke letter aan de hand van
een prent. Bij de letter N was dat de afbeelding van een huiskamer met een grote
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kaart van Nederland aan de muur. Ervoor staat een vader die tegen zijn zoontje zegt:
‘Nederland is uw vaderland’.27 In dit zeer succesvolle lesboekje populariseerde
Swildens de nieuwe notie van vaderland en Verlichting als onverbrekelijke
twee-eenheid. Misschien heeft Otto met dit boekje leren lezen, zeker is dat zijn vader
bevriend was met de leidende Patriot Swildens, die in diverse publicaties bijdroeg
tot de politisering van het begrip ‘vaderland’ en daarmee de basis legde voor wat
rond 1800 de vorm aannam van het moderne ‘vaderlands gevoel’.28
Eenzelfde toon spreekt uit een atlas uit 1791, mogelijk van de hand van Martinet,
getiteld Het Vaderland en voorzien van ‘zeer gewichtige vaderlandsche afbeeldingen’.
‘Vaderland’ was een nieuw begrip in de Nederlandse taal en een woord dat de nieuwe
politieke dimensie van de geografie weerspiegelde.29
Voortaan zou men de landkaarten van de eigen stad of het eigen waterschap aan
de muren moeten vervangen door die van het nieuwe Nederland.30

Op reis
Otto las graag reisverslagen, belangrijke bronnen van geografische kennis. Tijdens
een bezoek aan oom Paulus in november 1793 verdiepte hij zich in een
‘reisbeschrijving’, later las hij hier Vaillants reizen door Africa. Dat boek was, naast
de verhalen van Cook, Bougainville en Carteret, een van de vele reisverslagen die
Pieter Paulus aanhaalde in zijn verhandeling over de gelijkheid der mensen, ter
ondersteuning van zijn stelling dat de Verklaring van de rechten van de mens de
theoretische verwoording was van de praktijk van volken ‘in de staat der natuur
levende’.31 Ook las Otto, als gezegd, De Amerikaensche landman, dat hem informeerde
over de Nieuwe Wereld. Otto's eigen reizen begonnen dichter bij huis met bezoekjes
aan andere buitenhuizen, eerst met zijn ouders, later ook alleen. Meestal betreft het
eendaagse bezoeken, maar af en toe ging men uit logeren. In het najaar van 1791
schrijft Otto dat zijn vader en zus Doortje de volgende dag zullen vertrekken naar
het landgoed Deunisveld, eigendom van neef Franco van den Burch. Otto voegde
eraan toe: ‘Evenwel hoop ik het zo te maken dat wij beide mede gaan omdat er 2
verzocht zijn’. Enkele misdragingen zorgden er echter voor dat het uitje voor hem
niet doorging.
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De weg langs de Vliet, tekening uit een reisverslag van R. Bransby Cooper

Otto moest een vol jaar wachten op een reprise. Even leek het erop dat het uitstapje
wederom niet door zou kunnen gaan, omdat hij geveld werd door ziekte, maar op 8
oktober 1792 was het dan eindelijk zover: ‘Mijne krachten beginnen nu al dermate
toe te nemen, dat den doctor mij gepermitteerd heeft om overmorgen met papa en
mama mee naar neef Van den Burg naar Deunisvelt te gaan en daar een dag of acht
te blijven logeren, mits ik mij maar voor de koude wachte’.32 Deunisveld lag in de
duinen ten zuiden van Den Haag. Het dagboek ging mee op reis, maar Otto verzuimde
aantekeningen te maken, totdat hij na een week noteerde: ‘Sederd zondag heb ik
geen journaal gemaakt. Als men van huis is gaat alles minder geregeld’. Hij vermaakte
zich hier des te meer: ‘Ik heb hier zeer veel plaizier, zodat de tijd schijnt weg te
vliegen’. Drie dagen later was het tijd voor de terugreis: ‘Vandaag is het weder (naar
gewoonte) zeer slecht weer geweest, echter heb ik na den middag voor 't laatst nog
eens alle de plaatsen op Deunisvelt bezocht, want morgenochtend vertrekken wij
weder naar huis’.
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Huis Pasgeld aan de Vliet, gezien vanaf De Ruit, prent naar een schilderij van J. van der Heijden

Veel familieleden en vrienden van de Van Ecks bezaten net als zij een buitengoed,
geheel conform de levensstijl van de elite. Pieter Paulus was als stadsbewoner zonder
landgoed een uitzondering maar compenseerde dit gemis met talloze logeerpartijen
op andermans buitens, onder andere op De Ruit, waar hij en zijn echtgenote eens per
jaar enkele weken achtereen verbleven. Ze kwamen bovendien bijna elke maand een
paar dagen langs. Op deze manier namen ook zij deel aan het reizende circuit van
Hollandse regenten. De vele aantekeningen die Otto maakte over zijn bezoeken aan
buitenhuizen, geven een indruk van het levendige verkeer tussen de bewoners
onderling. Hij vermeldt bezoeken aan zo'n twintig buitenhuizen. De meeste daarvan
lagen in de omgeving van De Ruit en zijn allemaal terug te vinden op de grote kaart
van Delfland. Het meest nabij gelegen landgoed was Pasgeld, aan de overkant van
de Vliet.
Van Pasgeld, eigendom van de familie Teding van Berkhout, zijn af-

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

320
beeldingen bewaard en een uitgebreide notariële boedelbeschrijving. De inrichting
was vergelijkbaar met die van De Ruit, alleen was het huis groter en het meubilair
duurder. Otto kwam hier regelmatig over de vloer, maar ook huis Ypenburg bij Delft,
eigendom van zijn neef Franco van den Burch, gooit in dit opzicht hoge ogen. In de
omgeving van Den Haag bezocht Otto af en toe Oud-Clingendaal, dat in het bezit
was van zeeofficier Johan Arnold Bloys van Treslong. Verder noemt Otto de huizen
Ter Horst van de familie Cau, Oostduin van C.E. van Doeveren en Welgelegen van
N.W. Hartman. Bij Voorburg, tussen Delft en Den Haag, lag een hoge concentratie
buitenhuizen, onder meer Hoekenburg van George Frederik Alsche, Vreugd en Rust,
in 1784 gekocht door Adriaan Caan en sinds 1795 in bezit van P.J. Groen van
Prinsterer, de Haagse huisarts van de familie Van Eck. Bij Voorschoten bezocht Otto
het huis Vredenhoef van P.J. Marcus, een oud-burgemeester van Leiden, die deel
uitmaakte van de vriendenkring van Lambert en de hoogleraren Luzac en Voltelen.
Verder bezocht Otto in Rijswijk het huis Overvoorde van de familie Van Vredenburch.
In de richting van Rotterdam, bij Overschie, lag huis Rodenrijs van Willem van
Hogendorp. Otto's bezoek aan de tuin van het landgoed Sion van deze familie kwam
reeds ter sprake.
Zijn reis naar Brielle om het huis Duinzicht van oom Hoogendijk te bezoeken,
kostte meer tijd. Men vertrok om zeven uur 's ochtends en kwam om tien uur 's avonds
terug. Na zulke tijdrovende uitstapjes vergat Otto weleens in zijn dagboek te schrijven,
maar vaak had hij tijdens zijn reizen juist meer te vertellen dan anders. Zo vertrok
hij in de zomer van 1793 met het volgende goede voornemen naar Brielle:
‘Morgenochtend ten 7 uren gaan wij naar Duinzicht naar oom en tante Hoogendijk,
alwaar ik mij ordentelijk hoop te gedragen’. De volgende dag noteerde hij nog laat
in de avond hoezeer hij van het uitstapje genoten had: ‘Vanmorgen ten 7 uren zijn
wij vertrokken naar oom en tante en nu zijn wij daar even pas weder thuis gekomen
en nu is het lang tien uren, zodat er vandaag niets van het leren is gekomen. Wij
hebben zeer veel plaisir gehad met neefje Van Lidth en zijn altemaal met oom en
tante de konijnevangst eens gaan zien, 'twelk wij zeer plaisierig vonden en daar
Duinzicht bij Den Briel legt, moesten wij 2 maal de rivier overvaren, 'twelk ook zeer
aangenaam was, vooral daar ik deze landsdouwe nog nooit gezien had, want toen
mijn zusjes
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voorlede jaar mede zijn geweest, toen was ik ziek. Wat de granen betreft, die vind
ik dat men er meer werk van maakt als hier. Vooral zagen wij schone tarwe en rogge,
maar het hooi en de weilanden zagen er lang zo goed niet uit als hier’.
Buitenplaatsen oogden weliswaar als respectabel overgeërfd familiebezit, maar
wisselden in werkelijkheid regelmatig van eigenaar. In 1793 kocht Nicolaas Hartman,
een collega van Lambert in de Raad van Brabant, het buiten Welgelegen. Op 23 mei
1794 gingen de Van Ecks er een kijkje nemen. Otto schreef: ‘Ten 1 uur ben ik met
mama en papa na de heer Hartman gereden, naar zijne nieuwe buitenplaats
Welgelegen. Hoewel dezelve niet extra groot is, heb ik er evenwel veel plaizier gehad
met de heer Van Doeveren in 't schuitje te varen’.
Later legde Otto ook in zijn eentje visites af, zoals op een zondag in mei 1797:
‘Ten half tien uur ben ik te paard gereden na Oud Klingendaal, de plaats van mevrouw
de weduwe Blois, alwaar ik gedineerd heb en voor een half uurtje pas thuisgekomen
ben. Het is een fraaie plaats met een uitgestrekte bouwerij en zaailanden etc. erbij,
waar ik recht in mijn element zou zijn, evenals bij de heer Van Vredenburch, hoewel
het weiland er lang zo goed niet is. Er is ook in het saisoen schone liefhebberij van
jacht, zo in de omliggende duinen als op de plaats zelve’.
Heel enerverend waren de bezoeken niet. Op een zondag in september 1793
bezochten de Van Ecks mevrouw Caan op het landgoed Vreugd en Rust: na ‘gegeten
en na wat gewandeld en in de coupel theegedronken te hebben, zijn wij weder heen
gereden’. Twee weken later werd de visite herhaald. Ditmaal tekende Otto alleen op
dat hij zich ‘ordentelijk gedragen’ had. In later jaren maakt hij af en toe langere
verslagen van dergelijke uitstapjes. Zijn dagboek gaat dan op een volwassen
reisverslag lijken, zoals op 16 juli 1796:
Deze morgen zijn wij ten half acht uuren met een wagen met vier
paarden gereden, om tante Paulus op Noord-Waddinxveen bij de heer en
mevrouw Reepmaker te brengen, alwaar zij enige tijd is gaan logeren en
wij zijn er de hele dag gebleven, zodat wij daareven (half 10) zijn
thuisgekomen. Wij reden met goed weer uit over de dorpen Pijnakker,
Zoetermeer en Moercappelle, langs wijde plassen waarvan op sommige,
die droog ge-
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maakt waren, zeer goede tarwe, rogge, garst, haver, bomen, vlas, lijnzaad
enz. stond. Echter scheen het goed gemest te moeten worden om vruchten
te kunnen dragen. Toen wij al zeer dicht ter plaats onzer destinatie waren,
kregen wij een geduchte regenbui op ons lijf en verders is het den gantschen
dag regenachtig weer geweest tot zeven uuren, toen wij weer heen gingen,
wanneer het een frissche zuidwesten-wind woei, die nu merkelijk is gaan
liggen. Door de omliggende plassen en venen is er bij de heer Reepmaker
een schone visserij, zodat hij, een liefhebber zijnde, er zelfs een visser op
houdt, die net een pluimgraaf van een geassorteerde menagerie is, waarin
allerlij vreemde schone vogels zijn, 'twelk voor mij toch zo veel attraits
niet zou kunnen hebben als de visserij.
Vele malen noteerde Otto in zijn dagboek dat hij het buitenleven waardeerde.
Daarin volgde hij, zoals we eerder zagen, de gangbare opinie, onder meer verwoord
door Martinet in de Katechismus der natuur, waar de leermeester zijn pupil de ware
geesteshouding probeert te leren: ‘Wij beminnen van de natuur de vrijheid, en
verachten alles wat eene omsluiting rondom ons maakt. Den armen stedeling die
door muuren, wallen en grachten ingeslooten zit, die in bekrompen donkere huizen
woont en die eene besmette vuile lucht moet inademen, is dese lieve vrijheid
geweigerd. Het eenvormig gezicht van stenen, glazen en pannen der huizen [is] eene
vertooning die nooit verandert en daarom verveelt’. Toch ging Otto ook graag bij
oom en tante Paulus in Rotterdam logeren, waar zijn afkeer van de stad prompt
verdween. Zij woonden bij de haven, op een van de drukste punten van de stad, waar
een geheel andere wereld voor Otto openging: ‘Het is in Rotterdam zo levendig en
plaisierig, dat ik vanmorgen, terwijl ik ontbeet, wat voor de glasramen ging staan,
van voornemens zijnde om, als ik ontbeten had, aan mijne lessen te gaan, doch het
bleef bij het voornemen, want ik kon niet besluiten om (met mijn oog) alle de schepen
en karren te verlaten, hoewel ik moet bekennen dat mijn geweten mij toeriep dat ik
niet wel deed, doch ik vond het gezicht zo plaizierig dat ik aan die stem geen gehoor
gaf’. Op 7 september 1793 moet hij bekennen zijn lessen weliswaar te hebben gedaan,
maar niet dan na eerst een tijdlang ‘wat gelanterfant en voor de glazen getureluurd
te hebben’. Bij een later
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De zuilenzaal van het genootschap Felix Meritis (Gelukkig door Verdiensten) in 1793, het jaar waarin
Otto deze in 1787 ingewijde ‘Tempel der Verlichting’ bezocht

bezoek schrijft hij: ‘Vanmorgen heb ik weder mijne zaken zoals na gewoonte gedaan,
maar er is in Rotterdam altijd zoveel te zien dat ik niet van mij verkrijgen konde om
weleens tussen beide wat aan de glazen te gaan staan, hoewel ik telkens voornam
om eerst alle mijne lessen achter elkanderen af te doen’.
In 1793 bezocht Otto voor het eerst Amsterdam. Zijn verslag over deze reis heeft
de omvang van slechts vier woorden: ‘Al het merkwaardige gezien’. Later dat jaar
volgde nog een bliksembezoek aan deze stad per rijtuig via Den Haag, Leiden en
Haarlem. 's Middags om vijf uur kwamen Otto en zijn vader aan en ze namen hun
intrek in het Oudezijds Heerenlogement. Ze bezochten een concert in Felix Meritis,
‘alwaar wij door zeer schone muziek den gantschen avond op een aangename wijs
vermaakt zijn’. Na het souper, zo schrijft Otto, ‘zijn wij weder na ons logement
geretourneerd, alwaar wij de nacht in een gerusten slaap hopen door te brengen’.
Het efficiënte openbaar vervoer in Holland maakte het mogelijk om binnen het
tijdsbestek van een dag relatief verre reizen te onder-
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nemen. De Hollandse trekschuiten hadden in Otto's tijd immers een internationale
reputatie op het terrein van snelheid en comfort. Pas de trein zou een halve eeuw
later een einde maken aan deze vorm van openbaar vervoer. Op 8 december 1793
reisde Otto heen en weer naar Haarlem en schreef daar thuisgekomen op De Ruit
nog diezelfde avond over: ‘Deze morgen ben ik met papa in de schuit van 9 gaan
zitten om na Haarlem te varen, alwaar wij nog tijds genoeg aankwamen om de schuit
van 12 na Leiden te kunnen krijgen. Aldaar ten 4 uuren aangekomen zijnde, heb ik
met papa een kopje thee gedronken bij de heer Voltelen, waarna wij ten eersten in
de Delfse schuit van 5 zijn gegaan om voor 8 uuren thuis te kunnen zijn, alwaar wij
alle huisgenoten, inzonderheid mama en broertje redelijk wel aangetroffen hebben.
Dus hebben papa en ik vandaag 10 uuren van de 12 met varen doorgebracht’.
Aparte vermelding verdient ook een tochtje op het Admiraliteitsjacht in september
1796. Deze faciliteit was te danken aan de hoge bestuurlijke functie die Otto's vader
na de Bataafse Revolutie bij de marine had gekregen. Otto schrijft over een spannende
zeiltocht met het ‘Admiraliteitsbuitenjacht’, laverend tegen de wind in, langs
Zaltbommel, Loevestein en Gorinchem naar Dordrecht. Daar legden ze 's avonds
aan en de volgende morgen voeren ze door naar Rotterdam, waar de tocht besloten
werd met een avondlijk diner op het jacht. Een eerder reisje in juli 1795, naar
Friesland, Texel en de Zuiderzeesteden ‘ter inspectie der daar liggende
oorlogschepen’, had Otto gemist. Die tocht zal vooral spannend zijn geweest voor
zijn vader en oom Paulus, die wederom met forse tegenwind kampten, ditmaal in
figuurlijke zin. De oorlogsvloot bleek er na de Bataafse machtsovername bedroevend
bij te liggen. Toch werd in juli 1795 besloten een eskader uit te rusten dat moest
proberen de Engelsen te stuiten, die naar Kaap de Goede Hoop waren vertrokken
om de Nederlandse kolonie aldaar te veroveren. Het inspectiereisje van Otto's oom
en vader zal dus geen pleziertochtje zijn geweest en zelfs niet plezierig zijn verlopen.
Voor de tocht naar de Kaap bleken slechts twee linieschepen en vier fregatten
beschikbaar, ‘maar que faire, het is nu niet anders’. Deze woorden zijn niet van Pieter
Paulus of Lambert Van Eck, maar van Otto, die het zeer betreurt dat voor hem op
het inspectieschip geen plaats is: ‘Ik had wel gaarne medegegaan, want ik heb op
alle die plaatsen nooit
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Tekening met schepen, uit het album amicorum van Lambert van Eck

geweest, doch dat had ik dan eerder moeten vragen, want nu was er al geen plaats
meer voor mij in 't jacht (zeide oom Paulus)’.
Paulus zal in januari 1796 nog alle zeilen bijzetten om de vloot in ieder geval
zeilklaar te maken. Hij hoopte op een gemeenschappelijk Frans-Bataafs eskader,
waarover op dat moment moeizame onderhandelingen werden gevoerd in Parijs.
Enkele weken nadien nam hij de, naar later zou blijken, fatale beslissing om de
schepen te laten uitvaren. De onderhandelingen in Frankrijk liepen op niets uit. De
door Den Haag beschikbaar gestelde gelden werden door de Franse regering niet
gebruikt voor de bedoelde militaire steun aan de Kaap, maar voor een invasie in
Ierland. De commandant van het Nederlandse eskader was hiervan echter niet op de
hoogte, voer in afwachting van de Franse vloot een baai binnen, waar zijn schepen
zonder slag of stoot werden overmeesterd door de Engelsen.33
Paulus heeft dit niet meer meegemaakt. Otto leefde toen nog wel, maar schrijft
hierover niets in zijn dagboek. We moeten weer terugkeren naar zijn veel
kleinschaliger belevingswereld. Toen zijn ouders en oom en tante in juli 1795 op
inspectiereis gingen, werd hij te logeren gestuurd bij zijn oom en tante Hoogendijk
in Den Briel. Hij vond
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De burcht van Oostvoorne met het bekende tafereeltje van een (onder?)wijzende man en kind, aquarel,
18de eeuw

het hier te saai om alle dagen in zijn dagboek te schrijven en besloot daarom alleen
de bezienswaardigheden te vermelden. Zo beschrijft hij zijn wandeling naar het dorp
Oostvoorne, waar hij de ruïne bezocht van het kasteel van Jacoba van Beijeren en
onder indruk is van twee ijzeren staven, ‘welke niet alleen niet heelenal verteerd,
maar zelfs niet beroest zijn, en die hebben er evenwel ruim 400 jaar gelegen’.34
Een andere tocht voerde hem naar Hellevoetsluis, waar hij ‘een op stroom liggend
oorlogschip’ zag ‘van 64 stukken, 'twelk ik nooit gezien had, tenminsten niet dat mij
heugt. Het was “De Revolutie”, onder commando van den schout-bij-nagt J.A. Bloys
van Treslong’. Ook zijn bezoek aan de rots van Rockanje, die spontaan elk jaar groter
werd, vond hij vermeldenswaardig genoeg om hieraan enkele passages te wijden.
Deze rots bestond uit ‘grote versteende brokken slijk’ en bevond zich in het midden
van een meertje waar hij vijf voet boven het water uitstak. ‘Het riet dat er rondom
staat en de grond zelf versteenden hoe langer meer en de rots zelfs groeit alle jaren
groter aan’. Otto geeft geen verklaring voor dit fenomeen, kalkaanslag als gevolg
van de bijzondere samenstelling van het water, maar beschrijft nog wel met veel
smaak de bizarre anekdote waarop hun gids het gezelschap
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had getrakteerd.35 Zes jaar eerder had een bezoeker hier zijn hoed en pruik verloren,
die hij twee jaar nadien geheel versteend uit het meer had opgevist en als trofee weer
meenam, ‘een hele aardigheid’.
In de zomer van 1793 had Otto een langere reis gemaakt naar Gelderland, waar
hij familie had bezocht. Aangekomen bij de eerste halteplaats, Zeist, viel het Otto
op hoe anders natuur en landschap er waren: ‘De volgenden dag hebben wij het fraaie
Zeister bosch en omleggende plaatsen bewandeld, die alle met extra schone eikenen beukebomen beplant zijn, dergelijken men in Holland niet veel vindt’. De familie
maakte hier een wandeltocht en woonde vervolgens een kerkdienst bij van de
Hernhutterse broederschap, een toeristische attractie. Ook het uitstapje naar de Betuwe
in april 1795, met de nachtschuit naar Utrecht en vervolgens met paard en wagen
door naar Tiel, behoort tot een van Otto's verre reizen. Hier zag hij de andere kant
van de Bataafse Revolutie, de vernielingen aan boerderijen en landerijen waarmee
de strijd gepaard was gegaan. Zijn commentaar is opmerkelijk weinig politiek
geëngageerd. Oorlogen zijn uit den boze en worden meestal gevoerd vanwege
futiliteiten: ‘In het rijden heb ik opgemerkt dat het meeste land hier nog onbebouwd
ligt, wijl de boeren geen paarden hebben. [...] Hier en daar zagen wij ook verscheide
ruïnes van huizen en boerewooningen, die verbrand zijn. Droevige oorlog! Wat zullen
zij toch die dezelve, dikwijls om ellendige beuzelingen, doen beginnen hebben, voor
den hoogsten rechter der waereld te verandwoorden hebben’. Over Otto's verste reis,
in 1797 naar Kampen, weten we minder omdat hij hiervan, zoals hij schrijft, een
apart reisverslag heeft gemaakt, wat niet is bewaard.
Het schrijven van zo'n reisverslag was een vast onderdeel van de achttiende-eeuwse
opvoeding, nuttig voor onder meer het verwerven van geografische vaardigheden.
Ook Otto's jongere broertje Jantje schreef een dergelijk verslag. Hij deed dat over
een reisje door Brabant, de Zuidelijke Nederlanden en terug via Kleef in gezelschap
van de familie Teding van Berkhout.36 Otto's neetje Ceesje van Lidth de Jeude schreef
als zestienjarige een verslag van een reisje dat hij in het voorjaar van 1793 maakte
in gezelschap van hun beider oom en tante Hoogendijk van Domselaar. Hij noteerde
veel over de forten en schepen die ze onderweg zagen en over de schade die was
toegebracht door de Franse troepen tijdens het treffen van dat jaar.37 Van een an-
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der neefje, Marcellus Emants, twee jaar ouder dan Otto, is eveneens uit dat jaar een
verslag bewaard van een reis vanuit Den Haag in gezelschap van familieleden door
Zuid-Holland, Gelderland en Brabant en terug.38 Er bestaat nog een kladversie van
dat verslag, evenals een brief aan zijn ouders, waaruit blijkt dat hij het op hun verzoek
schreef. Deze reisverslagen hadden een functie die in zekere zin te vergelijken is met
die van Otto's dagboek. Terwijl een dagboek kinderen een beter tijdsbesef bijbracht,
hielpen reisverslagen hen bij hun oriëntatie op de wereld.
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Hoofdstuk 7. Tijdsbewustzijn
Op 26 januari 1793 ontdekte de toen twaalfjarige Otto tot zijn schrik dat hij zijn
horloge niet meer op zak had:
Ik ging ten eersten op alle plaatsen zoeken waar het zou hebben kunnen
en moeten leggen, doch het was nergens te vinden. Nu vrees ik dat het
door de tijd zal moeten terecht raken, evenwel ik zal de moed nog niet
geheel opgeven en er morgenochtend zodra als 't licht is nog eens na gaan
zoeken en als 't mogelijk is tot ik het vind. Papa is nog zo goed van mij er
niets over te zeggen, maar ik ben nu evenwel mijn horlogie kwijt. O! ...
Het verlies van dit horloge en zijn onvermogen om het terug te vinden blijven
dagenlang een vast punt in zijn dagboek. Op 30 januari bericht Otto de hoop te hebben
opgegeven: ‘Ik heb mijn horlogie nog niet wederom en denk wel het nooit weder te
zullen zien. Het spijt mij, temeer omdat mijn overgrootvader Mouchon het altoos in
de zak droeg, zodat het nog een gedachtenis van dien braven man was, welke tante
Paulus mij present gedaan had. Ik durf het haar haast niet te doen weten dat ik het
verloren heb’. Een week nadien keert zijn geluk: ‘Ik [heb] mijn horlogie weerom
gevonden. Het hong in den boomgaart aan een pereboom en nu herinner ik mij
voorlede zaturdag, toen ik het ook had verloren, voor een aardigheid in een boom
geklommen te zijn en daar zal de ketting naar alle gedachten aan een tak en alzo uit
mijn zak getrokken zijn zonder dat ik het (al klimmende) voelde. De (stale) ketting
was een weinig verroest, maar zoals ik het horlogie opwond, ging het weder zeer
goed, niettegenstaande het nu negen dagen in de wind, regen, hagel en sneeuw
gehongen had. O, ik ben zo blijde’.
In deze dagboeknotities wisselen kinderlijke droefheid en blijheid elkaar af, maar
ook wordt duidelijk hoe belangrijk tijd was voor Otto, of misschien eerder, hoe
belangrijk tijd volgens zijn ouders moest zijn.

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

330

De werking van het horloge, uit N.A. Pluche, Schouwtoneel der natuur, 1737-1749

Niet alleen zijn horloge maar ook zijn dagboek vervulde in dit opzicht een belangrijke
functie. Het dagelijks schrijven van een verslag over zijn doen en laten was onder
meer bedoeld om hun zoon een beter tijdsbesef bij te brengen. Het eerste citaat dat
Otto uit een door hem gelezen boek optekende, luidt dan ook: ‘le temps perdu ne se
retrouve plus’. Tijdverlies was iets waartegen Otto keer op keer door zijn ouders
werd gewaarschuwd.
Otto's paniek over het verlies van een zo met symboliek beladen object als een
horloge - erfstuk van het verleden, baken in de tijd, vingerwijzing naar de toekomst
- was niet overdreven. Het gewicht van dit voorwerp blijkt onder andere uit de
zorgvuldigheid waarmee horloges, vaak met inscripties van de vorige eigenaren, van
generatie op generatie werden overgedragen. De vele in familiearchieven bewaarde
briefjes met toelichting en rekeningen van kostbare reparaties aan versleten uurwerken
leggen hiervan welsprekend getuigenis af.1
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Toen de Dordtse uitgever Pieter Blussé, een tijdgenoot van Otto, zijn beminde een
geschenk gaf als onderpand van hun verloving, koos hij welbewust voor een horloge
en hij moedigde haar vervolgens aan het object zo opvallend mogelijk te dragen:
‘hang ook uw horlogie opzij en gij zelt den schenker eer en vermaak aandoen’. Het
geschenk was vooral bedoeld om de weinig toeschietelijke voogden van het meisje
onder tijdsdruk te zetten.2 Het gebaar van een Geneefse klokkenmakerszoon enkele
decennia eerder, die nonchalant zijn horloge wegwierp, was al even betekenisvol,
maar voorzien van een ietwat andere boodschap. Jean-Jacques Rousseau gaf daarmee
uiting aan zijn afkeer van de moderne techniek. Hij volgde liever het ritme van de
natuur dan dat van een mechaniek.3

Verlichting en tijdsbesef
Otto's ouders hadden daarentegen een rotsvast geloof in een toekomstige, op de
verworvenheden van de wetenschap gefundeerde heilstaat. In hun optiek was een
horloge een hoogtepunt van technisch vernuft en een program tegelijkertijd: het
moderne leven diende te worden gereguleerd naar de wijzers van de klok. Otto werd
er door hen keer op keer op gewezen zuinig te zijn op zijn tijd en die nuttig te
besteden. Reeds als tienjarige werd Otto's tijd gereguleerd door een dagschema waarin
het moment van opstaan, zijn lessen voor school, het lezen van zijn boeken en het
nuttigen van zijn maaltijden van uur tot uur waren vastgelegd. Ook zijn ‘vrije tijd’
- de paar uurtjes die hij, met alle gevaren van dien, het liefst buiten in de tuin
doorbracht - werd binnen de perken gehouden door middel van een grote klok die
overal duidelijk hoorbaar het onverbiddelijke signaal gaf dat het tijd was om binnen
te komen. Juist gedurende de periode waarin Otto opgroeide werd de afbakening
tussen arbeid en vrije tijd scherper.
Het in 1793 verschenen zesde deel van Chalmots Algemeen woordenboek bevat
een lemma ‘uitspanningen’, uitgewerkt als: ‘al datgene, 'twelke de mensch na enige
arbeid van welk eenen aard ook, verricht te hebben, bij der hand neemt om zich te
vermaken, ten einde de door den arbeid van lichaam of geest verloren krachten, te
herstellen en opnieuw te wekken’. Dat ook de ‘vrije’ tijd, nadat ze eenmaal was ver-
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't Uur vervliegt, uit J.B. Swildens, Vaderlandsch A-B-boek, 1781

diend, niet zonder beperkingen mocht worden genoten, blijkt uit de uitvoerige
waarschuwing tegen uitspattingen: ‘woeste vrolijkheid’ zou slechts leiden tot ‘pijnlijk
berouw’.4 Dat was een visie die Otto's ouders onderschreven. Ook Otto's ‘vrije’
tijdsbesteding werd immers van bovenaf gereguleerd: ‘Deze morgen ben ik zo
vroegtijdig opgestaan dat ik, nadat ik [had] gelezen van Moses wonderlijke opvoeding,
nog tijd had om met papa's verlof eens te gaan wandelen,’ schreef hij op 7 juni 1791.
En een maand later: ‘Spaarzaam moet men zijn tijd aan de menschen geven, zegt
papa, want men heeft hem dan schielijk verloren’.
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Otto was zich goed bewust van het belang van de scheiding tussen schoolwerk en
ontspanning. Op 6 mei 1791 neemt hij zich voor tijdens zijn schoolvakantie braaf
aan de hem opgelegde huiswerktaken te zullen werken ‘zonder om enige uitspanning
te denken, voordat die altemaal zijn afgedaan’. Onder de rationele normen en waarden
die kinderen moesten worden bijgebracht - zo blijkt ook uit de eigentijdse verlichte
pedagogische geschriften - nam de omgang met tijd een centrale plaats in. In Swildens'
Vaderlandsch A-B-boek uit 1781, wordt de lezer bij de letter U als volgt geïnstrueerd:
‘'t Uur vervliegt, en elk is een. Denk dit steeds en leer, Dat gij 't wel besteeden moet:
want het komt nooit weer’. Op de bijbehorende gravure leert een vader zijn zoontje
klokkijken. In de eerder geciteerde vondst van Otto, zijn temps perdu, weerklinkt
dezelfde boodschap.
In de boeken die Otto las, werd hij keer op keer met het thema van de verloren
tijd geconfronteerd. Op 25 september 1791 noteert hij: ‘Ook heb ik gelezen dat zijn
tijd wel te besteden het best is om door deze waereld te komen. Wij hebben hierin
een voorbeeld van Kluge’. Boer Kluge uit het verhaal van Salzmann dankte zijn
toegenomen welstand aan zijn vermogen om te woekeren met zijn tijd. Door elke
minuut van zijn tijd nuttig te besteden wist hij zich op te werken van boerenknecht
tot rijke herenboer. Zijn schepper Salzmann illustreert met dit verhaal een noviteit,
de tegenwoordig zo vanzelfsprekende gedachte ‘tijd is geld’.
Wat later las Otto een passage bij Madame de la Fite over een jongen, ‘welke
terwijl zijn ouders absent waren, niets deed dan zijn tijd onnut besteden, hoewel hij
door zijn jongere zuster vermaand werd om niet leeg te staan, maar dewijl hij haar
raad niet volgde, had hij geen vermaak toen zijn ouders thuis kwamen, want zij
wilden hem niet eens omhelzen, omdat zij gehoord hadden dat hij zo weinig
vorderingen had gemaakt’. Dezelfde boodschap geeft Hiëronymus van Alphen in
een van zijn kinderversjes:
Nimmer moet ik ledig wezen;
Alles doen met lust en vlijt
Bidden, leeren, schrijven, leezen,
Spelen, werken heeft zijn tijd.
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Moeder lief kan 't ook niet veelen
Dat de tijd verwaarloosd wordt.
Lui zijn, zegt ze, is tijd stelen,
En ons leven is zo kort!5

De aansporing om de tijd nuttig te besteden was op zichzelf niet nieuw, want die kan
men ook al lezen in moralistische traktaten uit de zestiende en zeventiende eeuw.
Deze boodschap kreeg echter wel een andere dimensie, die samenhing met
veranderingen in het tijdsbesef die zich tussen 1750 en 1850 voltrokken.6 Rond 1800
verdween het statische, op de bijbel gefundeerde wereldbeeld, althans bij de verlichte
elite waartoe Otto's ouders behoorden, en maakte plaats voor een dynamisch,
natuurwetenschappelijk gefundeerd wereldbeeld met een ontwikkelingperspectief.
Er was, met andere woorden, een open toekomst ontdekt, waaraan de mensheid zelf
vorm kon geven. Sterker nog, het woord toekomst in de betekenis van tijd die voor
ons ligt, ontstond pas rond 1800 in de Nederlandse taal.7
De verandering in het tijdsbesef wordt ook wel voorgesteld als de overgang van
een cyclische naar een lineaire tijdsopvatting. Traditionele, pre-industriële
samenlevingen relateerden tijd aan het opkomen en ondergaan van de zon, de getijden
van de zee, de wisseling der seizoenen, of het komen en gaan van trekvogels. Het
ontstaan van het lineaire tijdsbesef hing samen met een aantal technologische
vernieuwingen sinds de zeventiende eeuw, die een steeds preciezer tijdmeting
mogelijk maakten. Dit mathematische tijdsbesef leidde tot het bewustzijn van een
toekomst die geen herhaling van zetten is, maar een reeks van unieke gebeurtenissen.
Daarmee veranderde ook de betekenis van de term ‘revolutie’ van een simpele
machtswisseling naar een fundamentele omvorming van politieke structuren: een
nieuw begin. Daarom werd tijdens de Franse revolutie een nieuwe tijdrekening
ingevoerd en doopten de Bataafse revolutionairen het jaar 1795 op hun beurt om tot
‘het eerste jaar van onze vrijheid’. Gedurende het laatste decennium van de achttiende
eeuw had men voor het eerst het gevoel naar een nieuwe eeuw toe te leven. Toen het
jaar 1800 naderbij kwam, ontstond er zelfs verwarring over de precieze datering van
de nieuwe eeuw, wat tijdens eerdere eeuwwisselingen nooit als probleem was ervaren.
Moest de negentiende eeuw al in 1800 ingaan of vormde
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Cyclische tijd verbeeld: Vader tijd draait het rad des oorlogs, 1780

het jaar 1801 de juiste markering?8 Los van dit detail zagen velen de eeuwwisseling
als een belangrijke markering, zoals de dichter Johannes Kinker in zijn Eeuwfeest
bij den aanvang der negentiende eeuw, dat hij besluit met een scène waarin ‘de
menschheid’ de hoop uitspreekt dat vrede en welvaart zullen leiden tot de bloei van
kunsten en wetenschappen, en uitroept: ‘Dit nieuw tijdvak [is] de eeuw der schoonheid
en der deugd’.9
De overgang van een cyclisch naar een lineair tijdsbesef moet niet worden gezien
als een abrupte omslag. Het gaat evenmin om een absolute tegenstelling. Lineair
tijdsbesef wordt vanzelfsprekend geassocieerd met technische vooruitgang en de
toekomst, maar impliceert ook eindigheid, dood en ondergang, tegenover de cyclische
gedachte aan herhaling en wedergeboorte. Het nieuwe lineaire tijdsbesef wordt
meestal gekoppeld aan een optimistisch vooruitgangsgeloof, maar het kent
tegelijkertijd ook een pessimistische variant: het voortschrijden

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

336
van de tijd als een proces van degeneratie en verval. Juist in de Republiek was dat
een thema dat de publieke discussie beheerste, waarbij de eigen tijd werd vergeleken
met de Gouden Eeuw. In het laatste kwart van de achttiende eeuw verschenen er tal
van boeken en pamfletten over het verval van de Republiek. Zo publiceerde
bijvoorbeeld Guilhelmus Titsing een brochure over ‘het verval onzer nationale
zeevaart’.10 In zijn encyclopédie maakte Lambert van Eck notities over ‘het verval
onser fabrieken’ met verwijzing naar diverse publicaties.
Achttiende-eeuwse wetenschappers beschouwden het fenomeen tijd steeds meer
als een serieus probleem. In de vroegmoderne tijd hadden geleerden als Descartes
zich vooral beziggehouden met de vraag hoe de tijd moest worden gemeten. Tijd
werd gezien als een mathematische variabele van repeterende bewegingen, zoals die
van de aarde om de zon, of van de maan om de aarde. De repeterende beweging van
een klok werd gebruikt als een meer exacte meeteenheid. Een fundamenteel andere
benadering werd voorgesteld door Isaac Newton. Hij ging uit van ‘absolute time’:
tijd heeft een eigen karakter en is onafhankelijk van de fysieke wereld, het is dus
‘real time’ en geen constructie van de mens. In Newtons visie stroomt tijd gelijkmatig,
onomkeerbaar, als een opeenvolging van ondeelbare momenten. Een bewegend
voorwerp kan vertragen of versnellen, maar de tijd blijft altijd in hetzelfde tempo
doorstromen. John Locke voegde in An essay concerning human understanding weer
een andere dimensie toe aan de discussie. Hij vroeg zich af hoe een mens tijd ervaart.
Locke zag tijd als een stroom van ideeën, waarin opeenvolging en duur onderscheiden
kunnen worden. Daarom had een mens, zo meende hij, tijdens het slapen geen besef
van tijd.11 Hij pleitte dan ook voor een meer subjectieve opvatting van tijd.
Deze twee opvattingen bepaalden de discussie in de achttiende eeuw.12 Konden
beide tijden naast elkaar bestaan of was er slechts één soort tijd mogelijk? Deze
laatste visie werd onder anderen door Leibniz aangehangen. Waarom immers zou
God twee soorten tijd geschapen hebben? Tot een keuze gedwongen wees hij Newtons
tijdsopvatting af. Dat leidde tot een wedervraag waarop hij het antwoord schuldig
bleef: Waarom heeft God de wereld niet 6000 jaar eerder of later geschapen?
Eeuwenlang hadden theologen geloofd dat God tegelijk met de schepping de tijd had
gecreëerd, volgens de bijbelse tijd-
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rekening zes millennia geleden. In de verlichte theologie van de achttiende eeuw
werd God door sommige denkers echter gereduceerd tot de kracht die het kosmisch
uurwerk in beweging had gezet, de Grote Klokkenmaker. De metafoor is veelzeggend.
Volgens deze moderne visie greep God niet actief in het leven van mensen in, maar
was Hij op aarde slechts aanwezig in het vervliegen van de tijd. Ook de berekeningen
die op grond van bijbelpassages de schepping 6000 jaar geleden situeerden, kwamen
onder vuur te liggen. De wereld was ouder, fossielen wezen daarop, de vraag was
alleen: hoeveel ouder? Of anders geformuleerd, het idee van de ‘great chain of being’,
de door God geschapen natuur waarin alles een eigen plaats heeft, werd in de
achttiende eeuw in een tijdsperspectief geplaatst. De aarde waarop de mens leefde,
was niet in zes dagen geschapen maar was het resultaat van een voortdurend proces
van verandering en vooruitgang. De Fransman Buffon, wiens werk Otto bestudeerde,
ontwierp een nieuwe geschiedenis van de wereld, ingedeeld in een aantal fasen, met
als motto: ‘Le grand ouvrier de la nature est le temps’.
Een andere ontwikkeling in de achttiende eeuw is de in kleine kring groeiende
twijfel aan het hiernamaals. Eeuwenlang was men er als vanzelfsprekend van
uitgegaan dat het leven op aarde zou worden gevolgd door een tijdloos hiernamaals,
de eeuwigheid. Voor wie daaraan twijfelde, was de tijd die de mens op aarde
doorbracht eens te meer een schaars goed. Alleen al het feit dat er op dit punt twijfel
en discussie mogelijk was, moet implicaties voor het denken hebben gehad.
In de jaren waarin Otto opgroeide, kwam de filosofische discussie over tijd in een
nieuwe fase. Immanuel Kant probeerde in zijn Kritik der reinen Vernunft een stap
verder te gaan door Newtons absolute en Lockes relatieve tijd met elkaar te verzoenen.
Kants theorie werd door de Nederlandse filosoof Paulus van Hemert uitgelegd in
zijn Beginzels der Kantiaansche wijsgeerte, dat in 1796 verscheen. De recensent van
de Vaderlandsche Letteroefeningen, een ten huize van de Van Ecks gelezen tijdschrift,
legde de kwestie nog beknopter uit.13 In het Algemeen woordenboek van Chalmot
werd de discussie over tijd inclusief de tegenstelling tussen ‘onafhankelijke tijd’ en
‘betrekkelijke tijd’ eveneens bondig samengevat voor een breed publiek.14 In de
moderne visie was tijd een ongrijpbare scheiding tussen toekomst en verleden.
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Techniek en punctualiteit
De ontwikkeling en verbetering van uurwerken - hoewel aanvankelijk eerder
voortkomend uit een interesse in mechanisch vernuft dan uit de behoefte aan een
nauwkeuriger tijdmeting - was een belangrijke factor in het veranderende tijdsbesef,
dat op zijn beurt de basis vormde voor een mechanisering van het wereldbeeld. In
die zin is het misschien zelfs terecht om de klok in plaats van de stoommachine uit
te roepen tot ‘the key machine of the modern industrial age’.15 Juist de opkomende
burgerij zou naar rationalisatie en beheersing van de tijd hebben gestreefd. Inderdaad
werd er in de verstedelijkte en burgerlijke Republiek hard gewerkt aan betere
uurwerken. De grootste vooruitgang werd geboekt door de vondst van een bewoner
van Hofwijk, een buitenhuis vlakbij De Ruit. Daar bedacht Christiaan Huygens rond
het midden van de zeventiende eeuw de penduleklok, waarbij het ronddraaien van
de wijzers werd gereguleerd door de constante beweging van een slinger die zorgde
voor een gelijkmatige beweging. Voor het eerst kon een klok voorzien worden van
een minutenwijzer.16 Later vond Huygens de springveer uit, waardoor ook horloges
betrouwbare instrumenten werden en zelfs met een secondewijzer konden worden
uitgerust.
In de loop van de achttiende eeuw verschenen er klokken in steeds meer
huishoudens en die gingen een meer prominente plaats innemen, meestal op de
schoorsteenmantel van de woonkamer. De juiste tijd was nu permanent en
nadrukkelijk in huis aanwezig en reguleerde meer en meer het persoonlijke leven.
Toch liep de ontwikkeling op het platteland voor, want veel boeren beschikten over
eenvoudige klokken met een wekker, omdat ze voor zonsopgang wakker wilden
worden om de koeien te melken. Goedkope klokken werden massaal geproduceerd
op het platteland van Limburg, Friesland en de Zaanstreek.17
De technische verbeteringen van het uurwerk liepen gelijk op met de veranderende
tijdsopvatting. Tot het einde van de zeventiende eeuw was de decoratieve functie
van het, meestal kunstig versierde en van zilver en goud vervaardigde, horloge
belangrijker dan het praktische nut. Terwijl klokken tot die tijd met name dienden
om een reeds gemaakte inschatting van de tijd te bevestigen, werden ze in de loop
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Interieur met pendule op schoorsteen, uit: B. Wolff en A. Deken, Economische liedjes, 1791
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Illustratie uit De man naar de klok van Th.G. Hippel, 1792
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van de achttiende eeuw steeds vaker geraadpleegd om werkelijk te zien hoe laat het
was. Deze ontwikkeling markeerde een fundamentele overgang in de wijze waarop
mensen met klokken en horloges omgingen: ze gingen het leven reguleren.
Punctualiteit werd in de achttiende eeuw een zeer gewaardeerde deugd. In De man
van bedrijf, een uit het Engels vertaalde handleiding voor ondernemers en zakenlieden,
werd dat herhaaldelijk benadrukt: ‘De geregelde tijdsverdeling is een der
hoofdbezigheden eens mans van bedrijf’.18 Terzelfder tijd zagen anderen reeds het
gevaar dat deze stiptheid zou kunnen ontaarden in terreur: De man naar de klok
luidde de titel van een komedie uit 1780.19 De hoofdpersoon bevindt zich in een
kamer ‘voorzien van verscheidene uurwerken’ en telt voortdurend uren, minuten en
seconden af. Betje Wolff en Aagje Deken voeren in hun roman Willem Leevend een
mevrouw Rijzig op, die zweert bij ‘stipte orde’ en leeft bij de klok: ‘Alles moet zo
op het orloge’.20 Verlichting, deugd en tijd werden door de schrijver Arent Fokke in
1799 samenvattend aangeduid als een ‘onscheidbaar drietal redewezens’.21
Hier lag ook de reden voor het typisch achttiende-eeuwse streven naar bekorting
van de nachtrust. Slaap werd allengs meer beschouwd als verloren tijd. Dat is de
teneur van het lemma ‘slaap’ in het Algemeen woordenboek. De auteur put uit zijn
eigen ervaring wanneer hij schrijft: ‘Ik heb in mijne jeugd beproefd of men niet met
5 uren slapen doen konde, doch in een grote magerheid en lusteloosheid vervallen
zijnde na 3 maanden tijds, sliep ik bijna staande’. Hij betreurt zijn onvermogen om
de nachten te bekorten en concludeert hieruit dat mensen slechts een derde van hun
leven ‘inderdaad werkzaam’ zijn. De nog grotere behoefte aan nachtrust van kinderen
was een gevolg van hun ‘zwakkere hersenen’. Na deze constatering blijft de auteur
weinig meer over dan thee aan te bevelen als ‘tegengif’ tegen de slaapzucht. In
hetzelfde woordenboek lezen we in het lemma ‘koffie’ dat het een ‘nuttige’ drank
is die ‘den slaap weert, en dus kan dienen tegen slaperigheid of als men 's nachts
lang wakende wil blijven’. Dat was een kenmerk dat in eerdere beschouwingen over
koffie ontbrak.22 De groeiende populariteit van koffie en thee in de loop van de
achttiende eeuw zou daarom een indicatie kunnen zijn van een toenemend verlangen
om de slaaptijd terug te dringen. Zelfs de nachtrust van kinderen, tegenwoordig een
heilig goed, kwam steeds meer onder vuur te liggen. Pieter 't Hoen

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

342
bezong in zijn Fabelen en kleine gedichten voor kinderen de morgenstond met de
regels:
Gij moet door onvermoeide vlijt
De vuige slaapzucht keeren,
De morgenstond is regt de tijd
Om veel en gauw te leeren.23

Hoewel klokken betrouwbare mechanieken waren geworden, bleven zonnewijzers
als ijkpunt voor de juiste tijd onmisbaar. Aan de hand van zonnewijzers werden
klokken en horloges gelijkgezet. Wanneer de zon het hoogste punt had bereikt, werd
de klok op twaalf uur gezet. Omdat de omloop van de zon op elke breedtegraad
verschilt, gold overal in Nederland, evenals elders in de wereld, het systeem van
‘plaatselijke tijd’. Binnen het kleine Nederland bestond er maximaal een kwartier
verschil tussen plaatselijke klokken. Toch bleek deze geringe afwijking erg onhandig
toen de eerste spoorboekjes gemaakt werden. Pas in 1909 werd in Nederland
eenheidstijd ingevoerd, de lokale tijd van de hoofdstad, Amsterdamse tijd, het eindpunt
van een lange ontwikkeling. In Otto's tijd werden de vertrektijden van postkoetsen
en veerboten met meer precisie dan een eeuw eerder vastgelegd en in onder meer
almanakken opgenomen.24 Tegelijk is een aanzwellende stroom klachten van reizigers
hoorbaar over het niet op tijd arriveren of te laat vertrekken van koetsen of schuiten.
In Delft werd er geklaagd dat de veerschuiten op Leiden niet op tijd vertrokken, wat
zou liggen aan het uurwerk van de Oude Kerk. Otto's pianoleraar Berghuis werd
erop aangesproken, omdat hij verantwoordelijk was voor de torenklokken. Hij kon
echter aantonen dat er in elk geval niets mis was met het torenuurwerk.25 In
regentenkringen was er de tendens om het te laat komen op vergaderingen zwaarder
te sanctioneren. Op de kaartjes voor de concerten in Felix Meritis, door Otto
bijgewoond, stond in strenge bewoordingen de aanvangstijd gedrukt: ‘'s avonds ten
6 uuren precies’.26 Otto's opvoeding was er dan ook op gericht hem op dit strakker
wordende tijdsregime voor te bereiden.
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Uren, dagen, maanden, jaren
Een jongetje van twaalf met een horloge op zak was in Otto's tijd geen uitzonderlijk
fenomeen meer. Boedelinventarissen tonen aan dat horloges onder de Delftse elite
inmiddels een wijde verspreiding hadden gevonden. Mannen bezaten vaak zelfs
meerdere horloges.27 In de middengroepen werden deze voorwerpen in de loop van
de achttiende eeuw ook gangbaar. De bredere verspreiding van uurwerken hing
indirect samen met de groeiende populariteit van het dagboek.28 Dagboekschrijven
fungeerde evenals de klok als middel om greep op de tijd te krijgen. De hele familie
van Christiaan Huygens, de uitvinder van het slingeruurwerk, bestond uit toegewijde
dagboekschrijvers. Ze werden hierin voorgegaan door de pater familias, de staatsman
en dichter Constantijn Huygens, die niet alleen een dagboek bijhield, maar in een
van zijn gedichten ook ‘Orlogiën’ bezong.29 Van het dagboek van Christiaan zijn
alleen fragmenten overgeleverd, maar dat van zijn broer Constantijn jr. is over vele
jaren bewaard gebleven. Als een van de eerste Nederlanders schreef hij met de
regelmaat van de klok in zijn dagboek.30 Alleen al de benaming ‘dagboek’ of ‘journaal’
(de door Otto gehanteerde term) bevestigt het temporele aspect van deze vorm van
schrijven.
Otto's dagboek diende onder meer om aan het eind van de dag de omgang met de
tijd te evalueren. Soms was het oordeel positief, dan schreef Otto bijvoorbeeld: ‘Ik
heb mijn tijd wel weten te besteden’ of ‘Ik heb de tijd zo niet zoeken te doden met
lanterfanten als gisteren’.31 Otto beschrijft het verloop van zijn dagen chronologisch,
vaak met vermelding van het precieze tijdstip waarop de activiteiten hebben
plaatsgevonden. Dat Otto geen meester was over die tijd, mag uit het voorgaande
duidelijk zijn geworden. Een van zijn eerste dagboekaantekeningen is hiervoor
illustratief, maar toont ook aan dat hij zich niet zonder slag of stoot gewonnen gaf:
Deze dag niet te kerk geweest en zo laat opgestaan, dat ik mijn zaken
voor den eten niet heb kunnen voleindigen, maar een deel daarvan pas ten
6 uren begonnen, en niet voordat mama mij daartoe geroepen had, schoon
ik den gehelen namiddag tijd heb gehad. Voorts ook mijn woord niet
gehouden om stil te zijn
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terwijl ik niet in slaap konde komen, waarom mama mij heeft opgelegd
om ten 8 uren naar bed te gaan.
Het verband tussen machtsuitoefening en tijdscontrole is eveneens zichtbaar in de
wijze waarop de disciplinering van arbeiders rond 1800 aanving. In werkplaatsen en
fabrieken werden klokken geïntroduceerd om arbeiders aan een nieuwe en veel
striktere arbeidsdiscipline te onderwerpen. In de loop van enkele generaties verdwenen
de traditionele, onregelmatige arbeidstijden. Fabrieken werden nu via de klok
gereguleerd. In recent antropologisch onderzoek is het verband tussen tijd en macht
nader uitgewerkt. Hoe lager in de hiërarchie, hoe minder iemand de vrije beschikking
heeft over zijn tijd, met als uiterste consequentie slavernij of een gevangenisregime.32
Door de tijd van anderen te reguleren kan macht over hen worden uitgeoefend.
Omgekeerd kan het negeren van een tijdsdiscipline een subversieve daad zijn. Het
aspect van tijd als machtsmiddel komt sterk naar voren in het dagboek van Otto. Via
zijn horloge, de klok en de buitenbel controleerden zijn ouders Otto's gedrag en
levensritme. En in plaats van lijfstraffen toe te passen stuurden ze hun zoon zo nodig
een uur vroeger naar bed. Omgekeerd negeerde Otto bij tijd en wijle dit temporele
keurslijf door in bed te blijven liggen of te laat thuis te komen. Het dagboekschrijven
zelf maakte deel uit van deze strategie. Otto moest dagelijks schrijven in opdracht
van zijn ouders, die zijn dagboek op gezette tijden lazen. Anderzijds probeerde Otto
zich, zoals we al eerder konden constateren, af en toe aan deze discipline te onttrekken.
Door de precisie waarmee Otto, hiertoe aangespoord door zijn ouders, de
gebeurtenissen in zijn dagboek noteerde, kan men zich met enig inlevingsvermogen
in zijn levensritme verplaatsen. Zo wordt het tijdsverloop van de seizoenen zichtbaar
in zijn notities over bomen die uitlopen in het voorjaar en ‘om zo te spreken alle uren
groeien’. Dat ook Otto zelf aan dit proces onderhevig was, blijkt uit zijn observatie
van 5 november 1792. Hij had lange tijd ziek te bed gelegen en trok voor het eerst
sinds weken zijn lderen aan. Dat ging niet zonder wringen, zodat Otto moest
constateren ‘merkelijk’ te zijn ‘gegroeid’. Zijn besef niet alleen lichamelijk maar
ook geestelijk naar volwassenheid te groeien, komt tot uiting in een observatie naar
aanleiding van
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De vroeg opstaande jongeling, uit Leerzame spiegel [...] voor kinderen, 1795

zijn eerste paard, een hitje. Zijn grote vreugde op 12 juni 1793 over dit geschenk
bracht hem tot het volgende inzicht: ‘Wat is een mensch toch altoos na wat anders
verlangende. Eerst was ik zeer blijd' met een geit en nu tel ik hem al niet meer en
wil veel liever met een hit rijden en wie weet hoe gauw mij dit ook al zal vervelen
en ik op een groot paard zal willen rijden’.
Los van dergelijke observaties kent het dagboek van Otto, door zijn nauwkeurige
notities van de tijdstippen waarop de gebeurtenissen in zijn leven zich voltrekken,
een eigen ritme. Omdat zijn dagindeling in de loop der jaren weinig veranderde, laat
het dagboek zich lezen als een monotone cadans. Meestal stond hij rond zeven uur
's ochtends op. Dat weten we omdat hij af en toe vermeldt vroeger dan anders te zijn
opgestaan, en dat is rond zes uur, of zich heeft verslapen, en dan is het acht, negen
uur, soms zelfs later. Kennelijk werd Otto niet
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De naarstigheid, uit H. van Alphen, Gedigten, 1787
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De tijd, uit Stukken het schoolwezen betreffende, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen, 1785
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gewekt en moest hij zelf de tijd in de gaten houden. Wanneer Otto vroeg opstond,
was dat om zijn vogels en konijnen te verzorgen. In elk geval werd hij geacht rond
zeven uur uit de veren te zijn.
Daarna las hij, als er tijd was, een stukje van stichtelijke aard en deed hij zijn
morgengebed. Dan volgde het ontbijt met de andere gezinsleden, waarbij het eten
doorgaans werd gecombineerd met gezamenlijke lectuur. In 1791, wanneer het
dagboek begint, ging Otto in Den Haag naar school, die om negen uur begon. Hij
reisde erheen met de schuit vanuit Delft, of reed mee in de koets met zijn vader, die
als een moderne forens naar de rechtbank in Den Haag ging. De school duurde tot
12 uur. Terug in De Ruit volgde de hoofdmaaltijd, afgerond door een dessert, waarbij
wederom werd voorgelezen.
In 1792 was Otto langdurig ziek. Eenmaal hersteld ging hij niet terug naar school.
Hij kreeg vanaf dat moment les van huisleraren, nam individueel lessen in Delft en
werkte verder onder leiding van zijn ouders. Thuis werden daarbij dezelfde tijden
aangehouden als hij op school gewend was. Van negen tot twaalf uur besteedde hij
aan zijn lessen. Daarop volgde een middagpauze waarna de lessen weer tot vijf uur
werden vervolgd. Otto spreekt over zijn ‘ochtendzaken’ en zijn ‘middagzaken’.
Daarmee was zijn dag nog niet ten einde. De tijd tussen vijf en zeven uur mocht hij
vrij besteden. Als hij buiten speelde, werd hij naar binnen geroepen door het gelui
van een bel. Daarna volgden de ‘avondzaken’, die vooral bestonden uit het lezen van
leerzame werken samen met zijn ouders. 's Winters kon Otto pas aan de avondzaken
beginnen als de kaarsen waren ontstoken. Het schemeruurtje vond hij erg gezellig.
Hij dronk dan een kopje chocola of thee, op latere leeftijd een glaasje wijn, punch
of koffie.33 Deze opeenvolging weerspiegelt het opgroeien van Otto, want ongetwijfeld
was koffie de meest volwassen drank in dit rijtje. Rond acht uur volgde het souper,
een lichte maaltijd. Toen Otto tien jaar was lag zijn bedtijd vermoedelijk rond negen
uur, want als hij voor straf vroeg naar bed werd gestuurd, was het acht uur. Twee
jaar nadien werd hij voor straf om halftien naar bed gestuurd, kennelijk mocht hij
toen al tot tien uur of later opblijven.34 Eén dagelijkse bezigheid mocht Otto nooit
overslaan: 's avonds in zijn dagboek schrijven. Otto leefde met de klok: hij had een
eigen zakhorloge, er stond een grote klok in de hal van De Ruit en er was een
buitenbel, die geluid werd als hij thuis moest ko-
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men. Als Otto zelf niet aan de tijd dacht, werd hij eraan herinnerd door zijn ouders.
Opstaan, eten, huiswerk maken, lessen, naar bed gaan, aan bijna al zijn activiteiten
was door zijn ouders een tijdstip verbonden.
Week, maand en jaar verliepen eveneens volgens een vast ritme. Otto's
weekindeling veranderde niet wezenlijk in de loop der jaren. Doordeweekse dagen
waren gereserveerd voor studie op school of thuis. Zijn leraren kwamen langs op
vaste dagen, hoewel die regelmaat meer dan eens werd verstoord door slecht weer,
ziekte of misverstanden. Sommige lessen volgde Otto in Delft en dat geldt ook voor
de catechisatie, die elke woensdag van twaalf tot één uur plaatsvond. Er waren nog
enkele andere vaste punten in de week. Donderdag was het beestenmarkt in Delft.
Bijna elke week ging Otto er een kijkje nemen en soms kocht hij er konijnen en
vogeltjes.
Op zaterdag stond steevast de verplichting op het programma om de wekelijkse
brief aan oom en tante Paulus te schrijven. Deze brieven moesten voor tien uur 's
ochtends klaar zijn, ongetwijfeld vanwege de postbezorging, die immers werd geacht
stipt op tijd te geschieden. Vanaf 1795 kreeg ook de vrijdagavond een vast
programmaonderdeel: een bezoek aan het Physisch Genootschap, waar Otto en zijn
vader hun wetenschappelijke kennis vermeerderden. De zondagochtend stond in het
teken van de kerkgang. Wanneer slecht weer of ziekte kerkbezoek onmogelijk maakte,
las men thuis een preek uit een van de vele prekenbundels die de familie in de kast
had staan. De rest van de dag was er zelden veel te merken van zondagsrust. Voor
volwassenen was het de dag bij uitstek om bezoek te ontvangen en voor Otto en de
andere kinderen om in of rond het huis te spelen. Dat betekende echter niet dat Otto
van zijn plicht om een aantal van zijn ‘zaken’ te doen werd ontheven. Die verplichting
gold ook op de verjaardag van de erfprins van Oranje, een landelijke feestdag waarop
de leerlingen van scholen en dus ook Otto vrijaf kregen. Hierover moet strijd zijn
geleverd, waarvan we in het dagboek weinig meer terugzien dan een pruillip van
Otto en een behendige redenering van Otto's moeder, die met haar Patriotse sympathie
vermoedelijk weinig gecharmeerd was van de aanleiding voor de festiviteiten. Zij
beweerde dat de prinselijke verjaardag geen reden mocht zijn om de ‘zaken’ te
verwaarlozen:
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Vanmorgen niet school geweest, omdat den erfprins jarig was en opdat
dit niet zoveel zoude zijn als ter eere van den Prins zijne zaken verzuimen,
zo hebbe ik mijne zaken naar behoren bij mama verricht, schoon ik weleens
weder de lip heb laten hangen, omdat ik naar mijn zin niet spoedig genoeg
met leren gedaan had.
Door het ritme van dagen, weken en maanden leerde Otto de essentie van de tijd.
Van zijn groeiend tijdsbesef getuigen vele passages in zijn dagboek. Begin en einde
van een maand zijn vaak reden voor een notitie. Op 2 februari 1792 schrijft hij
bijvoorbeeld: ‘Er is alweder een maand van het jaar 1792 als een schaduw voorbij
gevlogen en zo zullen de anderen ook wel voorbij rollen. Daarom zal ik mijn tijd
maar wel waarnemen, dat ik mij dezelve op het einde des jaars niet behoef te
beklagen’. En op 1 oktober 1792: ‘Al wederom een maand voorbij, wat gaat de tijd
evenwel schielijk voorbij’. Op 31 maart 1794: ‘Mij dunkt, hoe ouder dat ik worde,
hoe gauwer de tijd schijnt om te gaan’. Hij sprak daarover met zijn moeder: ‘Mij
dunkt dat de maand juni zo gauw voorbij gelopen is. Het is even of het nog maar een
paar uuren geleden is, dat wij de meimaand vaarwel zeiden. Mama heeft mij dit wel
eens gezegd en ik ondervind het nu ook langs hoe meer: dat hoe ouder ik word, des
te gauwer gaat de tijd in mijn oog voort’.35 Otto leerde dat de beleving van tijd
subjectief is en leeftijdgebonden, zoals we dat nu nog steeds beleven. Otto's opmerking
is, voor zover bekend, de vroegste uitspraak van een kind waarin dit gevoel is
vastgelegd.
Wanneer een kind opgroeit, wordt de tijdspanne die het kan overzien groter. Een
jaar duurt zo lang dat een kind van tien jaar of jonger zich er nog amper een
voorstelling van kan maken. Maar het eigen ritme van het jaar komt wel in het
dagboek voor, zij het aanvankelijk zonder dat Otto zich daarvan bewust was. Een
van zijn eerste notities betreft een bezoek aan de Haagse kermis, in mei 1791. Van
oudsher was de kermis in een stad of dorp een van de voornaamste mijlpalen in het
jaar. Voor Otto, als kind, was het dat nog eens te meer. De scholen hadden in die
week vakantie. Elk jaar bezocht hij de Delftse of de Haagse kermis, soms beide.
De christelijke feestdagen komen niet erg uit de verf in het dagboek. Een typerende
aantekening maakte Otto op donderdag 2 juni
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1791: ‘Terwijl het Hemelvaartsdag is niet naar school geweest, maar met papa deez'
morgen mij hierover onderhouden. Voorts den dag met spelen doorgebracht zonder
hier meer op te denken, waarover mama gants niet content is’. Met Kerstmis 1794
schrijft Otto dat er 's ochtends iets toepasselijks gelezen werd, maar de rest van de
dag werd gewoon ‘vrolijk’ doorgebracht. Verschillende keren vermeldt Otto de
jaarlijkse bededagen, door de Staten-Generaal uitgeschreven, waarop in alle
hervormde kerken een door de overheid opgesteld gebed gelezen werd. De
ingetogenheid bij christelijke feestdagen was een bewuste keuze, zoals Otto duidelijk
werd na lezing van een prekenbundel van Zollikofer over ‘het nuttig gebruik der
christelijke feestdagen’.36
Begin en einde van de schoolvakanties werden door Otto nauwkeurig genoteerd.
Daarmee is hij al een modern kind. Tijdens zijn educatie aan huis werden die vakanties
aangehouden. Wel valt op dat hij desondanks ook tijdens deze vakanties nog steeds
werd geacht huiswerk te maken. Zijn vader had, tot Otto's grote vreugde, eveneens
vaste vakanties, toen nog een voorrecht van hoge functionarissen. Het verloop van
het jaar werd voor Otto nog het meest bepaald door de wisseling van de seizoenen.
Hij noteert in het voorjaar dat de struiken en bomen beginnen uit te lopen, wanneer
er gezaaid en geplant wordt, wanneer er gesnoeid wordt en gehooid. Hij vermeldt
wanneer de eerste grasboter op tafel komt en de eerste peultjes van de koude grond
arriveren. Zelf gaat hij kievitseieren zoeken, een traditioneel vermaak aan het begin
van het voorjaar. In het najaar wil Otto er graag bij zijn wanneer er een koe of een
varken geslacht wordt. Dat mocht van zijn ouders, want zoiets gebeurde immers
maar eens per jaar.37
De seizoenswisseling is soms aanleiding tot een wat diepzinniger beschouwing,
zoals op 26 november 1792: ‘Vandaag heb ik buitenmaten ondervonden dat het
winter begint te worden. Toen ik vanmorgen, mijne lessen verricht hebbende, eens
ging wandelen, was het zo koud als het in februari was en het water in de vijver was
vrij sterk bevroren. Alle de bomen welke moeten worden verplant, worden de toppen
afgehakt en dit maakt dat het in 't bosch ook zeer winterig wordt. De bonte kraaien
doen er ook het hunne toe. O, wat is de lieffelijke zomer weder ras vervlogen, zo zal
het met onze levensloop ook wel gaan, dat wij dan de tijd welke de goede God ons
verleend, zo besteden dat wij er
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Hem, wanneer onze altoosdurende lentetijd beginnen zal, voldoende rekenschap van
kunnen geven’. Drie dagen later liet vader Van Eck het ‘eerste vuur’ aanleggen in
huis.
Verder waren er de jaarlijkse hoogtijdagen in de familiekring, met name de
verjaardagen. Wanneer zijn ouders of zusjes jarig waren, moest hij ze natuurlijk
feliciteren. Voor vader of moeder werd hij geacht een versje te maken. Van de viering
werd verder niet veel gemaakt. Typerend is een aantekening op 19 februari 1793,
toen hij, en met hem het hele gezin, de verjaardag van zijn moeder was vergeten.
Een dag later schoot het hem te binnen, hij feliciteerde haar en verontschuldigde
zich: ‘[Ik] verzekerde haar dat mijne wenschen daarom niet minder oprecht waren,
al kwamen zij eenige uuren te laat’. Een jaar later, op 12 november 1794, vergat Otto
een verjaardagsversje voor zijn vader te maken, wat zijn zusje wel had gedaan: ‘[Ik]
hoop dat hij evenwel wel bedacht heeft, dat mijn wensch die ik hem mondeling
gedaan heb, evenzeer gemeend geweest is’. Otto had nu zijn lesje geleerd. Bij de
volgende verjaardag van zijn moeder lezen we: ‘Deze morgen vroeg opgestaan zijnde,
was mijn eerste werk om mama met haar verjaardag te feliciteren en een versje te
overhandigen, 'twelk ik bij deze gelegenheid gemaakt had’.
In huize Van Eck vonden geen grootscheepse verjaardagsvieringen plaats en er
werden zelfs geen cadeaus gegeven. Het werk ging door, er kwam het gewone bezoek,
niet meer dan anders, of men ging zelf op stap. Otto had echter meer behoefte aan
feestelijkheden. Desnoods zorgde hij er zelf voor, zoals blijkt uit de beschrijving van
zijn moeders verjaardag in 1795: ‘Toen het donker was, heb ik mama verrascht met
eens met mijn stukjes te schieten en een vuurwerkje af te steken, waarvan zij echter,
dewijl zij het niet wist, geschrikt heeft’. Af en toe vermeldt Otto verjaardagen van
andere familieleden: oom Paulus wordt negenendertig op 10 april 1793, zus Doortje
elf op 26 april 1793, grootmoeder Van der Goes zesenveertig op 18 november van
dat jaar, zijn vriendin Tietje Philip zestien jaar op 27 juli 1794. Dit alles zonder
vermelding van verdere details. Otto's eigen verjaardagen verliepen eveneens kalm.
Hij schrijft niets over cadeaus, slingers of kinderpartijtjesdie werden pas in de
negentiende eeuw gebruikelijk. Otto's verjaardagen waren hooguit reden voor een
morele beschouwing, waaruit dank sprak dat God hem tot dusverre gespaard had en
de hoop werd geuit
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dat hij Gods gunsten mocht blijven genieten. Toen Otto vijftien werd, kwam wel
oom Vockestaert op bezoek met een verre neef en nicht, en al noemt Otto dat ‘een
heel gezelschap’, zo feestelijk zal het niet geweest zijn. Het grootste vermaak op die
verjaardag, zo schrijft hij, was een wandeling in de maneschijn. Er bestond nog geen
cultus rond verjaardagen en ook als baken in de tijd waren ze van ondergeschikt
belang.38
Van de jaarwisseling, tegenwoordig een belangrijke tijdsmarkering, werd evenmin
een groot feest gemaakt. Over opblijven tot twaalf uur, nu belangrijk in een
kinderleven, spreekt Otto niet. Wel logeerde hij twee keer tijdens de jaarwisseling
bij oom Paulus en ging hij de volgende dag met hem mee in de koets ‘kaartjes
rondbrengen’. Met het afgeven van visitekaartjes gaf men te kennen dat men eigenlijk
op bezoek had willen komen. Het zijn voorlopers van de nieuwjaarskaart. Soms
leidde de jaarwisseling bij Otto tot een diepzinnige beschouwing, zoals in 1795:
Zie daar (op weinige uren na, welke ook schielijk vervliegen zullen) dit
jaar weg, voor eeuwig weg. De grote vraag welke wij onszelven nu elk in
't bijzonder doen moeten is deze: ‘Hoeveel goeds hebben wij dit jaar van
God ontvangen en op welke wijs hebben wij door ons gedrag onze
dankbaarheid er voor betoond’. Gewichtige vraag waarlijk, welke wij,
zonder ons over onszelven beschaamd te zijn niet kunnen overdenken en
beantwoorden.
In de beleving van de jaarwisseling vloeien het cyclische en lineaire tijdsbesef
samen. Die mengeling is vaker zichtbaar. Het tijdsbesef dat zijn ouders hem wilden
meegeven, is modern en verlicht, maar tegelijkertijd bleven traditionele
tijdsafbakeningen van belang, zoals de jaarlijks terugkerende kermistijd en de
seizoenswisselingen. De jaarwisseling was een moment van omzien en vooruitblikken.
Het leven met de klok, de nadruk op nuttig gebruik van de tijd, de scherpe begrenzing
van vrije tijd, dat alles ademt daarentegen een moderne geest.
Zowel het verleden als de toekomst kreeg in Otto's tijd een nieuwe betekenis. Zijn
leeftijdgenoot Jean Deel schreef later in zijn autobiografie hoe hij zich als kind bewust
werd van deze tijdsdimensie: ‘Voor kinderen is de tegenwoordige tijd het belangrijkste
van de gehele taal-
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L'avenir. De toekomst volgens de naar Engeland uitgeweken oranjegezinde tekenaar David Hess in
Hollandia regenerata, 1796

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

356
kunde, zij denken nog niet aan het voorledene of het toekomende om er hunne hersens
mede te bekreunen hoe de zaken geweest zijn of komen zullen; in dat gelukkige
levenstijdperk schijnt men alleen voor het genot van het ogenblik vatbaar te zijn’.39
Otto's bewustzijn van het verleden - een ooit betreden maar inmiddels vreemd
geworden land - en toekomst - als een nieuwe wereld zonder duidelijke contouren groeide inderdaad naarmate hij ouder werd. Wanneer hij veertien jaar is, doet hij een
poging om zijn gedachten over de toekomst te laten gaan, een zelfstandige entiteit
maar daarom nog niet minder duister: ‘Deze morgen in Sturm gelezen dat het 's
menschen rust en geluk op aarde zeer bevorderd, dat zij niet in het toekomende
kunnen vooruitzien’.
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Hoofdstuk 8. Maakbaarheid van mens en maatschappij
Paradijzen in de toekomst
‘De hemel op aarde’ is de titel van een boek dat de pedagoog C.G. Salzmann in 1797
publiceerde en dat een jaar later in het Nederlands werd vertaald. Deze titel lijkt
paradoxaal. Salzmann definieerde zijn hemel echter niet in religieuze zin, maar
omschreef deze als ‘die toestand van zedelijke wezens, in welken zij geen beletselen
in het vervolgen van hunne zedelijke goede bedoelingen te vrezen hebben’. Hij
meende dat mensen hun leven zelf vorm konden geven, dat ze er zelfs toe verplicht
waren het geluk op aarde na te streven.1 Salzmann stond niet alleen met zijn
optimistische levensvisie, want deze wordt ook teruggevonden in pedagogische
geschriften van tijdgenoten, in politieke manifesten en in een geheel nieuw genre,
de toekomstroman.
Fantasieën over andere, betere samenlevingen waren op zichzelf geen nieuw
fenomeen. Al eeuwenlang hadden schrijvers hun verbeelding de vrije loop gelaten
om zich een voorstelling te kunnen maken van een samenleving die volkomen anders
was dan die waarin ze zelf leefden. Zij situeerden hun verhalen echter niet in de
toekomst, maar in nog niet ontdekte gebieden. Tegelijkertijd bogen geografen zich
serieus over de vraag waar ter wereld het bijbelse paradijs gesitueerd moest worden.2
Na het midden van de achttiende eeuw plaatsten schrijvers hun denkbeeldige
werelden niet langer 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 staat in
direct verband met het ontstaan van een lineair tijdsbesef.3 Men ging het verleden en
de toekomst zien als fundamenteel verschillend van het heden. Er werd op een nieuwe
manier naar het verleden gekeken, omdat men was gaan beseffen dat mensen vroeger
anders handelden, leefden en dachten dan in het heden. Het verleden was een andere
wereld geworden, waarvan de bestudering een eigen wetenschap vereiste. Van de
toe-

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

358

Vignet van de Utopiaensche Courant anno 5569, 1819

komst ging men zich een veel concretere voorstelling maken. Gesteund door een
groeiend vertrouwen in wetenschappelijke, economische en morele vooruitgang ging
men de toekomst beschouwen als een door mensen maakbare wereld. Geleid door
de rede zouden de mensen het heft in eigen hand nemen, waardoor binnen enkele
generaties een ideale wereld op aarde gevestigd zou kunnen worden.
Een andere impuls achter de opkomst van het utopische genre was het succes van
de Amerikaanse vrijheidsoorlog.4 Bevrijd van het moederland bouwden kolonisten
in Amerika een nieuwe samenleving op, ingericht volgens de modernste principes.
Daarnaast hadden James Cook, Bougainville en andere ontdekkingsreizigers
onbekende volkeren ontdekt die, zoals de bewoners van Tahiti, nog in de natuurstaat
leken te leven. Samenlevingen waren tijdgebonden, concludeerde men, want terwijl
men in Europa al het stoomtijdperk was ingegaan, leefden sommige volkeren kennelijk
nog in de steentijd. De conceptualisering van ruimte en samenleving kreeg hierdoor
een historische dimensie.5
In Nederland beleefden imaginaire reisverhalen rond 1700 hun grootste populariteit,
zoals blijkt uit vertalingen van buitenlandse werken en producten van eigen bodem.6
Erg succesvol was een buitenissig boek van scheepschirurgijn Hendrik Smeeks wiens
Beschryving van het magtig koningryk Krinke Kesmes uit 1708 ook in andere talen
werd vertaald.
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Op het exotische eiland Krinke Kesmes woonde een volk dat moderne ideeën huldigde
die in Nederland nog niet in praktijk waren gebracht, zoals de gelijkstelling van man
en vrouw. Het eilandvolk hechtte groot belang aan de opvoeding van de kinderen:
‘De natuur die prikkelt ons tot vrijheid, maar de opvoeding houdt ons in onze plicht;
de opvoedinge kan de gaven van de natuur tot haar hoogste volmaaktheid brengen’.
Krinke Kesmes werd geregeerd door een koning, bijgestaan door een raad van
filosofen, en er was een vorm van deïsme ingevoerd. Onder de ideeën waardoor de
schrijver zich had laten leiden, herkenden predikanten die van Descartes en Spinoza,
wat voor de overheid aanleiding was om het boek te verbieden.7
Latere imaginaire reisverhalen speelden zich doorgaans af tegen een minder
exotische achtergrond en sloten meer aan bij de wereld waarin de auteurs leefden.
Als de eerste utopische roman van eigen bodem wordt beschouwd Rhapsodiën of
het leeven van Altamont uit 1775, geschreven door W.E. de Perponcher, die we al
eerder zijn tegengekomen als auteur van filosofische werken, romans, kinderboeken
en studieboeken. In zijn Rhapsodiën komen alle genres samen. Aan de tekst gaat een
‘Waerschouwing van den uitgeever’ vooraf: het boek is noch een roman noch een
ware geschiedenis, maar moet worden opgevat als ‘harssenschimmen’. Het verhaal
handelt over een schipbreukeling die op een ver eiland strandt en hier samen met
een inlandse een eigen samenleving opbouwt, geïnspireerd door Rousseaus Du contrat
social. Het paar voedt zijn kinderen op volgens de principes die Rousseau in Emile
had uiteengezet. De hoofdstukken dragen niet toevallig titels als ‘Over de gelijkheid
en de vrijheid’. Op het eiland heerst dan ook volkomen gelijkheid, slavernij is
onbekend en iedereen is er gelukkig.8
Noord-Amerika was hierin een lichtend voorbeeld, een fascinatie van De
Perponcher, waarvan hij ook blijk geeft in een van zijn andere boeken, zijn eerder
genoemde Nieuwe aardryks-beschryving voor de Nederlandsche jeugd. Hij schrijft
uitvoerig over de Verenigde Staten van Amerika, de ‘eerste vrije staat in de nieuwe
wereld’. Hier heeft zich immers ‘een nieuw toneel geopend, op 't welke de
burgermaatschappij zich tot den hoogsten top van bloei, gelukstaat en luister zal
kunnen verheffen’.9
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De meest succesvolle utopie uit deze periode was de ‘droom over het jaar 2440’ die
de Fransman Louis Sebastien Mercier in 1771 op schrift stelde. Het boek verhaalt
over een Parijzenaar die na een slaap van bijna 700 jaar wakker wordt in een stad
met brede boulevards en straatverlichting. Frankrijk blijkt te zijn getransformeerd
tot een constitutionele monarchie, waar het verschil tussen arm en rijk is verdwenen,
iedereen recht heeft op sociale zekerheid en gebruik kan maken van vele nieuwe
verworvenheden, zoals een ‘inenting-huis’, waar men tegen allerlei ziekten kan
worden ingeënt. Het strafrecht is humaan geworden, de tortuur is afgeschaft en de
straten zijn eindelijk schoon.
Het boek werd pas in 1792 in het Nederlands vertaald.10 In de twintig jaar sinds
de eerste Franse uitgave was er veel veranderd, constateerde de vertaler in zijn
voorbericht. Bij verschijnen werd het boek gelezen als de ‘droom van eenen
menschlievenden wijsgeer’ vol ‘doordachte denkbeelden’. De realisering hiervan
verwachtte men echter pas in de verre toekomst - ten onrechte zoals nu was bewezen.
Tijdens de Franse Revolutie waren enkele van Merciers visioenen reeds werkelijkheid
geworden. Daarom was het belangrijk, zo vervolgt de vertaler, dat zijn werk ook in
het Nederlands zou verschijnen, want ‘nooit kon er een belangrijker tijdstip zijn om
het onze landgenoten mede te delen’. Het beoogde lezerspubliek bestond kennelijk
uit lezers die hoopten op een herkansing na de mislukte Pariotse revolutie van 1787.
Op de titelpagina staat bij Merciers naam expliciet vermeld ‘thans lid van de Nationale
Conventie’. Na de Franse Revolutie was hij inderdaad gekozen tot
volksvertegenwoordiger en kon hij daadwerkelijk aan de verwezenlijking van zijn
idealen meewerken.
Utopieën uit deze tijd weerspiegelen een groeiend vooruitgangsoptimisme, dat het
meest treffend verwoord werd door de adellijke revolutionair Condorcet. Hij had
zich ingezet voor de Franse Revolutie, maar werd als zoveel andere edellieden tijdens
de terreur gearresteerd. In afwachting van zijn vonnis schreef hij zijn Esquisse d'un
tableau historique des progrès de l'esprit humain. Het boek verscheen in 1794, en
later volgde een Nederlandse vertaling.11 Hij was niet de enige schrijver die zijn brave
new world in gevangenschap op papier zette, want de markies de Sade was hem in
de Bastille daarin voorgegaan.
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In Nederland veranderde de utopische roman rond 1780 van karakter. Smeeks en De
Perponcher hadden hun ideale samenlevingen nog gesitueerd in een contemporaine
wereld. Holland in 't jaar 2440, dat in 1777 anoniem uitkwam en vermoedelijk is
geschreven door Betje Wolff, is daarentegen al een toekomstverhaal in navolging
van Mercier. Meer en meer fantaseerden Nederlandse auteurs over de verwachte
explosieve groei van wetenschappelijke kennis en technisch kunnen in eigen land.
In 1792 zag Arend Fokke door zijn ‘telescoop der verbeelding’ in Het toekomend
jaar 3000 zijn landgenoten vliegen in gemotoriseerde ballonnen. Iets later situeerde
Willem de Goede in het toekomstige Rotterdam een ‘buitenlandsch luchtbolkantoor’,
vanwaar luchtschepen naar China, Australië en Afrika vertrekken.12
De productiefste schrijver van utopieën was Gerrit Paape, een strijdbaar Patriot
uit Delft, die na de Restauratie naar Frankrijk was uitgeweken. Teruggekeerd nam
hij enthousiast deel aan de Bataafse revolutie. Na eerder onder pseudoniem enkele
imaginaire reizen te hebben gepubliceerd, beschreef hij begin 1798 een ‘revolutionaire
droom’ over Nederland in het jaar 1998. Het boek verscheen op het moment dat de
Bataafse revolutie haar meest radicale fase inging en volgens Paape de basis werd
gelegd om van Nederland het gelukkigste land ter wereld te maken. In het jaar 1998
zou Nederland worden bevolkt door geheelonthouders en worden geregeerd door
een onfeilbaar bestuur waarin ‘partijschappen’ geen rol meer speelden.13
Opmerkelijk veel auteurs schreven zowel utopische romans als pedagogische
werken, zoals de al eerder ter sprake gekomen De Perponcher en Betje Wolff, evenals
Petronella Moens, een van de redacteuren van het al meermaals geciteerde tijdschrift
De Menschenvriend. De Perponcher was verre familie van de Van Ecks en ook Moens
kunnen zij persoonlijk hebben gekend. Als we Lamberts album amicorum met dat
van Moens vergelijken, valt op dat ze veel gemeenschappelijke vrienden hadden.
Ook waren ze beiden lid van het Rotterdamse genootschap Studium Scientiarium
Genitrix.
In 1817 publiceerde Moens een utopische roman gesitueerd in Zuid-Amerika,
waar de volksplanting Aardenburg met vaste hand geleid wordt door de held van het
verhaal, Adolf geheten. Het ommuurde terrein wordt permanent bewaakt vanaf ‘een
soort wachtto-

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

362

Goede reis, illustratie bij artikel over de ballonvluchten van de gebroeders Montgolfier en De Jonge
in Parijs in 1783, uit Aanhangsel tot den Nederlandschen Courant, 1783

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

363
ren’, die dag en nacht wordt bemand door ‘gewapende lieden’. Adolf woont als enige
in een ‘aanzienlijk huis’. De overige bewoners houden zich op in werkplaatsen waar
de dag steevast wordt begonnen met een gezamenlijk dankritueel voor de ‘grote
almachtige geest’ die de gemeenschap leidt, met muzikale begeleiding door een
orkestje van ‘negermuzikanten’. 's Avonds vindt een soortgelijke ceremonie plaats
om de dag af te sluiten waarbij de opzichters wordt gevraagd Adolf ‘getrouw verslag’
te doen van de gedragingen van de werklieden.14
Dergelijke totalitaire aspecten zijn typerend voor veel utopieën, waar de bevolking
immers zo gelukkig is dat zij zich om haar vrijheid niet meer hoeft te bekommeren.15
Een ander overeenkomstig aspect is het grote belang dat aan opvoeding en onderwijs
wordt gehecht. De utopische samenleving is een leerschool, zij het meestal een
tuchtschool. Dat principe kon ook omgekeerd worden toegepast. Het is geen toeval
dat in dezelfde tijd de Engelsman Jeremy Bentham zijn ideeën ontwikkelde over het
panopticum waarin gevangenen worden heropgevoed tot brave burgers.
De grondwetten zoals die in de jaren zeventig en tachtig van de achttiende eeuw
werden opgesteld voor de vrije Amerikaanse staten en het revolutionaire Frankrijk,
kunnen in zekere zin eveneens als utopieën worden beschouwd, met name de
Amerikaanse Declaration of Independence uit 1776 en de Franse Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen uit 1789. Deze rechtenverklaringen weerspiegelden
immers niet zozeer de werkelijkheid, maar beschreven veeleer een te verwezenlijken
ideaal, waarbij ‘the pursuit of happiness’, het streven naar geluk, centraal stond: een
typisch utopische gedachte.16 Af en toe doen de discussies over deze teksten dan ook
denken aan de gesprekken tussen de zeelieden die De Perponcher op een onbewoond
eiland had laten aanspoelen. Dergelijke gesprekken waren eveneens te beluisteren
in de Nederlandse Nationale Vergadering, bijeengeroepen na de Bataafse revolutie
van 1795. Typerend zijn de gloedvolle woorden waarin de onderwijsdeskundige
Vatebender pleitte voor een revolutionaire opvoeding: ‘de jeugd en derzelver
opvoeding onder iedere natie, is niet een particulier goed, met het welk ieder mag
leven naar zijn eigen grilligheden, 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,
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bezorging en bestiering van de souvereine macht, maar daar zelve niemand anders
zijne ongewasschene handen ten verderve aan mag slaan en dat door geen eenen
anderen mag genaast worden’.17
Uit Vatebenders woorden - de jeugd is publiek eigendom van de staat - spreekt
een totalitaire visie. De afkeer van ‘ongewassen handen’ sluit aan bij de utopistische
obsessie met reinheid. Merciers toekom-
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stige Parijs was geplaveid met schone straten, andere utopieën werden bevolkt door
vegetariërs en geheelonthouders. Vatebender besefte overigens wel dat zijn ideaal
ver van de werkelijkheid af stond en misschien niet kon worden gerealiseerd. Hij
sprak in de Nationale Vergadering de vrees uit dat zijn ideeën over
onderwijshervorming zouden worden gezien als een ‘chimère’, een hersenschim.
Ook in dat opzicht had hij een vooruitziende blik, want zijn plan voor een nationale
opvoeding is uiteindelijk in het papieren stadium blijven steken.

Het monster van Frankenstein
De steeds grotere ldoof tussen heden en toekomst maakte het mogelijk meer bewust
vooruit te kijken. Dat leverde aanvankelijk vooral optimistische scenario's op. Veel
schrijvers hadden hoge verwachtingen van de technische vooruitgang die zich in hun
tijd begon af te tekenen, zoals Condorcet, die meende dat verbeterde agrarische
methoden binnen afzienbare tijd een einde zouden maken aan hongersnoden. Enkele
jaren na de Franse en de Bataafse revolutie kwam echter een groeiende stroom
publicaties op gang waaruit een veel somberder kijk op de toekomst spreekt. Klassiek
werd Th.R. Malthus' An essay on the principle ofpopulation uit 1798, een aanval op
de utopische toekomstvisie van Condorcet, wiens Esquisse uit 1794 binnen een jaar
in het Engels was verschenen. Ook had Malthus kritiek op de Engelse
vooruitgangsfilosoof William Godwin, die in zijn Enquiry concerning political justice
een wereld had geschetst waarin oorlog en misdaad waren uitgebannen en een
overheid overbodig was geworden. In de visie van Malthus holde de mensheid juist
haar ondergang tegemoet door zich ongeremd voort te planten, wat zou leiden tot
overbevolking en terugkerende hongersnoden en vreselijke epidemieën.
Deze sombere toekomstvisie zouden spoedig worden gevolgd door literaire
varianten. De bekendste is Frankenstein or the modern Prometheus van Mary Shelley,
de dochter van William Godwin en getrouwd met de dichter Percy Shelley.18 Haar
roman uit 1818 sloot aan bij het genre van de ‘gothic novel’, het griezelverhaal dat
in deze tijd in Engeland erg populair was. Zij verwerkte hierin de wetenschappelijke
discussie die op dat moment woedde over de oorsprong van het leven, waarbij
materialisten en vitalisten tegenover elkaar stonden.
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Mary Shelley koos de kant van de materialisten die de mens zagen als een instrument
of een machine, een idee dat terugging op de Franse denker de La Mettrie. Net als
in eerdere utopieën werden elektriciteit, magnetisme, vivisectie, poolexpedities en
andere wetenschappelijke hypes in dit boek door elkaar geklutst. Mary Shelley greep
ook terug op de veelbesproken poging van de Franse dokter Itard om een wild kind
tot een beschaafd mens op te voeden. De geleerde Frankenstein ging echter een stap
verder door het kind dat hij wilde opvoeden eigenhandig in elkaar te knutselen.
Rousseaus Emile was van grote invloed op utopische denkers. William Godwin
had verldaard dat geen ander boek meer indruk op hem had gemaakt. Ook Percy
Shelley, echtgenoot van Mary, was een fan van Emile. Zijn voorlezingen uit dit boek
tijdens hun huwelijksreis naar de Zwitserse Alpen gecombineerd met een aantal
spookverhalen verteld door medereizigers in een afgelegen berghut, hadden haar
geïnspireerd. Hoewel ze Emile bewonderde was Frankenstein een kritisch commentaar
op de experimenten van ouders die hun kinderen daadwerkelijk volgens Rousseaus
instructies hadden opgevoed met doorgaans funeste gevolgen.
Frankenstein laat zich niet alleen lezen als een verontrustende variant op Emile,
maar ook op Rousseaus Confessions. In zijn autobiografie bekende Rousseau zijn
eigen kinderen na hun geboorte te vondeling te hebben gelegd. Dat is precies wat
Frankenstein doet met zijn zelfgemaakte kind, nadat het door technische
onvolkomenheden in een monster is veranderd. Mary Shelleys roman is een literaire
verwerking van de paradoxen in Rousseaus eigen leven en opvoedingsadviezen.
Maar het boek kan ook worden gelezen als een allegorie op de Franse Revolutie, een
betekenis die de schrijfster er ongetwijfeld eveneens in heeft willen leggen. Het
wetenschappelijke experiment van Frankenstein was uit de hand gelopen, net zoals
het maatschappelijke experiment van de Franse revolutionairen een eigen leven was
gaan leiden. Het boek speelt zich bij nadere beschouwing niet af in de toekomst,
maar in de late achttiende eeuw. Het is in dubbel opzicht een omgekeerde utopie,
gesitueerd in een wereld waarin de techniek niet het geluk van de mensen bevordert,
maar hen juist in het ongeluk stort.
Het optimisme over de mogelijkheid om een hemel op aarde in te richten boette
na 1800 aan overtuigingskracht in. Frankenstein werd
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niet vertaald, maar wel verscheen in 1830 De hel op aarde van de Duitser J.G. Gruber,
die daarin de opvattingen van Salzmann bestrijdt. De Nederlandse vertaler schrijft
in zijn inleiding: ‘Welk een vreemde titel!’ Vervolgens geeft hij uitleg over Salzmanns
ideaal en constateert dat van diens hemel dertig jaar later nog steeds geen spoor te
bekennen is. Het leven op aarde is immers nog altijd ‘veel moeite en weinig loon,
veel zaaien en weinig maaien’.19
De latere wederwaardigheden van W.E. de Perponcher, auteur van de eerste
Nederlandse toekomstroman, zijn illustratief voor het conflict tussen utopie en realiteit.
In 1813 werd hij slachtoffer van de loop die de geschiedenis na de Bataafse Revolutie
had genomen: na meerdere coups en de omvorming tot een koninkrijk onder
Napoleons broer Lodewijk Napoleon werd Nederland uiteindelijk ingelijfd bij het
Franse keizerrijk. Toen de napoleontische legers zich terugtrokken, namen ze enkele
gijzelaars mee, onder wie de inmiddels hoogbejaarde De Perponcher. Hij werd
meegevoerd naar Parijs en in een gevangenis opgesloten. Maanden later keerde hij
levend en wel terug, waarna hij dit bizarre avontuur uitvoerig op schrift stelde. Na
een emotioneel afscheid van zijn tachtigjarige zuster was hij ‘in het holst van de
winter’ meegevoerd in een rijtuig dat zich tergend langzaam in de richting van Parijs
bewoog. Uiteindelijk kwam hij na een ‘zevendaagsche winterreis’ uitgeput aan in
Parijs, waar hij werd opgesloten: ‘Ik ontwaakte in den kerker; een stenen 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 grote aarden kruik met water, een stalbesem tot reiniging en een open tobbetje,
dan dit is te walgelijk, bijzonder bij eene gesloten deur’.
Het lijkt wel of iedere utopist terechtkomt in een hel in plaats van in de hemel.
Maar De Perponcher liet zich niet uit het veld slaan en hield zich vast aan zijn
christelijk-verlicht optimisme: door de tralies van zijn kerker ziet hij 's morgens vroeg
‘een lieflijke stralengloed’ en als hij het raampje opent ademt hij ‘de frissche
morgenlucht’: ‘Ook in deze kerker derhalve, dacht ik, mag ik nog des Scheppers
werken aanschouwen’.20
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Paradijzen in het verleden
In Otto's tijd veranderde de blik op het verleden op eenzelfde manier als die op de
toekomst. Eeuwenlang diende de geschiedenis als een verzameling verhalen waaruit
men morele lessen kon trekken, maar vanaf nu werd het verleden als een definitief
afgesloten tijdperk gezien. Historici gingen zich afvragen hoe samenlevingen er in
het verleden uitzagen, wat er veranderd was en waarom. Enige tijd na de utopische
roman deden historische romans en verhalen ook in Nederland hun intrede, te
beginnen met Feiths Alrik en Aspasia uit 1782. De schrijver Petrus de Wacker van
Zon introduceerde later in zijn roman Willem Hups een tijdmachine in de vorm van
een slaapmuts die de hoofdpersoon naar elke gewenste tijd kon verplaatsen.21 In
Patriotse kring werd vooral teruggekeken naar de Bataven en andere Germaanse
stammen, die welhaast de ‘natuurstaat’ benaderden.
Dezelfde idealen die in utopische romans op de toekomst werden geprojecteerd
konden in deze historische romans naar het verleden worden verplaatst. Toekomst
en verleden gingen daarbij soms op elkaar lijken. Betje Wolff schetst bijvoorbeeld
Nederland in het jaar 2440 als een land waar de bewoners zijn teruggekeerd naar de
eenvoud van de oude Bataven. In politieke geschriften uit de late achttiende eeuw
werd steeds vaker naar de Bataven verwezen. Het sprak dan ook bijna vanzelf dat
men in 1795 de nieuwe staat uitriep tot Bataafse Republiek.
Behalve op het collectieve verleden werd ook een nieuwe kijk op het persoonlijke
verleden ontwikkeld. Vooral de manier waarop mensen terugkeken op hun eigen
jeugd veranderde. In de late achttiende eeuw ging men de kindertijd beschouwen als
een paradijs waarnaar men terugverlangde. Steeds meer autobiografen beschreven
hun eigen verleden, hun kinderwereld, als een lusthof, zoals Willem Hendrik
Warnsinck, twee jaar ouder dan Otto en boezemvriend van Petronella Moens. Hij
friste zijn herinneringen op door terug te denken aan zijn geliefde domein, de door
een grote linde beschaduwde binnenplaats van zijn bewaarschool. Hetzelfde procédé
werd beproefd door Gerrit Jan Mulder met zijn eerder geciteerde mijmeringen over
het paradijselijke buitengoed Zijdebalen. Ook Jacob Haafner herinnert zich alleen
nog de ‘gelukkige dagen mijner kindsheid, dagen van onschuld
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De kindertijd, uit De nuttelyke en aangenaame staatsalmanak, 1787

en vreugde’. Haafner lijkt hiermee te refereren aan de onschuld in het bijbelse paradijs,
voor de zondeval. Otto's generatiegenoot Maurits VerHuell keek terug op zijn jeugd
als een ‘lachend toverbeeld met de levendigste kleuren verhoogd’.22
De gedachte van een definitieve breuk tussen de kindertijd en het leven als
volwassene werd later scherp geformuleerd door Nicolaas Beets die zijn Camera
obscura opent met enkele jeugdherinneringen en de constatering dat iemand van
boven de dertig al zover van zijn jeugd verwijderd is ‘dat hij eigenlijk in 't geheel
niet meer weet, wat hij dacht, gevoelde, besefte en smaakte, toen hij een kind was,
en wat niet’. In dit boek introduceert Beets de term ‘kinderwereld’ om aan te geven
dat kinderen in een eigen universum leven.23
Een der eersten die dit in wezen utopische idee verwoorden, is de dichter Friedrich
Schiller, die schreef: ‘[Kinderen] zijn wat wij waren;
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ze zijn wat wij weer moeten worden. Wij waren natuur, zoals zij, en onze cultuur
moet ons, op de weg van de rede en de vrijheid, naar de natuur terugbrengen’.24 Het
idealiseren van de eigen jeugd is een persoonlijke variant op het nieuwe genre van
de in de tijd teruggeprojecteerde utopie.

Lamberts encyclopedie
Het pièce de résistance van de Verlichting was de Encyclopédie ou dictonnaire
raisonné des sciences, des arts en des métiers. In dit veeldelige werk, dat verscheen
tussen 1752 en 1780, werd getracht het geheel van de menselijke kennis vast te
leggen. Tal van verlichte auteurs droegen artikelen bij en ondanks tegenwerking en
censuur werd de onderneming onder aanvoering van Diderot tot een goed einde
gebracht. Enerzijds kwam dit project voort uit een pedagogische impuls, want de
verspreiding van kennis zou de mensheid ten goede komen, anderzijds uit angst voor
rampen die de mensheid konden treffen, in welk geval de Encyclopédie als een Ark
van Noach zou fungeren.
De Encyclopédie was niet de eerste poging om kennis systematisch bijeen te
brengen. Eerdere naslagwerken waren echter minder groots opgezet en niet
ideologisch geladen zoals de Encyclopédie, die een groot aantal lemma's telde waarin
radicale standpunten werden verkondigd in zaken als geloof, tolerantie en persvrijheid.
Niet voor niets verbood de Franse overheid het boek en werden redacteuren, schrijvers
en uitgever vervolgd. Het streven om kennis via de drukpers openbaar te maken was
een essentieel onderdeel van de filosofie van de Verlichting.
De betekenis van het werk was groot en het inspireerde tot navolging, ook in
Nederland.25 De houding ten aanzien van de Encyclopédie gold als een lakmoesproef
waarmee bepaald werd wie wel en wie niet voor verlicht kon doorgaan. Lambert van
Eck zou deze test met glans hebben doorstaan. Hij stelde zelf een soort encyclopedie
samen, ‘adversaria miscellanea’, die hij sinds 1774 bijhield. Lamberts
manuscript-encyclopedie, ingericht volgens het voorschrift van John Locke, telt 147
dichtbeschreven bladzijden en bespreekt honderden onderwerpen, van piramides tot
hunebedden en van Johan de Witt
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tot Voltaire. Omdat Lambert systematisch verwees naar de door hem gebruikte
literatuur, waaronder veel tijdschriften en pamfletten, geeft zijn handgeschreven
encyclopdie een goed beeld van zijn brede leesbereik. Dat omvatte ook de
Encyclopédie, waarnaar hij verwijst in zijn lemma over Confucius.
Zijn belangstelling voor ‘heidense wijsgeren’ blijkt verder uit het lemma Socrates
met verwijzing naar de toen actuele discussie over Marmontels Belisarius. Zijn
historische belangstelling spreekt uit lemma's over onder anderen de Friese koning
Radboud en de hertog van Alva. Zijn economische interesse komt tot uiting in een
lemma over ‘fabrieken’. Van zijn literaire voorkeur geeft hij blijk in een lemma over
de Delftse dichter Hubertus Poot. De meerderheid van zijn lemma's heeft betrekking
op het recht, wat niet verwonderijk is voor een jurist. Het interessantst zijn die waarin
Lambert kwesties bespreekt die centraal stonden in de publieke discussie, zoals
tolerantie, vrijheid, drukpers, kunsten en wetenschappen, dweperij, luxe, volk,
burgermaatschappij en republikeinse regering. In al deze lemma's betoont hij zich
progressief. Alleen in religieus opzicht lijkt hij behoudender. Ondanks al zijn
waardering voor heidense filosofen meent hij toch dat de ‘fakkel des evangeliums’
onmisbaar bleef.
De Verlichting wordt tegenwoordig niet meer gezien als een monolitische
beweging, juist de diversiteit krijgt thans aandacht. Allereerst zijn historici zich
bewust geworden van de verschillen tussen de ontwikkelingen in Frankrijk, Engeland,
Amerika en andere landen. De Nederlandse variant van de Verlichting zou vooral
gekenmerkt zijn door gematigdheid en een blijvende waardering voor de christelijke
godsdienst. Bovendien is men tot het inzicht gekomen dat de Verlichting niet alleen
gekenmerkt wordt door een rationeel optimisme, maar dat hierin ook een meer
pessimistische, soms zelfs cynische onderstroom voelbaar is. Terwijl de Romantische
stijl in literatuur en schilderkunst, de groeiende voorkeur voor landschapstuinen en
vooral de populariteit van irrationele wetenschap, zoals het mesmerisme, tot voor
kort werden gezien als reacties op de Verlichting, wordt thans verondersteld dat deze
ontwikkelingen met elkaar verbonden zijn geweest. De zogenaamde
‘tegen-Verlichting’ is daarbij meer in de belangstelling komen te staan.26 Ook voor
de meer duistere kanten van de rationeel-empirische optimistische Verlichting heeft
men oog ge-
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kregen. Moeten de wortels van het moderne totalitarisme in de late achttiende eeuw
worden gezocht, zoals sommige historici menen? Bracht dat tijdvak in plaats van
vrijheid juist onvrijheid, zoals Michel Foucault betoogde? De paradoxale alledaagse
verlichte praktijk zoals die wordt weerspiegeld in Otto's dagboek - de passie voor
Romantische tuinen, de mix van een cyclische met een unilineaire tijdsbeleving, de
elektrotherapie van Otto's zusje waarop nog zal worden ingegaan, maar vooral de
‘total control’ waaraan Otto met behulp van zijn dagboek werd blootgesteld, maakt
in ieder geval duidelijk hoe schaduwrijk en gemêleerd die Verlichting in werkelijkheid
moet zijn geweest.
De bestudering van de encyclopedie van Lambert van Eck en van zijn andere
persoonlijke papieren is aanleiding om nog op een ander aspect te wijzen: iedere
intellectueel uit dat tijdvak construeerde, net als Lambert van Eck, zijn eigen
Verlichting, naar eigen inzicht samengesteld uit een enorm reservoir van opinies,
waarvan kennis kon worden genomen in kranten, pamfletten, tractaten en natuurlijk
de Encyclopédie. Uit het vervolg zal blijken dat Lamberts persoonlijke versie van
Verlichting in de loop der jaren bovendien een ander karakter zou krijgen.

Zonder orde geen geluk
De nieuwe betekenis die het woord revolutie in 1789 kreeg, weerspiegelt het
veranderende politieke denken in deze tijd.27 Pas toen kreeg het woord de betekenis
van radicale politieke verandering. Het was niet het enige woord dat van inhoud
veranderde, want er ontstond een geheel nieuw politiek vocabulaire. De Bataafsche
volks-almanak van 1796 bevatte daarom een ‘Korte verklaring van enige thans in
gebruik zijnde staatkundige woorden’, waaronder anarchie, amnestie, aristocratie,
despotie, patriot, republicaine, revolutie, soevereiniteit en vrijheid.28 Het weekblad
De Democraten schreef dat het van groot belang was ‘de kracht en ware betekenis
der woorden’ te kennen en begon in hetzelfde jaar een staatkundig woordenboek in
afleveringen te publiceren. In Frankrijk werd in 1797 een nieuw deel aan het grote
woordenboek van de Académie française toegevoegd met ‘les mots nouveaux en
usage depuis la Révolution’.29 De revolutionairen waren zich
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ervan bewust dat ook hun woordenschat een revolutie doormaakte. Condorcet
bijvoorbeeld schreef in 1793 een essay over de betekenis van het woord
‘revolutionair’.30
Het woord revolutie kreeg een aureool. Toen op 19 januari 1795 in Amsterdam
de Bataafse omwenteling werd afgekondigd, kreeg de Dam en nieuwe naam: Plein
der Revolutie. In de Nederlandse vloot werd een oorlogsschip De Revolutie gedoopt.
Maar de cultuuromslag ging veel verder dan een verandering in de betekenis van
woorden. Fundamentele begrippen als tijd en ruimte werden tijdens de Franse en de
Bataafse Revolutie opnieuw gedefinieerd. Om aan te geven dat er een nieuw tijdperk
was aangebroken, begon men in Frankrijk in 1789 de jaren te tellen vanaf de revolutie
en werd later een nieuwe kalender ingevoerd met maanden van drie weken die elk
tien dagen telden. De Bataafse revolutionairen doopten, zoals reeds vermeld, het jaar
1795 om tot ‘het eerste jaar van onze vrijheid’. In Frankrijk werd de feodale indeling
van het land in provincies, domeinen en heerlijkheden vervangen door departementen.
Na de Bataafse Revolutie van 1795 gebeurde hetzelfde in Nederland. Een van de
eerste besluiten van de Nationale Vergadering was de invoering van departementen
als bestuurseenheid, waarmee werd gebroken met de traditionele indeling in
provincies. Later werd ook het oude gewest Holland in drie stukken opgedeeld
teneinde het laatste restant van de oude provinciale identiteit op te ruimen.
Het metrieke stelsel moest de wirwar van ponden, mudden, ellen en andere maten
vervangen. In 1787 was hiertoe al een aanzet gegeven door de Oeconomische Tak,
onderdeel van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, met de publicatie
van een boekje waarin lokale lengtematen waren omgerekend naar standaardmaten.31
In het plan voor een nieuwe grondwet uit 1797 luidde artikel 834: ‘Alle maten en
gewichten zullen berekend en opgemaakt worden naar een onveranderlijke grootheid
en door de hele Republiek gelijk zijn’.32 Na verloop van tijd werden de meter en de
kilo ingevoerd.33 De behoefte aan deze hervormingen kwam voort uit het verlangen
naar een rationeel geordende wereld. De gedachte dat orde even belangrijk was als
vrijheid, gelijkheid of broederschap werd in 1796 verwoord door Arent van Soelen
in zijn Redevoering ten betooge dat er zonder orde geen geluk bestaat.34
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Orde was ook het kernbegrip in de nieuwe houding ten aanzien van de natuur. De
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen schreef prijsvragen uit over de kwestie
van hoe de Nederlandse flora en fauna te ordenen en te beschrijven.35 Gerrit van
Olivier, de latere echtgenoot van Otto's tante Paulus, won op latere leeftijd een
prijsvraag over een naamlijst van Nederlandse dieren. Het resultaat werd gepubliceerd
als de Fauna Belgica, een standaardwerk in de traditie van Linnaeus.36 Het verlangen
naar orde kwam eveneens tot uitdrukking in de nieuwe belangstelling voor de
landbouw. In 1778 was de Maatschappij ter Bevordering van de Landbouw opgericht,
met als doelstelling door ‘arbeid en proefnemingen’ de kennis van de landbouw te
bevorderen. De interesse hierin was, zo lezen we in het voorbericht bij het eerste
deel van de jaarlijkse verhandelingen, bevorderd door ‘de gewoonte van den zomer
op het land door te brengen’. De bezitters van buitenplaatsen zagen daardoor de
landbouw ‘als een allergeschikste en den mensch allerwaardigste uitspanning zowel
als nuttige oeffening’. De leden werden geacht zich te verdiepen in scheikunde,
kruidkunde, meteorologie en andere wetenschappen die het begrip van de ‘werkende
landman’, de gewone boer, te boven gingen, maar wel de ‘ware gronden tot de
kennisse van de landbouw’ waren.37 In de nieuwe gewoonte om gewassen in lange
rijen te zaaien, werd de drang naar orde zichtbaar.
De menselijke geest was maakbaar en dus voor verbetering vatbaar, zoals ook
bestuurslichamen door mensenhanden konden worden geperfectioneerd. Gold dat
eveneens voor het menselijk lichaam? Hier lag een taak voor medici.

Het maakbare lichaam
In april 1793 noteerde de toen twaalfjarige Otto in zijn dagboek: ‘Papa en mama zijn
geresolveerd om met Gods hulpe zusje Dientje door doctor Stipriaan de kinderpokjes
te laten inenten, ter voorkoming van de natuurlijke kinderziekte, welke zich reeds
op de Haagweg openbaarde. Daar wij door dit middel alle drie zo gelukkig gered
zijn, hoop ik dat het Dientje met Gods genade ook helpen zal’. Inenting tegen de
pokken, ook wel aangeduid als ‘de kinderziekte’, was inderdaad een belangrijke
gebeurtenis, en daarom hield Lambert van Eck er een apart
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journaal van bij, zoals hij dat negen jaar eerder ook had gedaan toen Otto en zijn
jongere zusje Cootje waren ingeënt. Dat het om een gewichtig besluit ging, blijkt al
uit zijn aanhef: ‘Na lange deliberatie zijn wij geresolveerd om Dientje door de heer
Stipriaan te laten inenten, vermits de ziekte zich reeds op de Haagweg openbaarde
en wij het dus niet langer dorsten uit te stellen, 't geen ik echter anders geprefereerd
zoude hebben, vermits zij de hoektanden nog niet had en maar 21 maanden oud
was’.38
De ongerustheid van Lambert en zijn vrouw was niet ongegrond. De pokken waren
een gevreesde ziekte, waarvan de ernstigste variant één op de drie patiënten het graf
in sleepte. De sterfte was nog hoger onder kleine kinderen, want hoe jonger het kind
was, hoe geringer de overlevingskansen waren. In het ernstigste geval verloopt de
ziekte als volgt. Na drie dagen hoge koorts en hoofdpijn volgt huiduitslag. Eerst
verschijnen er stipjes, later worden dat grijze en zwarte puisten, die het lichaam
overdekken en die een penetrante stank verspreiden. Ondertussen verricht het virus
elders in het lichaam verwoestend werk onder andere aan de inwendige organen. De
patiënt raakt uiteindelijk in een shock en overlijdt. De ziekte kwam ook in lichtere
gradaties voor. Wanneer de patiënt een goed afweergestel had, trad er na tien dagen
verbetering in. Wie genas, was voor de rest van zijn leven immuun voor de ziekte,
maar vaak voor het leven getekend door een pokdalige huid.
De pokken nam in Nederland periodiek epidemische vormen aan. De sterftecijfers
voor Rotterdam bijvoorbeeld laten in het laatste kwart van de achttiende eeuw negen
pieken zien.39 De verspreiding verliep alleen door direct contact met patiënten en een
epidemie verspreidde zich daarom traag. Wanneer de ziekte in Amsterdam de kop
had opgestoken, kon het meer dan een jaar duren voordat Rotterdam werd bereikt.
In 1793, het jaar waarin Dientje werd ingeënt, was er inderdaad sprake van een
epidemie. Uit Lamberts aantekening blijkt dat hij de verspreiding nauwlettend in de
gaten hield. De ziekte rukte op vanuit Den Haag, maar pas toen er vlakbij
ziektegevallen waren gesignaleerd, namen de Van Ecks het besluit om hun kind te
laten vaccineren.
Lamberts aarzelingen waren begrijpelijk. Inenting was riskant, want een kind kon
ernstig ziek worden en er zelfs aan bezwijken, al
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was die kans veel kleiner (één op de 200) dan bij een ‘natuurlijke’ besmetting. De
keuze voor inenting was een kwestie van rationele kansberekening.
De inenting tegen pokken was dertig jaar eerder in Nederland geintroduceerd. De
techniek, afkomstig uit Turkije, werd in Engeland vanaf 1721 toegepast en werd in
Nederland aanvankelijk aangeduid met de aan het Engels ontleende term inoculatie.
Het principe was eenvoudig. Het was bekend dat gezonde mensen meer kans hadden
om de ziekte te overleven dan zwakke. Ook wist men dat wie de ziekte in lichte mate
had gehad, de rest van zijn leven immuun was. Bij inoculatie werd smetstof van
iemand die aan een milde vorm van de ziekte leed, via een klein sneetje toegediend
aan kinderen die oud en sterk genoeg werden bevonden om een lichte besmetting te
kunnen doorstaan.
In Londen werd inoculatie voor het eerst toegepast aan het koninklijk hof. Ook in
Nederland waren het de stadhouder en zijn hovelingen die het eerst hun kinderen
lieten inenten, aanvankelijk door Engelse dokters. Daarna werd het gebruik
overgenomen door de elite. Voor kinderen in Otto's milieu was inenting inmiddels
gebruikelijk, vaak hielden de ouders daarvan een journaal, zoals Lambert deed. Zo
is er eveneens een inentingsjournaal bewaard van buurman Teding van Berkhout.40
Aanvankelijk werden ook adolescenten ingeënt. Daarvan getuigt een dagboek uit
1767 waarin een Haags meisje verslag doet van haar inenting door de Engelse dokter
Sutherland.41 Over zijn methode voerde hij een publieke discussie, die het begin was
van een heftig debat tussen voor- en tegenstanders.42
Voor en tijdens de inenting werden strenge voorzorgsmaatregelen genomen. De
kinderen moesten een speciaal dieet houden en werden regelmatig gepurgeerd. Na
de inenting moesten ze wekenlang in quarantaine verblijven. Kinderen en volwassenen
die nog niet aan deze ziekte hadden geleden, moesten ver uit hun buurt blijven. Vaak
gold dat ook voor hun ouders. Deze risico's werden veel kleiner nadat in 1798 de
Engelse dokter Edward Jenner een veiliger methode had gevonden, inenting met
koepokken. Een aan de pokken verwant virus dat bij koeien voorkwam, bleek dezelfde
bescherming te geven, terwijl het bij mensen slechts tot geringe ziekteverschijnselen
leidde. Vanaf 1800 werd deze methode in Nederland toegepast, waarbij dokter Van
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Stipriaan weer voorop liep. Op hoge leeftijd schreef hij hierover een verhandeling.43

Inoculatie als zedelijke plicht
Inoculatie werd als vorm van preventief medisch ingrijpen al snel aanvaard door de
elite, die in het algemeen steeds bewuster risico's probeerde te vermijden. Wie zijn
kinderen liet inoculeren gaf daarmee aan tot het vooruitstrevende deel der natie te
horen. Voltaire was niet voor niets een fervent pleitbezorger. De keuze voor of tegen
inenting was deel van de lakmoesproef die bepaalde wie modern was en wie niet.
Inoculatie werd op één lijn gesteld met geloofsvrijheid, elektriciteit, tolerantie, kinine
en de Encyclopédie. Wie van dat alles niet wilde weten, was een ouderwetse
obscurant.44
Toch was niet iedereen overtuigd van de noodzaak. Om te beginnen zaaide
Rousseau twijfel in het progressieve kamp. In Emile stelde hij zich de vraag of zijn
geesteskind moest worden ingeënt. De jongen laten inenten heeft grote voordelen,
schrijft hij, maar het is beter de natuur haar werk te laten doen en dus te wachten tot
de ziekte toeslaat in de hoop dat het kind overleeft en de rest van zijn leven immuun
is.45 Bij Rousseaus volgelingen bleef het de vraag of dit principe de doorslag moest
geven.
Acceptatie van de inoculatie had overigens niets te maken met Patriotse of
Oranjegezinde politieke voorkeur. Wel ontstond er in Nederland meer dan elders
een religieus debat tussen voor- en tegenstanders van het inenten. Mocht men zich
preventief wapenen tegen een ziekte die van oudsher als een kastijding van God was
beschouwd? Inenting vormde ook een ethisch probleem. Mocht men kinderen ziek
maken, ook al was het voor hun eigen bestwil? Voorstanders zagen zich gesteund
door redelijke, maar meer nog door morele argumenten. Benjamin Sowden, directeur
van het Amsterdamse genootschap Felix Meritis sprak in 1792 van ‘een zedelijke
plicht’ van ouders.46 Tot de voorstanders behoorde ook de door Otto intensief gelezen
Martinet, die in zijn Katechismus had geschreven dat de mens in staat was zichzelf
van ziekte en plagen te verlossen ‘onder Gods zegen’. De uitbanning van de pest uit
Europa dankzij het quarantainesysteem was volgens hem hiervan een goed voorbeeld.47
Met
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inenting van vee tegen dierenziekten werd eveneens geëxperimenteerd.48
In orthodox-hervormde kring groeide intussen de weerstand tegen het inenten,
wat in sommige plaatsen in Nederland zelfs leidde tot een verbod. Wantrouwen blijkt
ook uit een schimpdicht dat in Rotterdam aan de Beurs werd aangeplakt tegen een
predikant die inenting vanaf de kansel had aanbevolen. Inenten wordt hierin verdacht
gemaakt als was het ‘een werk van duisternis’.49 Al in 1768 werd opgemerkt dat
mensen ofwel op het fenomeen reageerden met een ‘handtklappende toejuiching’
ofwel met een ‘voetlichtende uitjouwing’.50
Dokter Abraham van Stipriaan, huisarts van de Van Ecks, behoorde tot de eerste
groep, ook wat andere medische vernieuwingen betrof. Op 5 maart 1790 hield hij
bij de aanvaarding van zijn lectoraat in Delft een Redenvoering over het nut der
scheikunde in het algemeen en over derzelver invloed op de geneeskonst in het
bijzonder. Over de nieuwe wetenschap van de scheikunde bestonden nog veel
misverstanden, zo meende hij. Sommigen zagen de beoefenaren hiervan als
goudzoekers, anderen als lieden die slechts ‘nietsbeduidende kunstjes of grappen
van den gocheltas’ vertoonden. Van Stipriaan wees zijn gehoor erop dat in de
scheikunde dagelijks ‘een verbazend getal van ontdekkingen’ werden gedaan, dat in
de buurlanden daardoor vele industrieen tot bloei kwamen, en dat hun burgers
daardoor ‘in alle opzichten gelukkiger’ werden. En niet in de laatste plaats kwamen
er dankzij de scheikunde ‘voordeeliger en krachtiger geneesmiddelen’. Kortom: ‘Wie
zou niet een straal van verrukking in zijnen boezem gewaar worden, die de waarde
van deze wetenschap, in haar geheel beschouwd, gevoelt? Wie zou haar niet boven
vele andere verheffen?’ De moderne arts ging, gewapend met de scheikunde, ‘den
algemene vijand te keer’. De bestrijding van ziekten, zo concludeerde Van Stipriaan,
had al zo'n hoge vlucht genomen, dat de arts ‘de dood vaak zijn prooi betwist’.51 Iets
later voorzag de medicus Assuerus Doijer zijn Leerrede ter aanprijzing der
koepok-inenting van een afbeelding met pijlen, die de pokken symboliseerden, die
afketsen op een schild, de medische wetenschap.52
Niet alleen door wetenschappelijke ontdekkingen kon de medische wetenschap
vooruitgang boeken, ook door betere en systematische observaties. De veelzijdige
Martinet stelde in 1769 voor om medische
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waarnemingen omtrent verschillende ziekten per provincie te verzamelen.53 Zeven
jaar later werd in Den Haag een Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Sociëteit
opgericht om dat idee te verwezenlijken. Deze Sociëteit slaagde er inderdaad in vaste
patronen te ontdekken in pokkenepidemieën.
Na de Bataafse Revolutie werden de opvattingen die in de kring van Van Eck
leefden door de overheid overgenomen. In de Staatsregeling van 1798 werd vastgelegd
dat de overheid ‘door heilzaame wetten haar zorg uitstrekt tot alles wat in het
algemeen de gezondheid der ingezetenen kan bevorderen met wegruiming zoveel
mooglijk van alle belemmeringen’. En in de instructie van de agent of minister van
Nationale Opvoeding kwam te staan: ‘Hij zal zijne zorgen laten gaan over alles wat
strekken kan ter bevordering van de gezondheid en de physieke welvaart van het
Bataafsche Volk’.54 Hiermee was de volksgezondheid een domein geworden waar
de staat zijn gezag liet gelden.

Een veel beter lot?
De medische wetenschap had een stap vooruit gedaan, maar Otto's ouders hadden
er een probleem bijgekregen. Zowel een besluit tot inenten als om dat niet te doen
kon grote gevolgen hebben. Dat Lambert en Charlotte van Eck met het dilemma
worstelden, blijkt uit de condoleancebrief die Otto's tante schreef naar aanleiding
van het overlijden van hun dochtertj e Annemietj e, dat zij bewust niet hadden laten
inenten: ‘Ik stel, u had het eens laten inenten en het was gestorven, zoude u hierover
vele beschuldigingen kunnen hebben; gij zult mogelijk zeggen, had ik het laten
inenten, maar dat heeft een ieder u afgeraden, en had het dan eens gebeurd, dan had
gij u zelve daarvan verwijt gedaan; nu hebt gij het gelaten, meende het beste voor
haar te verkiezen - meer kon gij niet doen’.55
Zowel de redelijke als zedelijke onderbouwing van de inoculatie had bij Otto een
goede voedingsbodem gevonden, zoals blijkt uit de tweede aantekening die hij na
de inenting van zijn zusje Dientje maakte: ‘Na de middag hebben wij een visite gehad
van dokter Groen uit Den Haag, welke (zowel als vanmorgen dokter Stipriaan) zeide,
dat de pokjes van zusje Dientje zeer goed stonden. O, wat gaat het toch
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voorspoedig met haar en wat is de inenting ver te prefereren boven de vernielende
natuurlijke kinderziekte (waaraan wij ook een zusje verloren hebben)’.
Met dit laatste doelt Otto op het voortijdig overlijden van zijn zusje Annemietje.
Lambert heeft in zijn inentingsjournaal uitvoerig over haar dood geschreven. Terwijl
in het Haagse woonhuis Otto en Cootje werden ingeënt door dokter Muilman, was
hun jongere zusje Annemietje in Delft bij haar grootouders Vockestaert ondergebracht.
Zij werd nog te jong bevonden om te worden ingeënt. Terwijl de twee oudere kinderen
vlot herstelden - ook de Leidse hoogleraar Voltelen kwam ze zien en ‘verzekerde
dat 't goed ging’ - kreeg Annemietje de ‘natuurlijke kinderziekte’. Vanuit Leiden gaf
Voltelen nog medische adviezen en stelde zijn vriend nogmaals gerust dat hij de
juiste keuze had gemaakt.56 Hij schrijft hem zichzelf niet te mogen ‘beschuldigen,
niet kwellen’. Ondertussen kon Voltelen slechts beamen dat het jongste meisje in
groot gevaar verkeerde: ‘Maar helaas! Alle hulpmiddelen buiten inenting zijn in deze
ziekte, wanneer ze in een hoge graad voorkomt, niet zelden vruchteloos’.
Het meisje kreeg medicijnen, waarmee aanvankelijk ‘de natuur nog wel wilde
geholpen zijn’, maar die uiteindelijk toch niet mochten baten. Zijn dochtertje werd,
zo schrijft Lambert, teruggenomen door God, waar ‘zij immers nu een veel beter lot
genoot dan de beste opvoeding van ons haar immer zoude hebben kunnen tewege
brengen in deze waereld van bekommering en ellende, alwaar ons tijdelijk geluk
zelfs zo onseker is en onze eeuwige belangen aan zoveel gevaren zijn blootgesteld’.
Ter afsluiting schreef Lambert:
De volle overtuiging hiervan deed mij eens bij gelegenheid dat wij
elkanderen in onze droefheid hierover onderhielden de volgende regels
uitboesemen: ‘Allerliefste Annemietje, dierbaar kindje, liefst van God,
die u daarom heeft ontogen aan 't onzalig waerlend lot’. Als dit verhaal
onder 't oog onzer kinderen komen mocht, twijfel ik niet of het zal nog tot
vertedering hunner harten strekken en hun de inenting doen waarderen
boven het gevaar der vernielende natuurlijke pokjes, die wij zo gaarne ook
door de inenting aan dit kindje haden voorgekomen, doch welk voornemen
wij ons om de j ongheid van hetzelve in het ge-
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vaar van tanden en stuipen, niet zonder den docter ook geraadpleegd te
hebben, hebben laten ontraden, oordelende haar lot verder aan de
Voorsienigheid over laten te moeten, die het behaagde zulks met deze
ongelukkige uitslag te achtervolgen.
Lambert van Eck worstelde met een modern probleem: hij had zelf het besluit
genomen om zijn dochtertje niet te laten inenten, was hij nu tevens verantwoordelijk
voor haar dood? Een stoïcijns-christelijke gelatenheid, de van oudsher gepaste
houding, was hierdoor niet meer mogelijk. Zijn oplossing voor dit gewetensprobleem
was eveneens modern: de dokter wiens raad hij immers had opgevolgd was
verantwoordelijk. Het algehele optimisme dat in de kring van de Van Ecks leefde,
werd door dit overlijden niet fundamenteel geschokt. Nicht Mackay besloot haar
condoleancebrief met de opbeurende wens dat de twee andere kinderen, Otto en
Doortje, ‘mogen bewaard en gespaard’ worden, ‘opdat zij nog nuttige werktuigen
mogen kunnen zijn voor de menselijke maatschappij’.57
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Hoofdstuk 9. Revolutie in Nederland
Begin van een onbekend tijdperk
Als gij deze bekomt, zult gij al weten dat den gewezen koning van
Vrankrijk, reeds deze waereld heeft moeten verlaten. Wat kan men weinig
staat maken op aardsche luister, immers behoedt die ons nergens voor en
wat is het veel verkieslijker in eenen mindere stand geplaatst te zijn en
daar in zo te leven, dat men van zijn doen en later behoorlijke
verantwoording doen kan, en in zijnen kring zo veel mogelijk het heil en
welzijn van zijnen evennaasten als dat van zich zelve te behartigen, en te
helpen bevorderen. De tijding van deze executie treft ons, en doet ons zeer
aan, daar wij ons voorgesteld hadden, dat men hem gratie zou bewezen
hebben, dan neen, hij is maandagavond om 7 uuren onthoofd.
Deze reactie op de terechtstelling van koning Lodewijk XVI dateert van 26 januari
1793 en is afkomstig uit een brief van Françoise Vockestaert, de vrouw van Pieter
Paulus aan haar neefje Otto van Eck.1 Zowel de brief is bewaard als Otto's reactie
daarop, want de dag nadat het schokkende nieuws De Ruit had bereikt, schreef hij
in zijn dagboek: ‘Vanmorgen heb ik alle mijne zaken niet verricht, omdat ik een brief
aan oom en tante Paulus moest schrijven welke voor 10 uuren klaar moest zijn’.
Uit het vervolg van zijn dagboekaantekeningen blijkt dat ook Otto overstuur was.
Niet zozeer door het dramatische einde van de Franse koning als wel door de tijdnood
waarin deze brief hem had gebracht. Met het beantwoorden ervan was zoveel tijd
gemoeid dat zijn huiswerk er lelijk bij was ingeschoten: ‘Toen ben ik aan de Latijnse
les begonnen met onvergenoegdheid, omdat ze, mijn dunkens, te groot was en ik,
daar papa mij niet helpen konde, meer moeite dan anders moest doen’.
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Otto had andere zorgen aan zijn hoofd dan het tragische lot van Louis Capet of de
spanningen in de internationale politiek. De dag waarop tantes brief arriveerde had
Otto zijn horloge verloren en tot overmaat van ramp gaf zijn gedrag aanleiding tot
nog meer verwijten van de kant van zijn moeder: ‘Mama zegt mij tot mijn leedwezen,
dat zij mij naderhand nog tweemaal onvergenoegd gezien heeft en dat ik buitendien
indiscreet was toen ik een brief las, welke mij in geenen delen interesseren konde’.
De brief die Otto zo indiscreet had ingezien, was vermoedelijk eveneens afkomstig
van zijn tante. Mogelijk bevatte dit schrijven nog wat meer nieuws over de executie
dat men niet voor kinderogen geschikt achtte.
Het gruwelijke einde van de voormalige Franse koning beroerde de gemoederen
van veel Nederlanders, zowel in het Oranjegezinde
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De boeken van Mirabeau, waaronder Aux Bataves, detail van Hommage à Mirabeau, 1792

als in het Patriotse kamp. Op Lambert van Eck moet de gebeurtenis eveneens grote
indruk hebben gemaakt. Nog maar vijfjaar eerder had hij rondgelopen in het paleis
te Versailles en had hij de koning meer dan eens van nabij gezien. Nog meer zal hij
begaan zijn geweest met de Franse vrienden en kennissen die tijdens de radicale fase
van de revolutie, de terreur, onder de guillotine terecht waren gekomen.
Van de politici bij wie Lambert van Eck en Pieter Paulus in 1788 in Parijs en
Versailles steun hadden proberen te vinden voor een Patriotse omwenteling in
Nederland, hadden velen aanvankelijk de revolutie omarmd. Graaf de Montmorin,
de minister van Buitenlandse Zaken, de belangrijkste gesprekspartner van Pieter
Paulus, had zich zelfs aangesloten bij de Jacobijnse club, de meest radicale stroming.
Toch werd hij in 1792 ter dood veroordeeld louter en alleen omdat hij van adel was
en tijdens het Ancien Régime overheidsfuncties had bekleed. Loménie de Brienne,
voormalig regeringsleider, stierf kort na zijn arrestatie aan een beroerte, wat hem de
gang naar de guillotine
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bespaarde. De dood van Mirabeau was met zoveel mysteries omgeven dat velen de
verdenking koesterden dat deze lastige revolutionair vergiftigd was. Het meest
dramatisch was de terechtstelling van Beatrice Choiseuil, gravin de Grammont, van
wie hij zo gecharmeerd was geweest en dankzij wier gastvrijheid Paulus en hij in
Parijs zoveel Hollandse bannelingen en Franse politici hadden ontmoet. Zij werd op
22 april 1794 naar het schavot gereden, een jaar na de onthoofding van Lodewijk.
Enkele andere vrienden en bekenden hadden het land nog juist op tijd weten te
ontvluchten, zoals de markiezin de Champcenetz en de voormalige minister van
Marine Castries. Uiteindelijk had ook Lamberts grote held Lafayette zijn biezen
moeten pakken, nadat hij nota bene een hoofdrol in de revolutie had gespeeld als
commandant van de Nationale Garde in Parijs.
In Hollandse kranten werd het verloop van de Franse Revolutie op de voet gevolgd.
Ook verschenen er beschouwingen en geïllustreerde kronieken in boekvorm, zoals
die van Martinus Stuart, bij Otto be-
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Willem v en zijn gezin verdreven uit Holland, Het paradijs verloren, 1795

kend vanwege zijn Romeinsche geschiedenis. Het geweld dat daar plaatsvond toen
de geest eenmaal uit de fles was, had een matigende invloed op het verloop van de
Bataafse Revolutie in de Republiek der Verenigde Nederlanden van 1795. In
pamfletten werd met verwijzing naar het Franse voorbeeld gewaarschuwd tegen
bloeddorstige uitwassen. Zo wijst de anonieme auteur van het in 1795 verschenen
Vaderlandsche pro-memoria of welmeenende herinneringen voor dit provisioneel
tijdperk op de gevaren: de ‘Fransche zo veelvormige revolutie’ zou weliswaar het
goede hebben nagestreefd maar het land was inmiddels in rouw gedompeld vanwege
alle gewelddadige excessen waarmee het proces gepaard was gegaan.2
Ook Pieter Paulus neemt in zijn Verhandeling uit 1793 nadrukkelijk afstand van
deze gebeurtenissen ‘die de omwenteling in Vrankrijk buiten tegenspraak bezoedeld
en die het gevoelig hart van elk mensch met weedom vervuld hebben’.3 Volgens hem
bewees deze gang van zaken eens te meer hoe belangrijk het is om, alvorens tot actie
over te gaan, het eerst onderling eens te worden over de ‘grondbeginse-
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De arrestatie van raadpensionaris Van den Spiegel, uit C. Rogge, Tafereel van de geschiedenis der
jongste omwenteling, 1796

len’ waarop de nieuwe samenleving gestoeld moet zijn. Zoals we nog zullen zien
voegde Pieter Paulus direct na de revolutie in Nederland de daad bij het woord door
binnen een week met een Verklaring van de rechten van de mensch en van de burger
te komen. Ook het heel wat minder gewelddadige verloop van de omwenteling zelf
duidt op een leerproces van zowel de Nederlandse als de Franse revolutionairen.
De Bataafse Revolutie van 1795 slaagde dankzij Frans ingrijpen, een interventie
waar Pieter Paulus zeven jaar eerder in Parijs tevergeefs om gevraagd had. De gang
van zaken was echter heel anders dan hij zich toen had voorgesteld, want de Fransen
waren niet gekomen als redders van hun Hollandse kameraden, maar als bezetters.
Desondanks werden ze door de voormalige Patriotten als bevrijders ingehaald.
Oranjegezinde regenten moesten vanzelfsprekend het veld ruimen, maar de lokale
omwentelingen verliepen in de meeste plaat-
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Vernieling van de graftombe van de gravin van Solms te Utrecht, 1795

sen rimpelloos. Een paar kopstukken van het oude bewind werden enige tijd
gevangengezet. De voormalige raadpensionaris Van de Spiegel werd in strenge
afzondering opgesloten in Huis ten Bosch, het Haagse paleis dat leeg stond sinds
stadhouder Willem v naar Engeland was gevlucht. Een aantal Oranjegezinden begaf
zich in navolging van de Prins in ballingschap naar Engeland of Duitsland.
Lambert van Eck leidde in eigen persoon de fluwelen revolutie in Den Haag, nadat
op 21 januari 1795 de Franse troepen het regeringscentrum waren binnengetrokken.4
Hij formeerde een door hem voorgezeten burgercomité en zodra het zittende
stadsbestuur was afgetreden, belegde hij een bijeenkomst in de Kloosterkerk. De
zich nadrukkelijk als ‘burger’ afficherende Van Eck beklom de preekstoel en stelde
voor een bestuur te vormen ‘gegrond op de Rechten van Vrij-
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heid en Gelijkheid’. Na deze toespraak las hij een lijst van kandidaten voor, zowel
voor het gemeentebestuur als voor de rechtbank. Daarna begonnen zijn toehoorders
te klappen en hoezee te roepen. Onder de leden van de nieuwe gemeenteraad waren
enkele oude regenten, zoals Adriaan van der Goes, voormalig burgemeester, en een
paar welgestelden, zoals de rentenier Jan Jacob Cau, maar verder een loodgieter, een
grutter, een glazenmaker, een landmeter en een horlogemaker. De observatie van de
Orangistisch georiënteerde dagboekschrijfster Magdalena van Schinne was weliswaar
schromelijk overdreven - ‘in onze steden zijn onder degenen die de regenten
vervangen, banqueroutiers, zonen van beulen, velen die bijna waren opgeknoopt’ maar ze had in zoverre gelijk dat de sociale verhoudingen van het Ancien Régime
waren doorbroken. Zij zal niet de enige zijn geweest die door deze machtswisseling
in verwarring raakte: ‘de totale omwenteling die plaats vindt in het groot en in het
klein, biedt tamelijk vreemde gezichtspunten en het is de wereldkaart op z'n kop, die
gewoonlijk kinderen zo amuseert, die er een heel juist idee van geeft’.5 Niet overal
verliep de revolutie zo soepel als in Den Haag. Hier en daar vonden vernielingen
plaats van huizen, kerken en graven, onder meer in Utrecht en Woensel.6
Nadat in de provincie Holland nieuwe stadsbesturen waren gekozen, zonden deze
afgevaardigden naar Den Haag om als Vergadering van de Provisionele
Representanten van het Volk van Holland het voorlopige bestuur van het gewest te
vormen ter vervanging van de oude Staten van Holland. Velen die in 1787 van het
toneel verdwenen waren, hernamen hun rol in de politiek.7 Lambert van Eck werd
namens Den Haag als representant verkozen in het nieuwe bestuur van de provincie
Holland, evenals Jacob van Vredenburch en Jacob Reepmaker. Op 1 mei 1795 werd
een dagelijks bestuur gevormd, het Comité van Algemene Waakzaamheid, waarin
een andere oude bekende zitting had, Gerrit van Olivier. Verder werd er een Comité
tot de Zaken van de Marine ingesteld, waarvan Pieter Paulus voorzitter werd en
Lambert van Eck de betaalde functie van secretaris kreeg, ongetwijfeld dankzij zijn
invloedrijke zwager. Pieter Paulus was tevens gekozen tot president van de
gewestelijke vergadering van Holland, een functie die vergelijkbaar was met het
voormalige ambt van raadpensionaris van Holland.
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Een van de eerste wapenfeiten van de Provisionele Representanten van Holland was
het instellen van een commissie om een verklaring van de rechten van de mens op
te stellen. Deze rechtenverklaring moest de basis vormen voor het nieuwe politiek
bestel. Pieter Paulus werd voorzitter en ging met grote voortvarendheid aan de slag.
Binnen een week stond de verlangde verklaring op schrift, zodat ze al op 31 januari
1795 kon worden aangenomen. De Verklaring van de rechten van de mensch en van
de burger gold alleen voor de provincie Holland, maar al snel volgden de andere
gewesten met vrijwel gelijkluidende verklaringen. De productietijd van dit document,
in wezen nog steeds de basis van onze huidige grondwet, was verbazingwekkend
kort. Paulus had echter al jaren aan een blauwdruk ervoor gewerkt in de vorm van
zijn in 1793 verschenen Verhandeling over de vrage: In welke zin kunnen de menschen
gezegd worden gelijk te zijn? In welke zin de regten en pligten, die daaruit
voortvloeien?
Dit traktaat, zoals we zagen intensief door Otto bestudeerd, telt niet minder dan
216 bladzijden waarin de belangrijkste politieke theoretici van dat moment, zoals
Rousseau, Paine, Seyès, Mackintosh en Burke, de revue passeren. Van hen is
Rousseau in Paulus' visie de belangrijkste denker. Dat blijkt uit het motto - een lang
citaat uit Rousseaus verhandeling over de ongelijkheid onder de mensen - en uit de
vele passages die in het boek zelf aan diens gedachtegoed zijn gewijd. Toch is hij
het op een aantal essentiële punten oneens met de Franse filosoof. Rousseaus
natuurstaat, waarin het kwaad niet zou bestaan, is volgens Paulus irreëel. Hij heeft
er zijn literatuur en de vele reisverslagen in zijn boekenkast nog eens op nageslagen
en constateert dat van dergelijke samenlevingen nergens een spoor te bekennen is.
Het is een creatie van Rousseau zelf die een ‘wilde’ mens heeft uitgevonden om zijn
ideeën te kunnen onderbouwen. De mens zoals Rousseau die schetst verschilt niet
van dieren. Deze visie is bovendien geheel strijdig met Rousseaus latere ‘voortreflijk
werk’, Du contrat social, waarin hij het ontwerp voor de ideale samenleving schetst.
Ook in dit werk bespeurt Paulus echter tal van tegenstrijdigheden. Aan de ene kant
benadrukt Rousseau dat de mens in die nieuwe samenleving aan niemand
gehoorzaamheid verschuldigd moet zijn dan alleen aan zichzelf ‘en zo vrij blijft als
nooit te voren’. Aan de andere kant benadrukt hij het belang van volkssoevereiniteit,
een onderschik-
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king van het individu aan de ‘opperbestiering van de algemeenen wil’. Rousseaus
oplossing voor dit dilemma: terugkeer naar de natuurstaat, waarin individueel belang
en algemeen belang samenvallen, wordt door Paulus als irreëel ter zijde geschoven.
Dergelijke samenlevingen hebben nooit bestaan en zouden ook niet levensvatbaar
zijn. Paulus zoekt een tussenoplossing. Individuen moeten zich in maatschappelijke
zaken schikken naar het algemeen belang, in die zin heeft de mens een aantal plichten
te vervullen tegenover de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Aan de andere
kant benadrukt hij eveneens de rechten van het individu tegenover het collectief.8
De Nederlandse verklaring van de rechten van de mens zoals die onder
voorzitterschap van Paulus twee jaar na de publicatie van zijn Verhandeling tot stand
kwam, is vanuit deze invalshoek opgesteld. Anders dan in de Franse en Amerikaanse
worden in de Nederlandse verklaring ook de rechten van het individu geformuleerd
tegenover het collectief.9 Het belang dat hieraan werd gehecht, blijkt ook uit de
gekozen volgorde van artikelen. De eerste twee artikelen stemmen grotendeels overeen
met de Franse en Amerikaanse verklaringen: ‘dat alle menschen met gelijke rechten
geboren worden, en dat deze natuurlijke rechten hun niet kunnen ontnomen worden’
en ‘dat deze rechten bestaan in gelijkheid, vrijheid, veiligheid, eigendom en tegenstand
aan onderdrukking’. In de daarop volgende artikelen worden echter meteen al enkele
burgerlijke vrijheden vastgelegd, onder andere het recht op de vrijheid van
meningsuiting en godsdienst, zelfs het recht om geen God te dienen. Deze vrijheden
komen in de Franse verklaring op een veel lagere plaats en gaan vergezeld van allerlei
wettelijke beperkingen. Zo wordt godsdienstvrijheid in Frankrijk wat zuinigjes
toegestaan - ‘opvattingen, ook al zijn zij van godsdienstige aard’ - ‘mits het uiten
daarvan de openbare orde zoals die bij wet is geregeld, niet verstoort’.10 De ‘algemene
wil’ die aan wetgeving ten grondslag moet liggen en waaraan iedereen zich te
onderwerpen heeft, komt in de Nederlandse verklaring pas aan de orde nadat in de
daaraan voorafgaande bepalingen een aantal beperkingen van de macht van het
collectief over het individu is vastgelegd. Anders ook dan in het Franse en
Amerikaanse voorbeeld werd het Nederlandse rechtensysteem gefundeerd op
christelijke principes. De gelijkheid van alle mensen vloeide logisch voort uit het
bijbelse gebod van naastenliefde: ‘Wat gij niet
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De Nationale Vergadering, uit C. Rogge, Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling, 1796

wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Dit voorschrift, door Paulus in zijn
Verhandeling uit 1793 tot grondregel uitgeroepen, is opgenomen in het derde artikel
van de Nederlandse verklaring.11

Tamelijk fatsoenlijke mensen
De Bataafse Revolutie voltrok zich in eerste instantie op plaatselijk niveau, waar de
stadsbesturen werden vervangen door revolutionaire comités. Vervolgens werden
de provinciale Staten vervangen door vergaderingen van representanten van deze
nieuwe lokale besturen. De Staten-Generaal ondergingen aanvankelijk alleen een
personele verandering: de Oranjegezinden maakten plaats voor Bataafse
revolutionairen. In de nieuwe bezetting zouden de Staten-Generaal nog een jaar
blijven functioneren onder voorzitterschap van Pieter Paulus.
Het stadhouderschap werd vanzelfsprekend meteen afgeschaft en de Raad van
State werd eveneens opgeheven om plaats te maken voor
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een comité dat allereerst een plan moest opstellen voor het bijeenroepen van een
democratisch gekozen Nationale Vergadering. Het land werd verdeeld in kieskringen,
waaruit afgevaardigden werden gekozen. Alle mannelijke Nederlanders boven de
twintig jaar mochten deelnemen aan de verkiezingen, alleen dienstpersoneel en
bedeelden waren uitgesloten. De kiezers moesten wel een verklaring afleggen dat ze
de erfelijkheid van ambten afkeurden, wat Oranjeaanhangers moest afschrikken.
Na een landelijke verkiezing kwam op 1 maart 1796 de Nationale Vergadering
voor de eerste keer bijeen. Plaats van vergadering was de voormalige balzaal van de
Prinsen van Oranje aan het Binnenhof. Men koos bewust voor een andere locatie
dan die waarin de Staten-Generaal van oudsher hadden vergaderd, maar ideaal was
het niet. Om de breuk met het verleden beter zichtbaar te maken had men liever een
nieuw gebouw neergezet met een moderne, classicistische façade, maar daarvoor
ontbraken de middelen. Pieter Paulus werd met algemene stemmen tot voorzitter
verkozen. Dat was vooral een symbolisch gebaar, want de functie rouleerde elke
twee weken.
In de kringen van de eerder geciteerde Magdalena van Schinne kon men opgelucht
ademhalen: ‘De verkiezing van de Nationale Vergadering is beter geslaagd dan men
wel dacht, twee-derde van de leden zijn tamelijk fatsoenlijke mensen’.12 De leden
van deze voor het eerst in de geschiedenis volgens het beginsel van algemeen
(mannen-)kiesrecht gekozen volksvertegenwoordiging waren over het algemeen
afkomstig uit de gegoede burgerij. Voor het overige was het een tamelijk gemêleerd
gezelschap. De vergadering bood niet alleen plaats aan burgers die hun sporen in de
Patriottenbeweging hadden verdiend, zoals Pieter Vreede, Bernardus Bosch en
Ysbrand van Hamelsveld, maar ook aan telgen van de oude regentenfamilies, mits
zij zich het revolutionaire ideaal eigen hadden gemaakt, zoals de Fries Coert Lambert
van Beyma, tijdens de vergaderingen getooid met een rood vest als teken van zijn
radicalisme.
Van Beyma was een studievriend van Lambert van Eck. Meer vrienden en
kennissen van de Van Ecks namen op die eerste maart van 1796 plaats in de banken,
zoals W.H. Teding van Berkhout, de beide zonen van de Rotterdamse baljuw Paulus
Gevers en zelfs Otto's leraar G.C.C. Vatebender. De gekozen volksvertegenwordigers
gingen
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Lambert van Eck, silhouet als volksrepresentant, uit C. Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling voor
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met hoge verwachtingen, maar ook met enige onzekerheid naar Den Haag. Van Ecks
vriend Teding van Berkhout begon een politiek dagboek, dat hij opende met de
verklaring liever op zijn buitengoed Pasgeld te zijn gebleven, maar zich niet aan zijn
publieke taak te hebben willen onttrekken. Hij wilde naar zijn ‘vermogen en als
eerlijk mensch aan het heil van mijn Vaderland meedewerken’.13
Lambert van Eck zelf trad pas toe met ingang van 12 oktober 1796, als vervanger
van een overleden lid en niet zonder tegenzin. Zijn verzoek om voor de eer te mogen
bedanken met als argument dat het zijn inzet voor het Comité van Marine zou schaden,
werd beleefd ter zijde geschoven.14 Vanaf dat moment krijgen we dankzij de notulen
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een beeld van Lambert als praktiserend politicus. Hierbij moest hij het stellen zonder
zijn zwager Paulus, de adviseur die hem vanaf zijn studententijd had bijgestaan.
Enkele dagen nadat Paulus als voorzitter van de Nationale Vergadering de eerste
vergadering had geopend, was hij ernstig ziek geworden.

... dat wij op onze posten sterven willen!
De Dordtse predikant Paulus Bosveld, lid van de Nationale Vergadering, lichtte zijn
vriend Cornelis de Gijselaar in een brief van 13 maart 1796 uitgebreid in over de
conditie van de patiënt en de oorzaak van de ziekte, een door het nieuwe principe
van gelijkheid verplicht geworden onderdeel van het ritueel dat volgde op Paulus'
installatie als voorzitter:
Paulus ligt nog hard ziek, en is zeer gevaarlijk geweest aan een
zinking-koorts. Den 1 maart, dag der installatie van de Nationale
Vergadering woei de wind uit den Noord-Oosten met volle kaken. Hij was
president, en wierd in statie thuis gebracht, door de meeste leden. Proper
geldeed, met de driekleurige escharpe gedecoreerd, ging hij blootshoofds,
tusschen twee reien militairen van den groten trap van 't gewezen
stadhouderlijk quartier, in het Nationaal Hotel, over het Binnen- en
Buitenhof door de Gevangenpoort. Daar zetten wij (ik ging naast hem)
onzen hoed wel op; maar het groeten en blootshoofds gaan hield niet op,
langs de Vijverberg, Korte Vijverberg en zo naar 't logement van
Rotterdam. Voor mij was ik weinig bevreesd, als aan koude gewoon. Dat
het hem op zou breken was wel te voorzien. Gelijk hij er dan ook sedert
niet wel uitzag. Echter hield hij het tot vrijdag uit, wanneer hij ziek wierd,
en koortsen kreeg, tot geëgareerdheid [bewusteloosheid] toe. Evenwel,
vomitieven, aderlatingen, spaansche vliegen en diergelijke manoeuvres
hebben 't kwaad gestuit, zo 't schijnt, maar de boodschap is, dat hij zeer
zwak is.15
Bosvelds inschatting was te optimistisch, want vier dagen later bezweek Pieter
Paulus aan zijn ‘zinking-koorts’, een longontsteking. Het nieuws van dit overlijden
kwam hard aan in de Nationale Vergade-
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ring. De voorzitter opende de zitting met de officiële verklaring dat ‘de burger Pieter
Paulus tot aan zijn dood toe niet opgehouden heeft, zich bij het Vaderland en bij de
Vrijheid verdienstelijk te maken’. Alle leden riepen hierop ‘als uit eenen mond treurig
uit: - “dit verklaren wij”’. Advocaat en gewezen banneling Bernardus Blok stelde
vervolgens voor de overledene te eren door zowel de 144 leden van de Nationale
Vergadering als die van alle ingestelde commissies te verzoeken in de begrafenisstoet
mee te lopen. Zijn collega-advocaat Jacob Hahn attaqueerde dit voorstel met het
argument ‘dat de denkbeelden, welke Paulus in zijn leven getoond heeft te hebben
met zulk eene statie volmaakt strijdig’ zouden zijn. Bovendien had hij die morgen
een nabestaande gesproken, vermoedelijk Lambert van Eck, die hem had verteld dat
de begrafenis sober moest worden gehouden. Het was hun intentie ‘om met de grootst
mogelijke stilte en eenvoudigheid het lijk ter aarde te bestellen’.
Na uitvoerige discussie besloot de vergadering een commissie van twaalf leden
uit de vergadering af te vaardigen om de weduwe de condoleren en haar van de
inhoud van hun verklaring - verdienstelijk tot het einde - op de hoogte te brengen.
De argumenten van Hahn en die van Schimmelpenninck hadden blijkbaar de doorslag
gegeven: ‘dat de treurige stilte, die in de vergadering heerscht, meer ware hulde aan
's mans verdiensten doen, dan uiterlijken ceremoniën, waarvan Paulus in zijn leven
zozeer afkerig was geweest’.16
De schok klinkt ook nog na in een aantal dagboeken uit die tijd. Teding van
Berkhout schrijft een dag voor het overlijden nog met Lambert van Eck te hebben
gesproken, ‘die enige hoop op een goede crisis’ zag. De volgende dag bespeurde hij
echter onraad toen hij zag dat de vensters bij Van Eck gesloten waren. Kort daarna
kreeg hij inderdaad het bericht dat Paulus was overleden. Twee dagen later vernam
hij dat Paulus ‘zonder statie’ was begraven in Scheveningen op de nieuwe
begraafplaats Ter Navolging, ‘dus aan zijn principe omtrend het schadelijke van het
begraven in de kerken trouw is gebleven’.17
Paulus' overlijden werd, zoals we zullen zien, eveneens gedocumenteerd in het
dagboek van zijn neefje Otto en in dat van zijn behandelend arts, dokter Groen. Op
13 maart beschrijft Groen zijn ontzetting over het noodlottige ziekteverloop van juist
deze patiënt. Zijn
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gevoel van lotsverbondenheid met Paulus is zo sterk dat hij diens overlijden enkele
dagen later beschrijft als een ‘ongeval dat mij is overkomen’. Deze identificatie blijkt
echter niet zozeer voort te komen uit medeleven met de patiënt als wel uit bezorgdheid
om zijn eigen reputatie. Geen slechtere reclame voor een arts uit die tijd dan
uitgerekend een patiënt als Paulus - in de bloei van zijn leven en in het centrum van
de aandacht - aan de dood te moeten prijsgeven. De afloop van dit ziekbed zou, zoals
hij het op 13 maart formuleerde, ‘mijne tijdelijke belangens’ schaden. Groen had
daarom, zoals hij later met wroeging vaststelt, de verleiding niet kunnen weerstaan
om zijn blazoen te zuiveren door dominee J. zo snel mogelijk de statistieken door te
geven: ‘Ik rustte niet voor dat ik hem had gecommuniceerd dat ik nog maar twee
patiënten aan de thans regerende zinking-koorts had verloren en dit jaar niet meer
als vijf doden had in mijn praktijk’. Nadat hij deze ijdelheid had opgebiecht,
verluchtigde hij zijn dagboek met wat zwarte humor:
Juffrouw Voet de dochter van den beroemden Eusebius Voet deed nu
ruim vijf weken geleden een vriendschappelijk bezoek bij juffrouw Mol,
en sprekende over de tegenwoordige tijdsomstandigheden viel het discours
op P. Paulus, omtrent welken juffrouw Voet zich uitliet dat zij niet in staat
zoude zijn om dien man te zien, veel min zich in één huis met hem te
bevinden. Zij gaat heen, wordt den volgenden dag overvallen door eenen
zinking-koorts, sterft en wordt op de begraafplaats bij Scheveningen te
aarde besteld. Paulus wordt enige dagen daarna door soortgelijke koorts
overvallen, bezwijkt, en zie daar, zijne grafplaats is naast die van juffrouw
Voet.18
Uit deze anekdote over de piëtistische juffrouw Voet blijkt dat niet iedereen Paulus
op handen droeg. Treur- en lijkdichten overspoelden het land, zoals de Lijkcypressen
ter nagedachtenis van P. Paulus.19 Maar zijn dood maakte ook andere reacties los,
die erop duiden dat de droefenis niet algemeen was, zeker niet onder zijn oude
Oranjegezinde vijanden. Uit die hoek zullen de ‘digtstukjens op het afsterven van
mr. Pieter Paulus’ afkomstig zijn geweest, waartussen dit grafschrift te vinden is:
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Hier ligt in deezen grond te rotten
Het hoofd der nieuwe Patriotten!
De staatzugt is als wind en rook!
Zoo was 't met Pieter Paulus ook!20

In Parijs kwam het bericht van Paulus' overlijden als een donderslag bij heldere
hemel. De Fransen hadden belang bij een stabiele zusterrepubliek. Het wegvallen
van Paulus, in hun ogen de enige Nederlandse politicus die in staat was geweest de
eenheid te bewaren, baarde hen zorgen. Dit gegeven in combinatie met het tijdstip
van zijn dood, juist nadat hij als voorzitter was geïnstalleerd, leidde in Frankrijk tot
het gerucht dat hij door politieke tegenstanders was vergiftigd. In werkelijkheid zijn
er nergens, ook niet in het dagboek van zijn behandelend arts, aanwijzingen voor
een vergiftiging te vinden.21
De ware toedracht van de ziekte van Pieter Paulus vinden we kort vermeld in een
aantekening van Otto op 17 maart 1796. Hij zocht de oorzaak in de zware last van
de politiek.
Daar mama deze week veel bij tante Paulus is geweest en mij dus niet
gedurig mijn lessen heeft kunnen nazien, heb ik het journaal verzuimd en
zoude het mogelijk dezen dag ook overgeslagen hebben, zo ik niet door
een merkwaardige gebeurdtenis genoodzaakt wierd het te doen. Het was
deze morgen ten 9 uuren, dat wij de droevige boodschap kregen dat oom
Paulus, die sedert weinig dagen aan een zinkingkoorts gelaboreerd had,
door gebrek aan krachten gestorven was. Dit is een zwaar verlies, zo voor
tante en de verdere famille als wel voor 't land, maar het was de wil van
God, die zeker niets dan goed doet en hem nu vast voor zijn rusteloos
leven, 'twelk hij in een letterlijken zin voor zijn vaderland opgeofferd
heeft, zal belonen.
Françoise Vockestaert, Paulus' weduwe, lijkt de opvatting van haar neefje te delen:
haar echtgenoot had zijn gezondheid geofferd op het altaar van het staatsbelang. Het
comité van twaalf, door de Nationale Vergadering afgevaardigd voor een
condoleancebezoek, werd de deur geweigerd met het excuus dat de weduwe te zeer
van streek was om zo'n zware commissie te ontvangen.22 Toen de Eerste Nationale
Ver-
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gadering een jaar na dato met kanongebulder werd herdacht, kwamen de emoties
weer volledig boven en luchtte ze haar gemoed in een brief aan Otto: ‘O, lieve Ot,
wat mis ik, wat mist gij, wat mist het land, en alle die op welke oom betrekking had,
niet aan hem, van wie ik met volle overtuiging zeggen kan, dat hij zich opgeofferd
heeft voor zijn natuurgenoten, voor hemzelve niets te zwaar oordelende, als hij de
Natie maar gelukkig zag - ach, stel u dien brave man toch ten voorbeelde, volg zijn
spoor’.
Misschien dacht Françoise Vockestaert hierbij ook terug aan de gure
inhuldigingsplechtigheid met wijlen haar echtgenoot in de hoofdrol, die de egalitaire
beginselen getrouw, blootshoofds eenieder groette die hij tegenkwam. Paulus Bosveld
was er immers van overtuigd geweest dat deze beleefdheid Pieter Paulus de das om
had gedaan, en het was uitgerekend deze ooggetuige die haar de avond tevo-
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ren had opgezocht om samen herinneringen op te halen. Pieter Paulus zelf had
overigens in zijn openingsspeech voor de eerste Nationale Vergadering al aangegeven
lichamelijk te zijn verzwakt door zijn inspanningen gedurende het voorafgaande
jaar.23
Dankzij zijn voortijdige verscheiden kon Pieter Paulus de geschiedenis ingaan als
de politicus die boven de partijen stond en die de eenheid bewaard zou hebben als
hij in leven was gebleven. Uit zijn openingstoespraak en zijn eerdere geschriften
blijkt hoeveel belang hij hechtte aan eensgezindheid onder de leden van het
landsbestuur en hoe groot zijn verwachtingen in dit opzicht waren. De leden van
deze landelijke regering zouden zijn losgeweekt van hun particuliere belangen of
die van de steden en provincies waaruit zij afkomstig waren, en zouden zich in hun
besluiten uitsluitend laten leiden door één gemeenschappelijk streven: het bevorderen
van het nationaal geluk en de welvaart van alle inwoners. De ‘dageraad van éénheid
en onverdeelbaarheid van 's lands bestuur’ zou na een lange conflictueuze geschiedenis
eindelijk zijn aangebroken. Aan een belangrijke voorwaarde hiertoe, een geweldloos
verloop van de revolutie, was voldaan: ‘Gelukkig, ja driewerf gelukkig, dat wij
hiertoe hebben mogen geraken’ zonder dat ‘de verbazende omwending van zaken
door die moordtonelen bezoedeld is, waarmede die van andere landen, helaas!
bezwalkt is geworden’. Ook verwachtte hij dat er nu definitief een einde zou komen
aan de eindeloze beraadslagingen, patstellingen en het bestuurlijke onvermogen, die
de oude bestuurscolleges hadden gekenmerkt.
De nieuwe daadkracht bleek uit het tempo van werken in de maanden voorafgaand
aan de Nationale Vergadering: ‘Wij hebben dan in den tijd van nauwlijks iets meer
dan een rond jaar, het in dezen verder mogen brengen, dan tevoren in veel meer dan
twee honderd jaren is kunnen worden daargesteld’. Als voorbeeld noemde hij de
bestuurlijke hervormingen overal in den lande, de activiteiten van het Comité van
Marine, dat erin geslaagd was binnen negen maanden al 77 schepen uit te rusten om
Engeland het hoofd te bieden, en de vlotheid waarmee de Natonale Vergadering zelf
tot stand was gekomen. Paulus besloot zijn toespraak met de leden aan te sporen zich
maximaal in te zetten: ‘Dat wij het Vaderland behouden, of dat wij op onze posten
sterven willen!’24 Dat Paulus meteen daarop in het harnas is gestorven, weten we
inmiddels, maar hoe ging het verder met de andere leden van de
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Nationale Vergadering in het algemeen en met Lambert van Eck in het bijzonder?
Uit de notulen blijkt dat het hun noch aan passie noch aan inzet heeft ontbroken.

Stormachtige vergaderingen onder tijdsdruk
In 1795 veranderde zowel de inhoud als de stijl van het politieke bedrijf in Nederland
ingrijpend. Hoewel het gaat om een van de meest dynamische episoden uit de
Nederlandse geschiedenis, hebben historici er tot op heden verbazend weinig
belangstelling voor getoond, een enkele uitzondering daargelaten. Wie zich in de
Bataafse tijd verdiept moet zich noodzakelijkerwijs een eigen weg banen door
archieven, kranten en ander drukwerk, dat juist nu in omvang sterk toenam. Bovendien
is er vanaf dit jaar een zeer opmerkelijke bron beschikbaar, het ‘dagverhaal’ van de
Nationale Vergadering.
Anders dan de vergaderingen van de Staten-Generaal waren die van de Nationale
Vergadering openbaar en vrij toegankelijk voor het publiek, dat van deze mogelijkheid
grif gebruikmaakte. In de notulen wordt regelmatig melding gemaakt van een met
toeschouwers afgeladen balkon vanwaar niet zelden geluiden van afkeuring of
instemming te horen waren. Ook het publiceren van de notulen in het wekelijks
uitgegeven Dagverhaal der Handelingen van de Nationaale Vergadering was een
novum in de Nederlandse politiek. Iedereen die het lezen machtig was en over de
middelen beschikte om deze krantjes aan te schaffen of ze in boekhandels,
leesbibliotheken of sociëteiten in te zien of te laten voorlezen, kon de nieuwe
volksvertegenwoordigers op de vingers kijken en zelfs de lichaamstaal van de sprekers
analyseren: ‘Hier verheft de spreker de ogen en handen ten hemel’.25
Sommige representanten waren weliswaar breedsprakig en het jargon zal voor de
meelezers niet altijd even doorzichtig zijn geweest, maar over het algemeen werd er
helder en zonder veel omhaal van woorden gediscussieerd. Tijd en vooral tijdgebrek
waren op de vergaderingen een vast thema. De omvang van de operatie - een complete
bestuurlijke hervorming van de Republiek - en het tijdsbestek waarbinnen die zou
moeten plaatsvinden, waren aanleiding om met de tijd te woekeren: avondlijke
vergaderingen waren meer regel dan uitzondering, ook nachtelijke zittingen kwamen
voor, op zaterdagen werd
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doorvergaderd en soms zelfs op zondag. Op initiatief van Otto's leraar Vatebender
werd daarom een commissie benoemd die een plan opstelde ‘tot het verdelen van
den Nationalen tijd, omtrend de werkzaamheden dezer vergadering’.26 Zelfs tijdens
de beraadslagingen of men al dan niet voltallig de begrafenis van Pieter Paulus zou
bijwonen, werd de discussie afgekapt om redenen van efficiëntie: vier representanten
‘verklaren zich tegen de verdere deliberatiën hierover, als tijdverspillende en onnut’.27
Maar op den duur werden zinsneden als ‘Ik zal mij onthouden van overtollige redites’,
waarmee ook Lambert van Eck eens een rede begon, een cliché. In het ‘Nieuw
staatkundig woordenboek’ werd dan ook de uitdrukking ‘de nationale tijd besparen’
aldus uitgelegd: ‘Dit betekent in een beleefde term veel te praten en niets uit te
voeren’.28
De tijdsdruk waaronder werd gewerkt had eveneens zijn weerslag op Otto, die in
zijn dagboek veelvuldig melding maakt van de voortdurende afwezigheid van zijn
vader: ‘Zo even krijgen wij een briefje van papa dat hij niet thuis kan komen, dewijl
hij de gehele nacht in de vergadering moet blijven, dus wij vannacht weer alleen
zijn’. Maar Otto mag niet ldagen, ook hij moet op zijn manier een bijdrage leveren
aan een betere toekomst: ‘Papa is gisteravond niet thuis gekomen en komt mogelijk
vanavond weder niet thuis. Wat is het toch naar dat hij het zo volhandig heeft, maar
neen, dat moest ik niet zeggen, dewijl het voor 't vaderland en wat nog meer is, voor
de vrijheid dat hij werkt, tenminste, in de Romeinsche historie die ik lees, vind ik
geen voorbeelden die mij anders zouden kunnen doen denken’.29 De momenten die
Otto met zijn vader kan delen worden schaarse lichtpuntjes: ‘Dewijl het zo vroeg
donker is, blijft papa ook meest alle nachten maar in Den Haag, maar dat journaal
zit ik nu evenwel naast zijne zijde te schrijven. Ik vind dat ik mijne zaken veel
plaizieriger en gemakkelijker afdoe in zijn tegenwoordigheid als anders, hoewel ik
(dit mag ik vrij zeggen) zijn aanspooring tot naarstigheid niet nodig heb’.30 Otto
begint zich nu ook zorgen te maken over zijn vaders gezondheid. Diens
eenenveertigste verjaardag op 11 november 1796 is aanleiding voor een uitweiding
over de risico's die zijn vader liep door zichzelf niet te ontzien:
Toen ik opgestaan was, ging ik naar zijn kamer en was blijde hem daar
alleen te vinden. Toen kon ik mijn hart zoveel te beter
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voor hem uitstorten, hem mijne dankbaarheid aen God betuigen, die hem
nu weder zo lange tijd voor ons heeft gespaard. Hij had toch door het al
te veel werken zijn krachten net evengoed kunnen uitputten en er aan
gesuccumbeerd hebben, als oom Paulus dit jaar gedaan heeft. Wat zijn wij
God dus niet verschuldigd. Eindelijk heb ik hem beloofd mijn best te zullen
doen, om zijn leven tenminsten niet nog meer te verkorten door hem reden
tot ongenoegen of drift te geven.
Over de aard van Lamberts activiteiten in Den Haag laat Otto zich niet uit. In zijn
dagboek lezen we niets over de debatten waaraan zijn vader deelnam, de standpunten
die hij innam, de conflicten waarvan hij deel uitmaakte, de concessies die hij deed,
de kongsies die hij sloot of de frustraties waarmee een botsing van idealen en praktijk
onvermijdelijk gepaard gaat. Enkele van Lamberts politieke idealen komen in Otto's
dagregister wel aan de orde, maar alleen terloops, uitgewerkt op microniveau, zoals
enkele jaren eerder, toen Otto verlangde naar een bromtol, maar deze wens niet werd
gehonoreerd omdat het ding van Engelse makelij was: ‘Jammer is het dat het goed
altemaal uitlands is en onze handwerkers er dus geen bestaan van hebben’.31
Met zijn door Oeconomische Tak-idealen geïnspireerde visie confronteerde Lambert
ook de Nationale Vergadering. Hij was ervan overtuigd dat de Nederlandse nijverheid
gestimuleerd zou worden, wanneer landgenoten meer producten van eigen bodem
kochten. Het importeren van waren moest worden tegengegaan en vooral moest
verboden worden dat winkeliers ingevoerde goederen lieten doorgaan voor
Nederlandse waar. Dat voorstel kreeg brede steun, maar Lamberts latere voorstel om
alle militairen en ambtenaren te verplichten zich in Hollandse stoffen te kleden riep
tegenstand op. Het werd als een inbreuk op de persoonlijke vrijheid beschouwd.
Later pleitte Van Eck tevergeefs voor een verbod op de invoer van cichorei.32
Lamberts opvattingen over hervorming van het strafrecht klinken door in een
medelijdende passage in Otto's dagboek van 5 april 1794, toen zijn vader nog rechter
was in de Raad van Brabant. Otto schrijft dat zijn vader die dag doodmoe en
gedeprimeerd was thuisgekomen omdat hij mensen had moeten verhoren die op het
punt stonden de doodstraf te krijgen. Otto's redenering is kinderlijk eenvoudig. Als
er
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geen moordenaars bestonden, zou de samenleving veel humaner zijn: ‘dan zoude
men ook zoveel niet horen van menschen openbaar te straffen en zelfs met de dood,
'twelk het menschendom schande aandoet’. Uit die laatste toevoeging blijkt de afkeer
in huize Van Eck van de gebruikelijke straffen als geseling en ophanging, en tortuur
om bekentenissen los te krijgen. Dezelfde geest spreekt uit het lemma ‘criminele
regtspleging’ in Lamberts manuscript-encyclopedie, waarin hij al jaren eerder had
geschreven: ‘Meer dan ooit legt men zich thans toe om deze tot groter trap van
volmaaktheid te brengen’, in het bijzonder door het opleggen van de ‘zachtst
mogelijke straffen’.33 Tijdens een discussie in de Nationale Vergadering van 24
februari 1797 schaarde Lambert van Eck zich achter het omstreden voorstel om de
afschaffing van de pijnbank in de grondwet op te nemen. Hij nam als eerste het woord
en zei kort maar krachtig dat zo'n hervorming vanzelfsprekend moest worden
doorgevoerd. Daarna volgden evenwel anderen, onder wie Schimmelpenninck, die
weliswaar tegen tortuur waren, maar meenden dat de rechtspraak voorlopig nog niet
zonder dit dwangmiddel kon. Schimmelpenninck verweet Van Eck te redeneren
vanuit ‘een philosophischen geest’.34
Voor meer achtergronden van Lamberts politieke standpunten laat Otto's dagboek
ons echter in de steek. Otto las weliswaar elke dag de krant en zal van zijn ouders
en hun gasten ook het nodige over de alledaagse politieke perikelen hebben vernomen,
maar zijn dagboek was duidelijk niet bedoeld voor dergelijke informatie. We zagen
al dat het andere functies te vervullen had: als kladboek van zijn hart, als hulpmiddel
om een beter mens te worden, om hem van normen en waarden bewust te maken,
met als richtsnoer voor zijn handelen: ‘God boven alles te beminnen en steeds mijn
evenmensch te behandelen als ik wenschen zou van anderen behandeld te worden’.35
Sinds Paulus' Verklaring van de rechten van de mensch van januari 1795 was dat
laatste voor het gehele Nederlandse volk als voornaamste deugd vastgelegd. Als het
aan Lambert had gelegen zou ook het eerste gedeelte van de moraal die hij Otto
bijbracht in 1797 alsnog in de grondwet zijn opgenomen. Hij deed daartoe een voorstel
tijdens zijn periode van zijn voorzitterschap.
Op 6 januari 1797 werd Lambert van Eck tot voorzitter van de Nationale
Vergadering gekozen. Deze functie werd door hem aanvaard
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met een speech waarin hij niet alleen begrip vroeg voor zijn onervarenheid in een
dergelijke functie, maar ook voor zijn ‘weinige geschiktheid om voorganger te zijn,
daar ik steeds gewoon ben slechts te volgen’. Toch was hij verheugd als voorzitter
een steentje te mogen bijdragen aan de arbeid die bedoeld was ‘om het geluk van
tegenwoordige en navolgende geslachten’ te bevorderen. Hij besloot zijn rede met
de hoop uit te spreken dat de komende debatten over de nieuwe grondwet zouden
worden gekenmerkt door eendracht: ‘dat de geest van wijsheid en order onder ons
woone, geene verdenkingen of verwijderingen onze zo hoognodige eendracht scheure,
en de verwachting der goede in den lande teleurstellen; steeds indachtig aan de
Goddelijke liefde, die, zo ik hope, ook in onze aanstaande Staatsregeling de waarborg
wezen zal van onze christelijke gevoelens: behandelt en bemint malkanderen en uwe
medemenschen als uzelven!’36
Als binnen de Nationale Vergadering al een sfeer van eensgezindheid heeft bestaan,
was die verdwenen vanaf het moment dat de nieuwe grondwet ter tafel kwam. In de
lange discussies over welke bepalingen al dan niet in de constitutie moesten worden
opgenomen, botsten de zogenaamde federalisten die pleitten voor het behoud van
de gewestelijke soevereiniteit met de zogenaamde unitarissen, voorstanders van een
sterk centraal bestuur. Dit conflict zou in 1798 leiden tot een door unitarissen
gepleegde staatsgreep, waarbij Lambert van Eck en een aantal andere voormalige
revolutionairen in het gevang belandden, waarover later meer. Zover was het nog
niet toen Lambert van Eck een debat aanzwengelde over de geest waarin het land
zou moeten worden geregeerd.37
Hij begon zijn rede met een pleidooi voor de noodzaak om grondrechten te
formuleren - in die zin was hij een geestelijk erfgenaam van wijlen zijn zwager
Paulus: ‘Het kan een verlicht gouvernement zekerlijk niet dan tot eer strekken
opentlijke belijdenis te doen van de grondbeginselen, welke de fundamenten uitmaken
van het bestuur, waarvan de uitoeffening aan hetzelve is toevertrouwd. De grondslagen
van het Nederlandsche staatsgebouw derhalven te vestigen in de eeuwige,
onveranderlijke principes van het algemene staatsrecht, zoals hetzelve in de School
der ware Verlichting wordt geleerd, kan niet anders dan aan het edel doelwit worden
toegeschreven om het geluk
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der maatschappij te verzekeren en het genot en de beoeffening der onwrikbare rechten
en plichten van ieder burger te vereeuwigen’.
Van Eck onderschreef hetgeen in de Verklaring van de rechten van de mensch
was geformuleerd, namelijk ‘de hoofdtrekken van ons systema van maatschappelijk
geluk’. Maar hij miste er toch iets in: ‘Onder de gronden toch welke het geluk van
onzen nieuwen staat moeten verzekeren, verdient mijns bedunkens de godsdienst,
waardoor ik de erkentenis onzer betrekking tot en afhankelijkheid van het Opperwezen
versta, om meer dan eene reden, mede wel deeglijk te worden opgenoemd. Zulk een
godsdienstig besef beschouw ik als de bron en steun van alle maatschappelijke
deugden en een der sterkste bolwerken, zo tegen de dwingelandije als de
regeringloosheid’.
Sommige afgevaardigden reageerden enthousiast. Zijn Delftse buurman Willem
Teding van Berkhout noteerde in zijn dagboek dat de rede voortreffelijk was geweest.38
Kritischer reageerde Bernard Hoffman: ‘Wat is godsdienst? Een woord dat in onze
taal zeer dubbelzinnig is en door velen op zulk eene wijze wordt uitgelegd, als hunne
bekrompen begrippen zich daarvan een idee vormen’.39 Jacob Hahn kwam er bij de
definitieve bespreking op terug en zei dat het hier een ‘zedelijke les’ betrof, die niet
‘tot de beginselen behoort, die aan het hoofd van een maatschappelijk verdrag moeten
staan, die den toets helpen uitmaken waaraan de constitutie, dat is de grondwet der
maatschappij, zal getoetst kunnen worden’. Hij voegde eraan toe ‘dat ik niet kan
denken dat de burger Van Eck zou wenschen de deur wederom te openen tot de
alleronaangenaamste discussiën, wat men te verstaan hebbe onder “ware godsdienst”:
discussiën die voorwaar ter deze politieke vergadering geheel ongepast zijn’.
Inderdaad had de Nationale Vergadering al eerder het verstrekkende besluit genomen
tot scheiding van kerk en staat, en de spreker suggereerde dat Van Eck dat weer wilde
terugdraaien.
Van Eck stelde nog een ander amendement voor, want aan het slotartikel wilde
hij toevoegen: ‘zonder huiselijke deugden kan niemand een goed burger zijn’. Om
welke huiselijke deugden het zou gaan, werd niet nader gespecificeerd, maar
vermoedelijk die deugden waarin hij ook zijn zoon Otto had grootgebracht. Voor dit
voorstel was evenmin veel animo en het was opnieuw Hahn die sneerde: ‘Ik heb
tegen dit bloemetje niets, maar ik moet al wederom verklaren, dat het hier niet
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behoort. Ik laat de leer gelden niet slechts in den catechismus, maar ook zedekundig
dat een slecht man, een slecht vader, een kwade zoon geen goed Patriot kan zijn,
maar ik kan mij niet verbeelden dat daartoe hier eigentlijk de rechte plaats is’.40
Zijn laatste grote rede hield Lambert tijdens de zitting van 12 februari 1797, toen
er gediscussieerd werd over de vraag of de uitvoerende macht bij ministers of bij
comités moest komen te berusten. Hij pleitte voor de instelling van ministeries, want
comités zouden volgens hem te veel tijd besteden aan delibereren en niet altijd
voldoende deskundigheid in huis hebben. Dit betoog werd onderbouwd met zijn
eigen niet altij d positieve ervaringen als secretaris van het Comité van Marine.41
Uit de notulen komt Lambert naar voren als een pragmatisch politicus, die te
midden van het gekrakeel kalm bleef en sussende geluiden maakte. Bij voorkeur
stuurde hij aan op een compromis of desnoods op uitstel totdat de gemoederen bedaard
waren om in een zaak van gewicht ‘des te nauwkeuriger te wikken en te wegen’. Hij
zei bij zo'n gelegenheid dat ‘in het politique de principes zich niet a priori laten
vaststellen’ en dat ‘alle beginselen ook hare eigen klaarheid niet altoos mede [brengen]
en veelal voor verschillende modificatiën vatbaar zijn’.42 Het betrof hier het ontwerp
voor een nieuwe grondwet, de belangrijkste opdracht van de Nationale Vergadering,
maar vanaf het begin tevens het grootste strijdpunt en uiteindelijk de splijtzwam in
de nieuwe politiek.

De eerste grondwet
Het breekpunt in de discussie was de kwestie of de Republiek moest worden ingericht
volgens federaal Amerikaans model met een gedeelde soevereiniteit, of moest worden
omgevormd tot een eenheidsstaat naar Frans voorbeeld, waarin de macht volledig
in handen zou zijn van een centrale overheid. De complexiteit van de materie,
waarvoor Lambert al waarschuwde, speelt ook historici parten die helderheid proberen
te scheppen door deelnemers aan deze strijd in groepen in te delen: federalisten versus
unitarissen gecombineerd met een driedeling in democraten, moderaten en aristocraten
op basis van hun standpunt over volkssoevereiniteit.
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Dat federalisme en progressiviteit heel goed konden samengaan, blijkt alleen al uit
het moderne Amerikaanse voorbeeld, zoals Nederlandse federalisten niet nalieten te
benadrukken. Amerika was immers snel uitgegroeid tot een stabiele democratische
republiek, terwijl de Franse unitaire republiek werd geteisterd door terreur.43 Andere
auteurs beriepen zich op de politieke idealen van Rousseau, omstreden maar niet
bepaald vanwege zijn conservatisme, die nog het meest overeen zouden komen met
het federalistische gedachtegoed.
In de tegenstelling aristocraten, moderaten en democraten worden tevens de
vigerende opvattingen over het kiesrecht verdisconteerd - meer of minder
democratisch. Aan de ene kant van het spectrum opereren de regenteske aristocraten,
die de inspraak van burgers tot het minimum willen beperken, aan de andere kant
radicale democraten voor wie het beginsel van volkssoevereiniteit de alfa en omega
van de nieuwe samenleving was en die de permanente actieve participatie van burgers
in het politieke proces tot de kern van het politieke bestel maakten. Daar tussenin
zweefden de moderaten die een getrapt kiesstelsel voorstelden waarin door ‘het volk’
gekozen afgevaardigden tijdens hun zittingsperiode onafhankelijk opereerden, zonder
bindend mandaat van hun kiezers, en waarin alleen burgers stemrecht kregen die aan
bepaalde inkomenscriteria voldeden.
Het eerste ontwerp van de nieuwe grondwet dateerde van november 1796 en werd
in de Nationale Vergadering ingediend door Schimmelpenninck, die hierin een aantal
concessies had gedaan aan de gematigde unitarissen. Eerdere ontwerpen waren reeds
bij voorbaat niet in stemming gebracht vanwege de overweldigende oppositie tegen
hun sterk federale karakter. Onder de 78 sprekers die in de Nationale Vergadering
het woord voerden over de vraag of Schimmelpennincks ontwerp uitgangspunt mocht
zijn voor een verdere uitwerking van de grondwet was ook Lambert van Eck die zich
aansloot bij de opvattingen van Schimmelpenninck.44 Lambert behoorde niet tot de
groep van ‘vijfentwintig hardnekkige federalisten’ die tegenstemde. Hij schaarde
zich in een breed gezelschap waarin alle overige facties waren vertegenwoordigd,
zelfs uiterst radicale democraten als Pieter Vreede.
In dit eerste ontwerp was een poging gedaan om zowel aan de bezwaren van de
federalisten als aan die van unitarissen tegemoet te ko-
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men. Zo was de naamgeving ‘provincies’ ter aanduiding van de negen gewesten
vervangen door ‘departementen’ en was het aantal departementen vervolgens
uitgebreid tot elf, later verruimd tot vijftien om tot eenheden van gelijke
bevolkingsgrootte te komen. De macht van deze departementen werd echter
nauwelijks aangetast. Wel werd een compromis bereikt over artikel 11, waarin bepaald
werd dat het aan de centrale overheid was om vast te stellen welke zaken als nationale
aangelegenheden moesten worden aangemerkt en welke tot het terrein van de lagere
overheden behoorden.45 De commissie begon niet opnieuw, maar ging herschrijven
en amenderen, zodat de tekst aangroeide tot 918 artikelen en werd voorzien van het
predikaat ‘het Dikke Boek’.46 Deze smalende bijnaam gaat eraan voorbij dat er ook
in een ander opzicht sprake is van een prestatie van formaat, want er lag nu een
volledig nieuwe bestuursstructuur voor het land op tafel.
Op 10 mei 1797 werd het Ontwerp van Constitutie bij hoofdelijke stemming door
de Nationale Vergadering aanvaard tijdens een rumoerige bijeenkomst waarin ook
Van Eck opnieuw zijn fiat gaf. De bal lag nu bij de stemgerechtigden in den lande,
‘het Nederlandse volk’ met uitzondering van vrouwen, kinderen, dienstpersoneel en
bedeelden, die zich op 8 augustus van dat jaar in een referendum mochten uitspreken
voor of tegen het ontwerp. Gedurende de tussenliggende drie maanden stelden vooren tegenstanders alles in het werk om de publieke opinie over de pro's en contra's
voor te lichten. In deze maanden werd een strijd om de publieke opinie gevoerd die
zonder precedent is in de geschiedenis van de Republiek, want voor het eerst gebeurde
dit in een situatie waarin het publiek de mogelijkheid had om zijn mening via een
stemming te doen gelden.
Voorstanders van de constitutie zetten een omvangrijke politieke
voorlichtingscampagne op touw. Een samenvatting van de tekst werd in een oplage
van 20000 exemplaren over het hele land verspreid. Daarnaast werden tal van
educatieve pamfletten gedrukt waarin de voordelen van de constitutie op toegankelijke
wijze werden uiteengezet in de vorm van samenspraken tussen bijvoorbeeld ‘Pieter
en Klaas’, naar oud Hollands gebruik een conversatie tussen twee genoeglijk
pijprokende heren.47 Predikanten die zich tegen de in de constitutie opgenomen
scheiding van kerk en staat keerden, benutten de kansel om hun gemeenteleden op
te roepen het satanswerk uit te drijven. Ra-
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dicale tegenstanders op hun beurt streefden hetzelfde doel na, maar om geheel andere
redenen en met andere middelen. Zij maakten gebruik van hun eigen nieuwsbladen,
zoals De Democraten, De Politieke Opmerker of De Domkop, en clubs, zoals het
Haagse gezelschap ‘Doet Recht en Ontziet Niemand’, al in een eerder stadium
opgericht, maar nu ingezet als vehikel om hun bezwaren onder de aandacht van een
zo groot mogelijk publiek te brengen.
De voorstanders van de constitutie beschikten over minder persorganen. Het eerste
weekblad van moderate overtuiging was Heraclijt en Democrijt, dat op 3 december
1796 begon te verschijnen, volgens De Democraten ‘een listig wapen der
foederalisten, gemaakt om onder den schijn van gematigdheid en innig medelijden
met de ellende van het Vaderland, het volk vrees voor de één en ondeelbaarheid in
te boezemen en langs die weg hetzelve te doen werken ter bevordering hunner eigen
fijne list’.48 In februari van het daaropvolgende jaar volgde Den Nationaalen
Schildwagt en in mei van dat jaar, toen de campagne rond het Ontwerp van Constitutie
een aanvang nam, beschikten de voorstanders tevens over een dagblad: De
Republikeinsche Courant. Deze krant was een initiatief van de Gemeenebestgezinde
Burgersociëteit in Den Haag, nog geen anderhalve maand eerder opgericht om
tegenwicht te bieden aan de ‘democratische’ clubs. De stichting van een dergelijke
sociëteit was noodzakelijk, zo schrijft een van de leden, omdat het de hoogste tijd
is:
dat de stemmen van alle braven zich verenigen, om het woest
geschreeuw te doen zwijgen van alle die honderden ambtenjagers, die
niets anders begerende dan hetzelfde geluk te hebben, hetwelk God betere
het! reeds zovelen hunner broeders te beurt viel, en zich in goede posten,
of zelfs de hoogste vergaderingen te dringen, daarom alleen een woest
getier van vaderlands- en vrijheidsliefde aanheffen, schoon hun zedelijk
character, hunne daden en hunne berooide omstandigheden hen eer gelijken
doen aan het geboefte, dat Catalina vergezelde, dan aan ware patriotten.49
Deze woorden zijn geschreven door een vriend van Lambert van Eck, Jacobus
Kantelaar. Kantelaar was sinds november 1796 op voorspraak
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van Lambert diens vervanger als secretaris van het Comité van Marine, en inmiddels
eveneens uit die functie ontheven vanwege zijn toetreding, als plaatsvervangend lid,
tot de Nationale Vergadering.50 Het Haagse genootschap telde meer leden van de
Nationale Vergadering, zoals Lamberts vriend en buurman Teding van Berkhout,
zijn studievriend Coert Lambert van Beyma, Jacobus Scheltema, Cornelis van der
Hoop en Lambert van Eck zelf. Hij was lid van het eerste uur en een van de vier
auteurs van een op 1 april 1797 in kranten gepubliceerde advertentie waarin de
Sociëteit zich aan het publiek voorstelde. Mede-auteur van deze advertentie was
Jacobus Kantelaar, die de doelstelling van de club ditmaal wat diplomatieker
formuleerde. De Societeit zou zijn opgericht om de eendracht tussen patriotten te
bevorderen. Ze betreurden de verdeeldheid die inmiddels was ontstaan en bevorderd
‘door mensen, die enkel hun voordeel zochten bij verwarring en partijschap’. Deze
verdeeldheid zou blijven voortduren zolang alle weldenkende burgers zich niet
aaneengesloten hadden.51
De lezers van het democratische blad De Weerlicht werden tegen deze Haagse
beweging gewaarschuwd. Moderaten zouden bezig zijn een centrale organisatie op
te zetten met allerlei vertakkingen in den lande om de stemming over de constitutie
te beïnvloeden. Dit bericht wekt bewust de indruk van een vijfde colonne. In
werkelijkheid had de Haagse Sociëteit slechts twee zusterorganisaties, een in
Amsterdam en een in Rotterdam. De democraten zelf waren beter geoutilleerd. Ze
besloten de Nationale Vergadering te verzoeken het eindoordeel over de constitutie
een maand uit stellen om het volk meer tijd te geven om bezwaren in te dienen en
riepen tegelijkertijd het volk op dit zo spoedig mogelijk te doen. Deze oproep werd
razendsnel verspreid door talloze sociëteiten ‘Voor één- en ondeelbaarheid’. Het
verzoek om uitstel werd echter onverwijld door de Nationale Vergadering verworpen.
De drie Gemeenebestgezinde Sociëteiten publiceerden hierop een verklaring in
de dagbladen, waarin het publiek werd gewezen op de intriges van democratische
zijde. De democraten zouden met verwerpelijke methoden verwerpelijke argumenten
naar voren brengen. Als reactie liet de Rotterdamse afdeling van Voor Eén- en
Ondeelbaarheid weten geen tegenstander te zijn van een constitutie, maar het huidige
ontwerp te verwerpen omdat het de weg zou vrijmaken voor fede-
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ralisme, oligarchie en de onderdrukking van de stem van het volk. De Rotterdamse
Gemeenebestgezinde Sociëteit publiceerde op haar beurt een krantenbericht waarin
haar tegenhangers ervan werden beschuldigd een monsterverbond met Engeland te
hebben gesloten om het land zodanig in verwarring te brengen dat de Engelsen de
kans zouden krijgen om het stadhouderschap te herstellen.52 Vanaf 24 juni volgde
een publiciteitscampagne in het moderate Heraclijt en Democrijt met veel voorlichting
over de voordelen van de constitutie, gelardeerd met verdachtmakingen aan het adres
van de tegenstanders. In juli volgde een publicitaire meesterzet van de andere kant,
de democraten. Zij publiceerden een Manifest, ondertekend door twaalf leden van
de Nationale Vergadering, de ‘twaalf apostelen’, waarin de stemgerechtigden werden
opgeroepen om het Ontwerp van Constitutie af te wijzen. Het Ontwerp zou de deur
wijd openzetten voor de bestuurlijke situatie van vóór de revolutie en het volk
wederom reduceren tot afhankelijke slaven die zouden zuchten onder een
‘aristocratisch juk, dat met zacht fluweel was overtrokken’.53 Dit Manifest werd niet
alleen als zelfstandige brochure uitgegeven maar tevens in de kranten geplaatst.
Ongetwijfeld droeg de goede timing bij aan de uitslag van de stemming die op 8
augustus 1797 plaatsvond. Met slechts 27 955 stemmen voor en maar liefst 108 761
stemmen tegen werd het Ontwerp verworpen. Het was een vernietigende uitslag voor
Lambert en zijn politieke geestverwanten.
De Nationale Vergadering was terug bij af, maar het was dan ook volgens de
radicale democraat Vreede beter om geen constitutie te hebben dan een slechte.
Andere democraten, zoals Jacob Hahn, betreurden de situatie. In de bestaande
omstandigheden was het beter om ‘een veelvervig kleed of een harlequinsrok aan te
trekken, als met zijn blote billen te lopen’. Zelfs Vreedes geestverwant Valckenaer
schreef aan de vooravond van de stemming niet te weten waarop hij moest hopen.
Vanuit zijn positie als minister wenste hij dat de constitutie zou worden aangenomen
vanwege de noodzaak om na alle geharrewar tot een daadkrachtige regering te komen
en vanwege het angstige vermoeden dat het geduld van de Fransen begon op te raken.
Als burger die onder de nieuwe constitutie zou moeten leven, wees hij het Ontwerp
echter af: ‘Ik weet niet of er een tegenspraak in dit alles schuilt, maar ziehier, dat is
wat ik in werkelijkheid voel’.54
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Na nieuwe verkiezingen zou de Nationale Vergadering zich in een andere
samenstelling nogmaals over de kwestie van de grondwet buigen. Van Eck nam
hierin opnieuw zitting, ditmaal als plaatsvervanger van de Arnhemse afgevaardigde
J.S. Weltholt, die tot de nieuwe Commissie van Constitutie was toegetreden.55 Deze
commissie werd op 15 september 1797 geïnstalleerd, maar zou niet meer de kans
krijgen een nieuw plan aan de Nationale Vergadering voor te leggen, want terwijl
de commissieleden tot een nieuw compromis probeerden te komen, was achter de
schermen een staatsgreep in voorbereiding.
Valckenaer zat er niet ver naast toen hij in de zomer van 1797 het vermoeden
uitsprak dat na een jaar discussie zonder uitkomst het geduld van de Fransen te zeer
op de proef was gesteld. Frankrijk wilde een volwaardige zusterrepubliek met een
volwassen constitutie.56 De poging van de Franse ambassadeur Noël om de zaak te
forceren door het volk van Nederland vlak voor het referendum op te roepen om
vóór de constitutie te stemmen had vermoedelijk averechts gewerkt.57 In Frankrijk
was inmiddels een meer oorlogszuchtige regering aan het bewind gekomen. De
gematigde Noël, door zijn huwelijk met een Haagse dame gelieerd aan de moderate
factie, werd vervangen door zijn baas Delacroix, die met nieuwe instructies het
strijdperk betrad. Hij zou eerst de weg der overreding moeten bewandelen, maar zo
nodig dreigen dat de Franse regering alsnog gebruik zou maken van de rechten als
veroveraar van de Republiek der Verenigde Nederlanden.58 Delacroix mocht zelf
beslissen of hij een plan van constitutie nog ter goedkeuring aan het volk zou
voorleggen of deze fase voor de zekerheid maar gewoon zou overslaan. De
democraten op hun beurt zagen door deze machtswisseling nieuwe mogelijkheden
voor een constitutie zonder verregaande compromissen. Hiertoe werden in het geheim
onderhandelaars naar Parijs gestuurd - een rol die Paulus en Van Eck acht jaar eerder
zelf hadden vervuld - die de stemming onder de machthebbers peilden en probeerden
tot concrete afspraken te komen voor Franse steun aan een coup. Het overleg verliep
alleszins bevredigend, mede dankzij de belofte van een miljoen gulden aan smeergeld.
De Franse regering ging akkoord met een staatsgreep in de Republiek op voorwaarde
dat die coup zou plaatsvinden zonder moord en doodslag.

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

423
Dit geheime overleg was een initiatief geweest van een groep Amsterdamse radicalen,
de Jacobijnen. Slechts enkele democraten die zitting hadden in de Nationale
Vergadering, onder wie Pieter Vreede, werden van de details op de hoogte gebracht.
Hun overige geestverwanten werd alleen in beginsel medewerking gevraagd. Niet
alle democraten waren hierover enthousiast. Een aantal van hen, onder wie Vreede,
wilde nog een laatste poging doen om binnen de Nationale Vergadering tot
overeenstemming te komen. Hiertoe stelden zij een manifest op met daarin een
basisprogramma voor de nieuwe constitutie, waarvoor zij probeerden een meerderheid
te werven. Uiteindelijk ondertekenden 43 representanten dit manifest, niet Lambert
van Eck, minder dan een derde, alleen nog voldoende om hierover ophef te maken.
Het werd niet alleen in Nederlandse kranten gepubliceerd maar ook, in vertaling, in
Frankrijk en Italië.59 Deze publicatie leidde in de Nationale Vergadering tot een
wekenlang debat waarin niet zozeer de inhoud van het Manifest ter discussie stond
als wel de gevolgde procedure, waarbij Lambert van Eck weer in beeld komt, die tot
dan toe had gezwegen. Was hij op de hoogte van een op handen zijnde staatsgreep?
Wist hij welk risico hij nam door het Manifest niet te ondertekenen, de laatste poging
van de ‘tegenpartij’ om tot een vergelijk te komen voordat naar andere middelen zou
worden uitgeweken? Hij zal er niet over zijn ingewijd, maar geruchten over een
mogelijke coup deden al vanaf december de ronde.60 Lambert nam het woord op 4
januari 1798, achttien dagen voor de machtswisseling, en bezegelde hiermee zijn lot.
Voor een beter begrip van zijn standpunt en van dit stuk nog ongeschreven politieke
geschiedenis is het nodig om de draad eerder op te pakken, in december 1797, toen
de vergadering niet alleen werd geconfronteerd met het bewuste Manifest, maar ook
met een golf petities van bezorgde burgers die hun eisen op tafel legden ten aanzien
van de nieuwe constitutie en voorstellen deden betreffende een breed scala aan
aandachtspunten zoals het belastingstelsel, de opheffing van de gilden, de scheiding
van kerk en staat, het behoud van de kerkelijke goederen. Deze petities werden
doorgeschoven naar de constitutiecommissie.61 De discussie over het Manifest der
43, later in de vorm van rekesten ingediend door een aantal Leidse en Amsterdamse
burgers, had meer voeten in de aarde. In deze rekesten werd een politiek
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bestel geëist waarin de volksvertegenwoordigers te allen tijde door hun achterban
konden worden teruggeroepen, permanente volkssoevereiniteit, kiesrecht voor
iedereen ongeacht inkomen, een centrale overheid, algemene belastingheffing naar
inkomen en samenvoeging van de departementale schulden tot één nationale
staatsschuld.
Het Leidse rekest bevat, anders dan het Amsterdamse, een aantal dreigementen.
Allereerst wordt hierin verklaard dat alleen een Ontwerp van Constitutie kan worden
aanvaard waarin deze punten zijn verwerkt. Vervolgens wordt geëist dat alle
representanten alsnog het Manifest der 43 ondertekenen om het volk te tonen dat zij
uit het goede democratisch-republikeinse hout gesneden zijn. De hieropvolgende
passage is later, nog vóór de aanbieding doorgestreept, maar maakt wel duidelijk
hoe de stemming lag. Leden die ondertekening weigerden, zouden daarmee hun ware
gezicht als volksvijand tonen. In de definitieve tekst is dit positiever geformuleerd.
Representanten die het Manifest alsnog ondertekenen tonen serieus mee te willen
werken aan die ‘grote doeleinden’ die noodzakelijk zijn om het volk gelukkig te
maken.62 De gevolgtrekking dat weigeraars tonen te kwader trouw te zijn, wordt in
deze versie overgelaten aan de goede lezer, maar die boodschap is niemand in de
vergadering ontgaan.
Jan Bernd Bicker, telg van een aristocratische familie en federalist, vond het daarom
nodig eerst zijn geloofsbrieven te overleggen. Hij verklaarde patriot in hart en nieren
te zijn. Hij mocht dan over een aantal zaken opvattingen koesteren die afweken van
die van andere leden van de vergadering, één ding stond voor hem als een paal boven
water: ‘het vaste voornemen, om onze revolutie met bloed en goed staande te houden’.
De actie van de 43 ondertekenaars achtte hij echter ‘ongeoorloofd’. Het was tegen
alle regels om als lid van een ‘regering’, de Nationale Vergadering, vooruitlopend
op het oordeel van een door diezelfde regering ingestelde commissie al conclusies
te trekken waaraan niet meer mocht worden getornd. Hij vond daarom ‘met een
oprecht revolutionair hart’ dat de rekesten ter zijde moesten worden geschoven.63
De federalist en radicaal C.L. van Beyma gooide het over een andere boeg. Hij
probeerde in een uitvoerige reactie puntsgewijs aan te tonen dat de voorgestelde
bepalingen multi-interpretabel en te vaag waren om ze met een gerust hart te kunnen
onderschrijven: ‘het twee-
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de articul der verbintenis spreekt over de gelijkheid in rechten, en sluit uit de
ongelijkheid, voortspruitende uit geboorte, rang, bezitting of geloofsbelijdenis. Maar
zijn er geen andere? Immers vele. Moeten die dan ook niet uitgesloten worden? Ik
geloof, ja’.64 Hij zal hiermee onder andere hebben gedoeld op de ongelijkheid in ras.
Van Beyma was immers een van de weinige voorstanders van de afschaffing van
slavernij en slavenhandel.65 Mogelijk doelde hij eveneens op sekseongelijkheid. Om
de onduidelijkheden in het voorgestelde eerste artikel aan te tonen vergeleek hij de
inhoud hiervan met zijn eigen opvattingen.
Het eerste artikel spreekt over een ‘onvervalschte volksregering bij
vertegenwoordiging’, maar Van Beyma wees erop dat democratisch gekozen
volksvertegenwoordigers vrij zijn in de invulling van hun mandaat en niet slechts
de spreekbuis zijn van hun achterban. Hiervoor beriep hij zich op de ideeën van
Rousseau, die hem reeds als kind met de paplepel waren ingegoten: ‘De grote
Rousseau heeft mij reeds in mijne kindsheid geleerd, dat het niet met den aard der
zaak, en dus met de beginselen strijdig is, dat ik in eene geordende maatschappij
iemand zou kunnen gelasten of machtigen om voor mij te willen. Onze wil, burgers
representanten! laat zich niet vertegenwoordigen’.
De rekesten ademen door de formuleringen - het volk moet invloed hebben op het
bestuur - een sfeer van onvrijheid. ‘Invloed op’ impliceert immers dat het volk wordt
bestuurd, dat het niet zelf het heft in handen heeft. Het volk, zegt Van Beyma, mag
niet als een kind onder curatele worden gesteld. Ook bij het beginsel van de een- en
ondeelbaarheid plaatste Van Beyma kritische kanttekeningen, want dat was volgens
hem hooguit een praktische noodzaak. ‘Hij, die Rousseau gelooft, dat men in de
kleinste republicquen het meest vrij kan zijn, zal de noodzakelijkheid bejammeren,
dat de omstandigheden thands gebiedend eischen, dat men de staten zo groot heeft
moeten maken’.
Jan van Hooffs redenering komt overeen met die van Bicker. De 43 ondertekenaars
van de verklaring in de Haagsche Courant waren hun boekje te buiten gegaan, want
het was tegen de regels dat regeringsvertegenwoordigers hun minderheidsstandpunt
op deze manier naar buiten brachten. Daarnaast verklaarde hij ‘dat er zich zodanige
dingen in dat Manifest bevinden, die ik dodelijk voor de vrijheid houde en die tot
niets anders geschikt zijn, dan om de demagogie altijd ten
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koste van 's Volks welzijn en rust te doen regeren’. Het is ook de demagogie die hem
het meest tegenstaat in de rekesten en publicaties van democratische zijde, zoals in
de 32ste aflevering van De Weerlicht, waarin ‘men opentlijk en straffeloos’ durft op
te roepen de democraten door donaties te steunen om zich met meer succes teweer
te kunnen stellen tegen een tegenpartij die financieel wordt ondersteund door
Engeland. ‘Is dit niet honend?’ Hij eiste hierover van de democraten verantwoording.
Want als zij financieel werden ondersteund door de volkssociëteiten, waren ze niet
langer als onafhankelijk te beschouwen en moesten ze zich uit de vergadering
terugtrekken. Hierop ontstond grote commotie:
Onderscheiden leden vliegen vervolgens van hunne plaatsen met drift
op, satisfactie vorderende. De verwarring wordt al heviger en meer
algemeen; ook de tribunes mengen zich door handgeklap en andere tekenen
in de deliberatiën. De president vermaant door onophoudelijk den
presidialen hamer te doen vallen de leden tot de order; doch Van der
Hoeven, Van Roseveldt Cateau en anderen gaan onafgebroken voort, en
de Vergadering wordt hoe langer hoe ontstuimiger; terwijl Van Hooff zich
tegen deze sommatiën blijft verzetten; roepende ‘dat hij zich niet zal laten
afschrikken, daar hij gezworen heeft en ook bereid is zich voor het Volk
op te offeren, maar dat hij dat Volk nimmer zal vleien’. Het gedruis en de
grote verwarring houdt steeds aan: daar zelfs onderscheiden leden zich in
persoon naar Van Hooff begeven, en hem ten duidelijksten de grootheid
van hun ongenoegen doen blijken, zo door woorden als gebaarden.
Nadat de rust was weergekeerd en was afgesproken dat Van Hooff zijn verklaring
zou herhalen om daarna ruimte te geven aan de andere partij, werd de discussie
voortgezet. Representant Lemon vond het niet te pas komen om leden van de
Nationale Vergadering aan te spreken op krantenberichten:
Dan zoude men even zo goed kunnen aanvoeren De Heraclijt en de
Democrijt, welke mogelijk door sommige ondersteund was en waarin op
een allerschandelijkste wijze onderscheiden leden
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dezer Vergadering waren gehoond, zonder dat dit immer door dezelve is
gedisavoueerd geworden, maar dit deed hier niets ter zake. Hij had ook
reeds lang horen schermen met de woorden Vrijheid, Volksgeluk,
Volksinvloed, Gelijkheid en dergelijken. Dan ook de grootste despoten
en aristocraten bezigden deze termen en het Volk wierd wars van al die
klanken en het wilde daadzaken. Het werd dus tijd, door daden en niet
door brommende en niets beduidende woorden te tonen, welke gevoelens
men in zijn ziel omvoerde.66
Lambert van Eck behoorde tot de laatsten die een opinie over deze kwestie gaven.
Hij zegt zich niet te willen laten verleiden tot het soort van emotionele uitweidingen,
door oud zeer ingegeven wederzijdse verwijten of ideologisch bevlogen toespraken
van een aantal van zijn voorgangers. Dat leidt alleen maar tot grotere verwarring en
onderlinge verwijdering. ‘Ik voor mij, kom daarom, zonder omwegen, terstond ter
zake’.
Hij heeft ervoor gekozen ronduit te zeggen dat hij behoort tot die groep binnen de
vergadering die van opvatting is dat het voorstel indruist tegen de afgesproken regels.
Hij zegt dat zonder omhaal van woorden en zonder rekening te houden met het risico
door deze opvatting ‘voor onkruid onder het goede zaad gehouden te worden’. Wel
wil hij nog iets kwijt over het achterliggende motief van deze rekesten. De indieners
hiervan doen voorkomen hiermee vooral het herstel van vertrouwen van het volk in
zijn vertegenwoordigers op het oog te hebben gehad en bevordering van rust, kalmte
en eensgezindheid onder de volksvertegenwoordigers onderling. Als ze dit werkelijk
voor ogen hadden, vindt Lambert het onbegrijpelijk waarom ze niet eerst hebben
geprobeerd binnen de Vergadering tot een compromis te komen, maar meteen al met
hun Manifest de publiciteit hebben gezocht. Deze gang van zaken riekt naar andere
motieven, ‘doordrijving en dwang’, en heeft het vertrouwen van het publiek alleen
nog maar verder geschaad en het onderlinge wantrouwen van de
volksvertegenwoordigers versterkt. Lambert pleit ervoor ‘tot ware broederschap
terug te keren’ en het partijbelang ondergeschikt te maken aan het algemeen belang.
Deze eensgezindheid is vooral noodzakelijk vanwege de toenemende dreiging vanuit
het buitenland.
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Vermoedelijk refereert Lambert hier aan de oorlogsdreiging vanuit Engeland, temeer
omdat enkele maanden eerder de Nederlandse vloot tijdens de Slag bij Kamperduin
grotendeels was vernietigd. Hij zal ook hebben gedoeld op een mogelijke interventie
in de Nederlandse politiek van Franse zijde, een evenmin denkbeeldig gevaar, zoals
nog zal blijken. Aan het slot van zijn betoog wijst hij erop dat iedere actie
onwillekeurig reactie oproept en niet altijd de gewenste, ‘en het spreekwoord is in
de laatste tijden door de ondervinding genoegzaam bevestigd, dat hij die het onderste
uit de kan wil hebben, doorgaans het lid op de neus krijgt’.67
Met een dergelijk beroep op het gezond verstand kon Lambert dan misschien zijn
zoontje Otto tot redelijkheid bewegen, op zijn collegapolitici heeft zijn betoog weinig
effect gehad. Ook de latere actie van Hugo Gevers om de leden nog eens de
slotwoorden van Paulus' openingsrede eenstemmig te laten herhalen, mocht niet meer
baten:
De president antwoordde, dat hij daarin met geheel zijn hart toestemt
en dat geen waar Bataaf daarin huiverig zijn kan, rijst daarop van zijn
zitplaats op, gelijk ook vervolgens alle de verdere leden der vergadering
en hunne rechte hand hemelwaards heffende, zweren, dat zij het Vaderland
redden of op hunne posten sterven zullen.68
Het voorstel van C.L. van Beyma op dezelfde vergadering van 15 januari om de
saamhorigheid te bevorderen door op zondag 21 januari, de vijfde verjaardag van de
onthoofding van Lodewijk XVI, alle leden de eed te laten zweren ‘van haat aan het
stadhouderschap en alle overheersching’ sneuvelde. Haat tegen dwingelandij en
overheersing achtte men te vanzelfsprekend om dat nog eens expliciet te moeten
verklaren. Hahn sprak het vermoeden uit dat dit voorstel was ingegeven door
geruchten over ‘eene gewelddadige onderneming, die sommige onverlaten bezig
zouden zijn te smeden tegen de Vergadering die het vrije volk van Nederland
vertegenwoordigt’.69
Beyma voelde de bui blijkbaar hangen, maar zal zich er niet bewust van zijn
geweest dat deze plannen op het punt stonden te worden uitgevoerd. Op 21 januari
gaf de nieuwe Franse ambassadeur Delacroix een diner om de executie van Lodewijk
te vieren, waarvoor meer dan
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vijftig gasten waren uitgenodigd, onder wie ook Van Hooff, de politicus die enkele
weken eerder in de Nationale Vergadering zo'n commotie onder de democraten had
veroorzaakt met zijn beschuldiging van volksdemagogie. De toast van de gastheer
op het welslagen van de revolutie deed een belletje rinkelen bij Van Hooff die hierop
reageerde door, voordat hij onder protest de tafel verliet, luidkeels te verklaren dat
Delacroix blijkbaar vastbesloten was het vaderland in beroering te brengen, maar
dat hijzelf in dat geval nog liever zijn eerste slachtoffer wilde zijn dan in zijn land
een herhaling te moeten meemaken van de 31ste mei van Frankrijk.70
De verwijzing naar de 31ste mei zal toen voor alle aanwezigen meteen duidelijk
zijn geweest. Van Hooff doelde op de ‘val van de Girondijnen’, die op 31 mei 1793
in Parijs had plaatsgevonden. Op die dag waren 27 gedeputeerden met geweld uit
de Franse Nationale Conventie verwij derd, en dat was het begin van de terreur onder
Robespierre, waarin de beul van Parijs en de guillotine overuren maakten. Voor Van
Hooff en velen met hem zal dat moment in eigen land toch eerder zijn gekomen dan
verwacht. Een dag na het diner pleegde een aantal radicale democraten met hulp van
de Fransen een staatsgreep waaraan een voorbereiding van maanden was
voorafgegaan.
Het eerste onderdeel van het draaiboek was de verkiezing van een radicale
democraat tot voorzitter van de Nationale Vergadering, de hoogste functie in het
land. Nadat op 20 januari de radicaal Midderigh met een nipte meerderheid tot
voorzitter was gekozen, kon de revolutie beginnen. Op 22 januari 1798 kwamen voor
dag en dauw, rond 5 uur 's ochtends, ‘50 vertrouwelingen’, allen leden van de
Nationale Vergadering, bijeen voor een voorbespreking van de coup. De overige
leden werden opgeroepen voor een buitengewone vergadering om 8 uur 's ochtends
waar het kaf van het koren werd gescheiden. Al lang van tevoren was er een zwarte
lijst opgesteld van 22 volksvertegenwoorigers die beschouwd werden als tegenstanders
van de republikeinse beginselen. Zij werden onder bewaking van vier grenadiers in
een kamer apart gezet.71 Onder hen bevond zich ook Lambert van Eck. In zijn
familieboekje schreef hij:
Den 22 januari 1798 was ik onder de 22 leden der vergadering, allen
echter behalve ik originele representanten, welker tegen-

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

430
woordigheid in de vergadering bij de geprojecteerde omkering van zaken
op dien dag men te gevaarlijk schijnt geoordeeld te hebben, en die daarom
in de presidentskamer gearresteerd en feitelijk uit de vergadering gezet
wierden.
Hierop werden ze onder huisarrest geplaatst, maar op 3 februari daaropvolgend
werd Lambert zonder aankondiging vroeg in de ochtend van zijn bed gelicht en onder
militair escorte afgevoerd naar Huis ten Bosch ‘zonder dat mij daarvan enige reden
gegeven, of zelfs enige nieuwe aanleiding daartoe voorgewend wierd’.72 Hetzelfde
gebeurde met de overige 21 afgezette representanten, niet alleen de regenteske
aristocraten Jan Bernd Bicker en C. de Vos van Steenwijk, beiden fervent federalist,
maar ook de aristocratische federalist-anarchist C.L. van Beyma, de man met het
rode vest, die kort tevoren nog zo enthousiast de onthoofding van Lodewijk XVI had
willen vieren, en de Brabantse democratisch en unitaristisch gezinde koopman Jan
van Hooff, de politicus die aan de vooravond van de staatsgreep onder protest het
diner van Delacroix had verlaten. Zijn uitroep nog liever het eerste slachtoffer van
een staatsgreep te willen zijn dan het vervolg hiervan te moeten meemaken bleek
niet aan dovemansoren te zijn gericht.
Onder de gevangenen bevonden zich ook bekende publicisten, zoals de
veelschrijver-vertaler Jan David Pasteur, tijdschriftredacteur Jacobus Kantelaar en
de verlichte theoloog Ysbrand van Hamelsveld. Het was een bont gezelschap waarin
weinig samenhang te ontdekken valt. Slechts een deel van de 22 behoorde tot de
radicale federalisten, maar niet Lambert van Eck die bovendien voor de samenvoeging
van de gewestelijke schuldenlasten had gestemd en die nationaal opererende
ministeries prefereerde boven comités.73
Van Eck was niet de enige die zich het hoofd brak over de vraag waarom hij op
de zwarte lijst was beland. Bij zijn arrestatie had hij op dit punt geen nadere toelichting
gekregen, maar gezien zijn opmerking in zijn familieboekje is hierover ook later
geen duidelijkheid gekomen. Alleen al het feit dat hij een tijdelijk lid was van de
Nationale Vergadering, plaatsvervanger van een lid van de constitutiecommissie die
haar taak er haast op had zitten, maakt zijn arrestatie raadselachtig. Zo dacht Lambert
er zelf ook over. In zijn al aangehaalde verslag
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over de verwijdering van de 22 representanten staat immers de veelzeggende bijzin:
‘allen echter behalve ik originele representanten’.
Misschien was het zijn rijkdom. De Fransen hadden aanvankelijk het plan om naar
Frans gebruik de goederen van de gearresteerden te confisqueren.74 Dat zou ook de
arrestatie van Van Beyma begrijpelijker maken. Het verklaart echter niet de arrestatie
van mensen als Pasteur, Van Hamelsveld of Kantelaar. Misschien was Van Eck
achter de schermen machtiger dan uit de notulen blijkt. Misschien was het zijn
weerstand tegen het ‘Manifest van 43’ of zijn lidmaatschap van de propagandistische
Haagse Gemeenebestgezinde Burgersocieteit, waarvan hij blijkens de door hem
ondertekende advertentie een prominent vertegenwoordiger was en waarin ook
Kantelaar, Van Hamelsveld, Van Beyma, de eveneens gearresteerde Jacobus
Scheltema en Cornelis van der Hoop participeerden. Deze club met haar vertakkingen
en publicitaire netwerk was een factor van belang gebleken in de strijd om de publieke
opinie. Het felle weekblad Heraclijt en Democrijt, het moderate tweewekelijks
verschijnende blad Den Nationaalen Schildwagt en het gelijkgestemde dagblad De
Republikeinsche Courant stonden bijvoorbeeld onder redactie van Jacobus Scheltema,
Lamberts club- en lotgenoot in Huis ten Bosch.75
Misschien ook hebben de samenstellers van de zwarte lijst zich laten inspireren
door een andere anonieme publicatie die in de zomer van 1797, aan de vooravond
van het referendum, was verschenen: Monument voor het aankomend geslacht, met
een karakterschets van alle representanten die op dat moment in de Nationale
Vergadering zitting hadden.76 De auteur van dit pamflet trekt een duidelijke scheidslijn
tussen volksvertegenwoordigers die wel en die niet zouden deugen. Op een enkele
uitzondering na behoren alle latere gearresteerden tot de laatste groep. De typeringen
van een aantal radicale democraten - ‘verdient de achting der natie’ of ‘een goed
man met eerlijk hart en bijna geheel patriot’ - staan in schril contrast met die van de
tegenpartij. Zo wordt J.B. Bicker gekarakteriseerd als ‘het hoofd der aristocratische
cabaal in Holland, een listige intrigant, die niets ontziet om zijne egoïstische
bedoelingen te bereiken’. G.H. van Marle, later eveneens gevangen in huis Ten
Bosch, is volgens het pamflet ‘na Bicker het gevaarlijkste wezen in de Nationale
Vergadering’. Zijn latere medegevangene J.A. de Mist ‘is geen slijmgast, maar eerder
een oran-
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Het Plan van Constitutie wordt op 8 augustus 1797 ten grave gedragen, 1797

geklant’. Zijn adviezen zouden een noodlottige invloed hebben gehad op de Nationale
Vergadering.
Van Hooffkomt er beter van af, maar in juli 1797 leefde blijkbaar al wel het
vermoeden dat hij nog lastig zou kunnen worden, zoals later ook is gebleken: ‘een
eerlijk man die het wel meent, maar geen meester zijner driften, een blind navolger
der Franschen en daarom een speelpop der intriganten, hij is een volksvriend en
evenwel vervoert zijn afkeer van terrorisme hem zover, dat hij alle volksvergaderingen
haat [...], advocaat der nieuw ontworpen constitutie’. Ysbrand van Hamelsveld zou
in het verleden een goede reputatie hebben gehad, maar was tegenwoordig vooral
berucht vanwege ‘zijne zotte dweperijen, belachelijke adviezen, en bespottelijk
presideren’. Hij schreef tijdens de vergadering weekbladen, ‘een zonderlinge
tijdkorting van een representant’. Coert Lambert van Beyma was aanvankelijk
eveneens veel-
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belovend: ‘een man, die ongetwijfeld onder de eerste patriotten behoorde gerangschikt
te worden zo hij zich altoos was gelijk gebleven; dan zijn zonderling gedrag, zo in
het stuk der amalgame als in andere gevallen, waarin hij de braven afviel, doen hem
beschouwen als zonder vaste grondlegging zelfs daar velen hem voor een intrigant
groeten, omdat niemand die Van Beyma kent, zal beweren, dat het hem aan verstand
ontbreekt’. De evaluatie van H. van Castrop kan veel korter zijn: ‘een dikke
aristocraat, begaafd met eene grove stem, grote inbeelding, klein verstand en een
slecht hart’. Als Lamberts buurman en vriend W.H. Teding van Berkhout het ongeluk
had gehad voor een tweede termijn te zijn gekozen was hij, gezien zijn karakterschets,
zeker in Huis ten Bosch van de partij geweest: ‘zeer slecht, die dikwerf zijn schorre
stem als een brutaal viswijf in de vergadering verheft en wiens eloquentie in enkel
rasen bestaat, een lastig maar onbeduidend wezen 'twelk de Delftenaars liever in een
verbeterhuis hadden moeten plaatsen’.
Lambert van Eck kwam er relatief goed van af: ‘een man die voorheen onder de
revolutionairen uitmuntte, maar zedert zich zelven verzorgd hebbende, zich in alle
zijne daden als een aristocraat deed kennen’. Met ‘zichzelf verzorgen’ wordt gedoeld
op het ambt als secretaris van het Comité van Marine, dat hij meteen na de revolutie
in 1795 verwierf. In een eerder pamflet, waarschijnlijk eind 1796 gepubliceerd, wordt
Van Eck uitvoeriger afgeschilderd.77 Zijn pragmatische houding en relativerende kijk
op politieke conflicten worden hier als aanloop gebruikt voor een beschuldiging
vriendjespolitiek te bedrijven en ook zelf de vruchten daarvan te plukken: ‘[Van Eck
is] van oordeel dat in het politique de principes zich niet a priori laten vast stellen,
ergo ook niet het principe van een ondeelbaarheid; dit nu past zeer wel in den mond
van een raadsheer van den Hove van Braband, maar thans niet in den mond van een
man die van eene ondeelbare Republicq zulk een aanmerkelijke jaarwedde en van
particulieren zoveel emolumenten trekt. Bij de laatste omwenteling deed hij in de
Doelen en in de Fransche kerk in Den Haag vele aanspraken en was overal de eerste
om revolutionaire daden en gesprekken te koesteren, doch na een bekomen secretariaat
à 29 000 gulden, door zijnen zwager hem geschonken, werd hij terstond zeer stil en
zo toegevend omtrend Orange als alle zijne patronen, en als zijn vrind Kantelaar, die
nu ook volgens de
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voorzegging van den representant Evers “een vette brok bij de marine” heeft en
verder zal krijgen tot beloning van zijn vlijend rapport’.
Deze beschuldiging lijkt niet geheel van waarheid te zijn ontbloot. Pieter Paulus
zal ongetwijfeld de hand hebben gehad in Van Ecks benoeming en Kantelaar was
inderdaad dankzij Van Ecks voorstel diens vervanger geworden op het goedbetaalde
ambt van secretaris van het Comité van Marine. De overige aan Van Eck toegedichte
eigenschappen komen enigszins overeen met het beeld dat oprijst uit de notulen van
de vergadering, zijn pragmatisme, de neiging te wikken en te wegen en zich tijdens
vergaderingen meestentijds op de achtergrond te houden, maar krijgen hier een
boosaardig, doortrapt tintje, alsof hij als baantjesjager voor zichzelf en de mensen
in zijn omgeving alleen maar plaats had genomen in de vergaderbanken om zijn
netwerk te versterken en vanwege de ruime hieraan verbonden jaarwedde. In
werkelijkheid was hij, zoals we zagen, met tegenzin tot de Nationale Vergadering
toegetreden. Zijn argument harder nodig te zijn bij de marine was reëel, gezien de
rampzalige afloop van de Slag bij Kamperduin in oktober 1797, ruim een jaar nadat
Lambert zijn sleutelpositie bij de marine had moeten opgeven.
Beide pamfletten brengen ons wat de redenen voor Lamberts arrestatie betreft niet
veel verder dan alleen de constatering dat hij net als de andere 21 in een kwade reuk
stond. Voor het overige was het een uiteenlopend gezelschap in Huis ten Bosch, met
voldoende gepreksstof maar ook voldoende stof voor hoogoplopende politieke
discussies. Zoveel zielen zoveel zinnen, zelfs met betrekking tot de kwestie van
federalisme versus eenheidsstaat. Historici hebben, als zij al een poging deden om
de selectie van deze 22 te verklaren, altijd op hun vermeende federalisme gewezen.
Uit een brief van Lambert aan zijn echtgenote blijkt echter dat dit nu juist een
onderwerp was dat in Huis ten Bosch werd vermeden om het gezellig te houden. Met
enige ironie schreef hij: ‘Het gemeenschappelijk ongeluk verwekt een algemene
uniteit onder ons. Trouwens het federalisme is buiten cours, en wij zorgen onder ons,
dat het zijn hoofd niet opsteeke’.78
De gedetineerden sloten ondanks hun uiteenlopende achtergronden vriendschappen
die werden bevestigd in hun vriendenalbums. Enkele daarvan zijn bewaard, zoals
dat van F.W. Anthing, waarin Lambert als motto schreef: ‘Le milieu est le point le
plus voisin de la sa-
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gesse’.79 In het album van Ysbrand van Hamelsveld schreef hij een vergelijkbaar
devies: ‘Le juste milieu, où repose la vertu est toujours le but du sage’. Deze lijfspreuk
stond voor zijn ideaal van politieke vooruitgang zonder de revolutionaire excessen
waarvan hij zelf slachtoffer was geworden.
Na de zuivering van de Nationale Vergadering werd de volksvertegenwoordiging
herdoopt in Constituerende Vergadering en werd er in hoog tempo een nieuwe
grondwet opgesteld, waarin Nederland werd omgevormd tot een eenheidsstaat. Dit
voorstel leek zo sterk op het compromis waaraan in de Tweede Nationale Vergadering
was gewerkt, dat de coup van januari ook wel is getypeerd als een ‘nodeloze
revolutie’.80 Het werd aangenomen door‘grondvergaderingen’van kiezers, waaruit
voor alle zekerheid de federalisten waren geweerd. De leidende personen in het
nieuwe landsbestuur talmden echter met de invoering van de nieuwe grondwet,
misschien omdat deze hun machtspositie zou ondermijnen.
Hiermee werd op 12 juni 1798 korte metten gemaakt door een nieuwe coup van
meer gematigde zijde, opnieuw met steun van de Fransen, uitgevoerd door het
Bataafse leger onder aanvoering van generaal Daendels, een in 1787 uitgeweken
Patriot, die inmiddels een militaire carrière had gemaakt. In juli trad de nieuwe
Staatsregeling in werking, na een worsteling van meer dan twee jaar en twee
staatsgrepen. De volksvertegenwoordiger Van de Kasteele verklaarde bij die
gelegenheid de revolutie als voltooid te beschouwen.

Persvrijheid
In de definitieve Staatsregeling is een aantal idealen terug te vinden waarvan we
zeker weten dat Lambert ze onderschreef: het stimuleren van de binnenlandse
nijverheid, de afschaffing van de pijnbank, vrijheid van godsdienst, en zelfs een paar
van de door hem persoonlijk bepleite bijstellingen. Lamberts ‘bloemetje’, huiselijke
deugd als verplichte moraal, waarmee Hahn in 1797 nog de lachers op zijn hand had
gekregen, was in mei 1798 toch nog tot bloei gekomen. Artikel 7 verklaart dat
niemand een goed burger is dan alleen ‘die de huiselijke plichten in de onderscheiden
stand, waarin hij moge gesteld zijn, zorgvuldiglijk uitoefent en voorts in alle
opzichten, aan zijne maat-
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schappelijke betrekkingen voldoet’. Ook het achtste artikel, waarin de godsdienst de
burgers ‘ten duursten aanbevolen’ wordt, zal Lambert als pleitbezorger van een
dergelijke bepaling tot tevredenheid hebben gestemd. Over de vrijheid van drukpers,
vastgelegd in het zestiende artikel, heeft Lambert zich tijdens de vergaderingen niet
uitgesproken. Toch weten we dat ook hij hiervan een principieel voorstander is
geweest. De door Lambert voor eigen gebruik geschreven encyclopedie bevat een
uitgebreid lemma over persvrijheid dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat:
Drukpers: behoort onbepaald vrij te zijn; zedert deze uitvinding zijn de
menschen omtrent hunne belangen verlicht geworden. [...] Geschriften
over het staatsbestier, indien zij waarheid bevatten, behoren niet verboden
te worden, omdat de waarheid te stuiten alle verbetering belet; indien zij
leugens behelzen wederleggen zij zichzelven, of vinden ras een voorstander
der waarheid, die het publique beter onderricht.
Ook zijn zwager Pieter Paulus had die vrijheid hoog in het vaandel staan. Zowel
in zijn Verhandeling uit 1793 als in de door hem in 1795 opgestelde Verklaring van
de rechten van de mensch nam het ideaal van de persvrijheid een prominente plaats
in. Zonder dit recht zouden alle andere rechten waardeloos blijken. In een
democratische samenleving gefundeerd op de christelijke leer van gelijkheid is
persvrijheid van cruciale betekenis. Van Eck formuleert deze samenhang als volgt:
‘In een vrije staat behoort men zijne gedachten over den godsdienst en de regering
vrijelijk te kunnen uiten - dit eischt het belang van beide - zonder deze vrijheid had
de christelijke godsdienst zo ver niet doorgedrongen - de Hervorming had geen plaats
gehad’.
De tekst van dit lemma geeft een goede doorsnede van het Patriotse gedachtegoed
op dit punt. Van Eck blijkt bijna alles op dit terrein gelezen te hebben, hij verwijst
naar auteurs als Voltaire, Price en Priestley, die vooropliepen in het debat over
vrijheid. Nederlandse teksten waarnaar hij verwijst zijn onder meer de befaamde
oproep Aan het volk van Nederland van Joan Derk van der Capellen en pamfletten
als Twee gesprekken tusschen Waermond en Vrijhart, anoniem gepubliceerd door
Pieter Vreede. Verder noemt hij diverse artikelen over
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Vrijheid van drukpers, titelprent van een pamflet door Batavus, 1785

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

438

De beul verbrandt het tijdschrift de Post van den Neder-Rhijn op het schavot te Arnhem, 1784
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het begrip vrijheid die verschenen in spectatoriale tijdschriften als De Burger en De
Opmerker.81 Een van de door hem aangehaalde pleidooien voor vrijheid van drukpers
was, opmerkelijk genoeg, geschreven door een befaamde Oranjegezinde publicist,
Elie Luzac.82
De hausse in dergelijke pleidooien in de jaren tachtig van de achttiende eeuw hing
samen met het feit dat de drukpers door de Patriotten gehanteerd werd als een politiek
wapen in hun strijd tegen het stadhouderlijke regime. Talloos waren de aanvallen op
de stadhouder en de Orangisten in pamfletten en spotprenten, een genre dat in korte
tijd tot grote bloei kwam. Veel van deze publicaties vielen ten prooi aan de censuur,
zoals Aan het volk van Nederland. Het geruchtmakende verbod van de Patriotse krant
Post van den Neder-Rhijn werd door Van Eck uitvoerig bekritiseerd met veel aandacht
voor de juridische aspecten. Ook de bijdragen van twee Fransen aan het Nederlandse
politieke debat werden in de ban gedaan, Mirabeaus Aux Bataves, uit 1788, ook in
Nederlandse vertaling, en Condorcets Adresse aux Bataves uit 1792.83
Van Lambert van Eck zijn geen publicaties bekend. Wel verscheen in de Post van
den Neder-Rhijn in 1786 een ambtshalve geschreven brief van hem en drie medeleden
van de Raad van Brabant. In deze lange brief vragen de raadsleden aan de Staten
Generaal om een einde te maken aan de achterstelling van Brabant, dat geen
zelfstandige provincie was, maar een gebied dat rechtstreeks vanuit Den Haag werd
bestuurd. De Patriotten wilden hieraan een einde maken en Lambert nam duidelijk
stelling met zijn ondertekening van deze brief, waarin gevraagd werd de ‘Brabanders
alle die vruchten hunner langdurige en getrouwe associatie met de Republiek te doen
genieten’.84
Verschillende auteurs in Lamberts omgeving werden door censuur getroffen, zoals
Jean Luzac en Ysbrand van Hamelsveld en zijn zwager Pieter Paulus, wiens boek,
wat nonchalant omschreven als Verhandeling over de gelijkheid der menschen, in
1794 in Den Haag werd verboden. Het betreft vermoedelijk de editie van Paulus'
Verhandeling die verschenen was bij de Amsterdamse uitgever D.M. Langeveld. In
Amsterdam werd het boek niet verboden maar wel scherp in de gaten gehouden. De
Amsterdamse hoofdofficier constateerde in mei 1794 verontrust dat dit boek in
revolutionaire kringen intensief werd gelezen.85
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Het belang dat de Patriotten hechtten aan de vrijheid van drukpers had diepere
beweegredenen dan alleen hun eigen negatieve ervaringen met censuur.86 Vrijheid
van drukpers werd beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde voor de ideale
samenleving die de Patriotten voor ogen stond: een op volkssoevereiniteit gebaseerde
republikeinse staat. Corruptie en machtsmisbruik van een regering konden alleen
worden voorkomen wanneer opinies vrijelijk konden worden geuit en verspreid.
Deze redenering zien we zowel bij Pieter Paulus als bij Lambert van Eck.
Van Eck heeft in zijn manuscript-encyclopedie wel oog voor de keerzijde van de
medaille. Een volledige afschaffing van censuur zou de deur openzetten voor
staatsondermijnende geschriften. Ging men er echter toe over voor dergelijke
publicaties een uitzondering te maken, dan zou het middel erger zijn dan de kwaal:
zo'n verbod was onverenigbaar met de ware vrijheid en ‘een gevaarlijke stap tot eene
langzaam insluipende slavernij’. Daarbij, zo schreef Van Eck, moet de invloed van
‘lasterschriften en naamloze ophitsingen’ niet overschat worden. In dit verband citeert
hij met instemming Van der Capellen:
Boeken maken geen opstand; om het gemeen in beweging te brengen,
moet men het door levendige stemmen aanhitsen. Een goede regering heeft
van het volk niet te vrezen, omdat zij dezelfde belangen met het volk heeft.
Het volk te verlichten is het terug te houden, van aan verkeerde
aanhitsingen geloof te slaan. [...] Men heeft geen recht, om het volk dom
en onwetend te houden, onder 't voorwendsel van opstand en verwarring
voor te komen.
In de marge van dit lemma gaf Van Eck nog een concreet voorbeeld, namelijk hoe
de koning van Pruisen optrad tegen de Histoire philosophique des Indes, waarin
G.Th.F. Raynal slavernij en andere kwalijke gevolgen van de Europese expansie aan
de kaak stelde.87 Frederik de Grote verbood het boek niet, maar gaf iemand opdracht
om een verweerschrift te publiceren. De moraal die Van Eck aan dit voorbeeld
verbond, luidt: ‘Zo hadden de raadgevers van onzen Prins met het boekje Aan 't volk
van Nederland moeten handelen’. Persvrijheid gold volgens Van Eck zelfs voor
geschriften met een antigodsdien-
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Geschriften van gevluchte Patriotten worden in Amsterdam door de beul op het schavot verbrand, uit
Atlas van vaderlandsche gebeurtenissen, 1789
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stige strekking. Zulke werken vervullen een nuttige functie omdat ze een reactie
oproepen. Om het volk van verkeerde ideeën af te houden moet men geen boeken
verbieden, maar mensen door tegenargumenten weerhouden ‘aan verkeerde
aanhitsingen geloof te slaan’.
Tot zover de theorie, opgeschreven in een tijd waarin de Patriotten nog geen
politieke macht hadden en regelmatig door de censuur werden getroffen. De praktijk
bleek gecompliceerder toen deze groep vanaf 1795 zelf aan het roer stond en de kans
kreeg om met die zo verlangde vrijheid van drukpers te experimenteren. Het streven
van de nieuwe machthebbers om het bestuur transparanter te maken door de notulen
van de Nationale Vergadering te publiceren, was geheel in de geest van Lambert van
Eck. Hij meende immers dat een gedegen voorlichting ‘het volk’ zou weerhouden
aan ‘verkeerde’ publicaties, op welk terrein dan ook, geloof te hechten. Omdat de
belangen van een goede regering en die van het volk zouden samenvallen, was het
vooral van belang de waarheid naar buiten te brengen ter voorkoming van of desnoods
als tegengif voor mogelijk staatsondermijnende publicaties.
Met hoog oplopende conflicten tussen de volksrepresentanten onderling was geen
rekening gehouden. Er waren nog geen spelregels voor een situatie waarin
minderheden binnen de Nationale Vergadering de publieke opinie zouden mobiliseren
tegen meerderheidsbesluiten. Het huidige politieke stelsel met een regering en een
parlement dat is onderverdeeld in regerings- en oppositiepartijen, moest nog worden
uitgevonden. De enige structuur die men kende was die van de oude Staten-Generaal
met hun geheime vergaderingen en besluitvorming bij consensus. In de nieuwe
situatie van na 1795 gebeurde steeds weer het ondenkbare, zoals de openlijke strijd
tussen zich steeds duidelijker uitkristalliserende partijen om de publieke opinie,
waarin het door een meerderheid aanvaarde Ontwerp van Constitutie door medeleden
werd aangevochten. Dat ging tegen alle oude normen van politiek fatsoen in. De
pogingen van de moderaten, georganiseerd in de Gemeenebestgezinde Sociëteiten,
om op hun beurt de andere partij publiekelijk in diskrediet te brengen waren volgens
diezelfde norm eveneens verwerpelijk - de bestuurscolleges van vóór de Bataafse
Revolutie zouden althans nooit in zo'n positie terecht zijn gekomen. Hooguit haalden
dissidente regenten hun gram via anonieme pamfletten, maar dat gebeurde zonder
het aureool van gezag,
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dat volksvertegenwoordigers wel hadden wanneer zij via politieke manifesten de
publieke opinie beïnvloedden.
Die goede oude tijd? Lambert zal hiernaar hebben terugverlangd toen hij het
Monument onder ogen kreeg waarin hij met behulp van enkele letterlijke citaten uit
de gepubliceerde notulen werd geportretteerd als een opportunist van het zuiverste
water. Lezers die de moeite namen om de oorspronkelijke notulen erop na te slaan,
zouden tot de ontdekking zijn gekomen dat de betreffende citaten geheel uit hun
context waren gelicht. De bronnen lagen voor het oprapen maar zo'n exercitie vergde
wel doorzettingsvermogen. Een boosaardig, sappig geschreven pamflet was bovendien
als lectuur heel wat amusanter. De ideale democratie veronderstelt een intellectueel
geschoold lezerspubliek dat zich uitvoerig over pro's en contra's wil laten informeren.
Zover was het nog niet in Lamberts tijd en zover is het eigenlijk nooit gekomen. Om
dit probleem te ondervangen waagden ook de Gemeenebestgezinde Sociëteiten zich
op het pad van de demagogie met hun niet minder boosaardige publicaties in kranten
en tijdschriften waarin de ‘ware’ bedoelingen van de hun opponenten, de
‘democraten’, werden onthuld: die maakten gemene zaak met Engeland en zij zouden
het land in chaos storten. Het vitriool waarin Lamberts geestverwanten, en misschien
ook hijzelf, hun pen doopten werd door hen beschouwd als tegengif. In die zin zijn
ook deze acties te rijmen met de principes van Lambert zoals beschreven in zijn
encyclopedie. En het volk?
Is vrijheid slechts een list? om menschen te bedriegen?
Is zij een net waarmee bedrog onnoz'len vangt?
Een strik voor 't onwijs volk, waarin 't zich zelve verhangt?
Een fuik voor heerschzugt? en een spinneweb voor vliegen?

Dit schreef Ysbrand van Hamelsveld - ‘uwen lotgenoot’ - in Lamberts
vriendschapsalbum in het voorjaar van 1798. Hij was in hetzelfde pamflet als Lambert
van Eck gehekeld als een broodschrijver en politicus zonder vaste beginselen, en na
de coup in dezelfde gevangenis opgesloten. Wat te doen met die vervloekte vrijheid
van de anderen? ‘O, God, die alles weet en alles gadeslaat, wil ware vrijheid, eens
te lang miskend gehaat, door onbegrensde macht, aan 't woest
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geweld ontrukken!’ Hun medegevangene Van Castrop - in het pamflet getypeerd als
iemand met een ‘grote inbeelding, klein verstand en een slecht hart’ - sloeg zijn ogen
niet ten hemel, maar bleef zich vasthouden aan zijn amulet: ‘ware volksvrienden
gebruiken geen ander zwaard dan dat der rede en overtuiging om het vooroordeel te
vellen’.88 Rede en overtuiging zouden uiteindelijk ‘ware vrijheid’ bewerkstelligen,
en als zij er niet zelf van zouden mogen profiteren dan toch in ieder geval toekomstige
generaties, die immers werden opgevoed om die ware vrijheid aan te kunnen.
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Hoofdstuk 10. Kinderen van de toekomst
‘Het wordt tijd dat wij deze waereld tot een hemel zoeken te maken’.1 Met deze
woorden vatte Lambert van Eck de voornaamste doelstelling van de Nationale
Vergadering samen. Tegelijkertijd verwoordde hij hiermee de kern van het
utopisch-revolutionaire denken. Door actief ingrijpen van de mensen zelf en door
het combineren van Verlichting en christendom lag de hemel op aarde binnen
handbereik. Wellicht zou de opbouw nog enige tijd vergen en waarschijnlijk zou hij
zelf niet meer in dit eigengemaakte paradijs kunnen leven, maar Lambert was er
zeker van dat komende generaties van de Bataafse omwenteling zouden profiteren.
In de al eerder vermelde toespraak die Van Eck na zijn verkiezing tot president van
de Nationale Vergadering hield, benadrukte hij dan ook dat niet alleen het geluk van
‘tegenwoordige geslachten’ moest worden nagestreefd, maar vooral dat van de
‘navolgende geslachten’.2
Zijn mederepresentanten zullen zich hierin hebben kunnen vinden. De ‘pursuit of
happiness’ was immers een gedeeld streven van alle verlichte geesten, door Lamberts
Amerikaanse kennis Jefferson als levensdoel opgenomen in de door hem opgestelde
Declaration of Independence. Nadat de mensheid eeuwen achtereen haar hoop had
gesteld op geluk in het hiernamaals, was nu de tijd aangebroken om het geluk op
aarde te verwezenlijken. In de Nationale Vergadering werd het voorstel gedaan om
een dergelijke passage in de Nederlandse Verklaring op te nemen. Alleen omdat de
leden niet tot overeenstemming konden komen of dit geluk individueel getint moest
zijn of ‘algemeen nationaal’, is het begrip niet in de Nederlandse wetgeving
doorgedrongen.3
De representanten vergeleken de Nationale Vergadering graag met een school,
zoals Lambert van Eck deed door in zijn rede van de ‘School van de Verlichting’ te
spreken. Het verwezenlijken van een hemel op aarde was een leerproces waarbij
weleens fouten werden gemaakt, zoals de Franse Revolutie had laten zien. Ook daar
werden
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Kind krijgt uitleg over de Verklaring van de rechten van de mens en de burger, uit Weekblad voor
Kinderen, 1798-1800

de revolutionairen geïnspireerd door de overtuiging dat hun inspanningen toekomstige
generaties, Lamberts ‘navolgende geslachten’, ten goede zouden komen. Mirabeau
had zijn oproep aan het Nederlandse volk Aux Bataves besloten met de aansporing:
‘Gelukkig diegenen, die hunnen laatsten druppel bloeds voor het Vaderland zullen
vergieten! Zij zullen de vertroostende gedachten in het graf meedragen van het
algemeen geluk bewerkt te hebben; en zullen derzelver kinderen nalaten de erfenis
hunner deugden’.4 De Franse vooruitgangsfilosoof Condorcet was ervan overtuigd
dat het voor nieuwe generaties veroverde geluk cumulatief zou werken: elke nieuwe
generatie zou gelukkiger worden dan de voorafgaande. Beide revoluties, zowel de
Franse als de Bataafse, werden dan ook als een verjonging van de samenleving
beschouwd, een wedergeboorte, of zoals Swildens het typeerde ‘gewichtig thans,
gedenkwaardig hierna’.5
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Politieke scholing
Aan het Nederlandse volk was volgens Lambert nog heel wat op te voeden, zoals
blijkt uit een beschouwing in zijn manuscript-encyclopedie. Hij verdeelt het volk in
drie ‘klassen’. De eerste bestaat uit degenen die het land besturen, ‘die deel aan de
opperste macht hebben’. De tweede groep wordt gevormd door ‘alle burgers, dat is,
fatsoenlijke ingezetenen, handeldrijvende of niet, handwerkslieden, enz’. De derde
‘klasse’ was het ‘gemeen’, door Van Eck getypeerd als ‘de heffe des volks’, een
‘bastard-tak, die men moet verdragen, maar die men zorgvuldig moet inkorten, om
te beletten, dat het gehele lichaam des booms verduistere’. De toestand was echter
niet hopeloos, want in het lemma ‘vrijheid van drukpers’ schreef Van Eck dat
opvoeding de sleutel was tot vooruitgang. Het volk moest met behulp van een vrije
drukpers worden ‘verlicht’. Niet toevallig werd in pamfletten vaak gesproken over
de ‘opvoeding van het menschdom’.6 Opvoeding en revolutie konden niet zonder
elkaar. De Bataafse revolutionairen maakten het onderwijs om die reden voor het
eerst tot een verantwoordelijkheid van de overheid.
Omgekeerd beschouwden veel onderwijzers zich als zendelingen van de Bataafse
Revolutie. Dat blijkt onder meer uit de toespraak die de onderwijzer Arent van Soelen
op 25 augustus 1795 hield voor het ‘school-instituut’ in Bodegraven. Deze werd in
Amsterdam gepubliceerd onder de titel Redevoering over de ernstige behartiging
van de opvoeding der jeugd en het algemeen volks-onderwijs, beschouwd in verband
met den bloei der burgerlijke maatschappij en ter aanspooring van alle waare
patriotten toegepast op den tegenwoordigen toestand onzes vaderlands.7 De rede
begon met een lofzang op de moderne Duitse pedagogen Campe, Salzmann en
Basedow, die opvoeding en onderwijs tot grondslag hadden gemaakt van het
‘bijzonderen maatschappelijk geluk’. ‘Bepeinst meteen’, sprak Van Soelen, ‘wat u
de daardoor reeds hier en daar voortschietende Verlichting voor de toekomst
voorspelt!’ In Frankrijk werd immers grote vooruitgang geboekt sinds men was
teruggekomen van het ‘helsche priester- en monnikkenbedrog’. Ook in Nederland
gloorde hoop, want de moderne pedagogie was dan wel in Duitsland tot bloei
gekomen, maar de Nederlanders deden voor de Duitsers niet onder, waarbij de spreker
wees
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op het werk van Martinet, Van den Berg, 't Hoen en Van Alphen. De ‘nationale
slaapzucht’ van weleer leek plaats te hebben gemaakt voor een dynamische
geestesgesteldheid gericht op een ‘geduchte herschepping in Nederland’. Niet alleen
was er een nieuwe toekomst geopend, ook het verleden zou worden herschreven.
Kinderen zouden voortaan worden onderwezen over op de vlucht gedreven ‘verwaten
koningen en prinsen, heerschzuchtige vorsten en vorstinnen’, en over de ‘verblinding,
slavernij en armoede’ die zij hadden veroorzaakt. ‘Ziet daar, kortelijk geschetst, de
eerste beelden die ouders, onderwijzers, volks-verlichters in Nederland, naar de
behoeften van onze tijd, niet teveel op de voorgrond kunnen plaatsen in de
onderwijzing der jeugd, in de vorming des volks!’
Al vóór de Bataafse Revolutie waren er concrete plannen gemaakt voor een
hervorming van het onderwijs na een eventuele machtsgreep. Een van de radicaalste
voorstellen was afkomstig van Otto's leraar Vatebender. Zijn vertoog was een
antwoord op een prijsvraag van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen.8 Vatebender wilde een einde maken aan het standgebonden
onderwijs. Arm en rijk hadden volgens hem ook in dit opzicht gelijke rechten. Het
onderwijs moest niet langer worden georganiseerd en gefinancierd door de kerk en
plaatselijke overheden, maar een verantwoordelijkheid worden van de nationale
overheid. Een ‘nationale opvoeding’ zou betere garanties geven voor goed onderwijs
voor iedereen, waardoor ook getalenteerde kinderen uit de lagere standen voortaan
de mogelijkheid zouden krijgen op de sociale ladder te stijgen. Een landelijk apparaat
van onderwijsinspectie zou de kwaliteit van het onderwijs moeten waarborgen. Met
deze ideeën was hij niet alleen voor Nederlandse begrippen zijn tijd ver vooruit.9
Zijn plannen vertoonden wel overeenkomst met de hervormingen die op dat
moment in Frankrijk werden doorgevoerd. In de Franse grondwet van 1791 werd
het recht op openbaar en algemeen onderwijs vastgelegd als een verantwoordelijkheid
van de centrale overheid. Deze wet werd uitgewerkt door Condorcet. Twee jaar later
volgde op verzoek van Robespierre een radicaler Plan d'éducation nationale,
opgesteld door Michel Lepeletier, dat in juli 1793 werd ingediend. Het is de vraag
of Vatebender op de hoogte was van het plan van Con-
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dorcet. Het plan van Lepeletier verscheen in ieder geval pas na zijn eigen
verhandeling. Waarschijnlijk putten de auteurs allen hun inspiratie uit dezelfde bron;
het werk van Rousseau. Vatebender baseert zijn verhandeling ten dele op Emile en
op Rousseaus plan voor een Poolse grondwet, waarin een ‘nationale opvoeding’
wordt bepleit. Anders dan Roussau had Vatebender eveneens nagedacht over de
vraag hoe scholen in de praktijk georganiseerd moesten worden. Hij publiceerde
hierover in 1792 een aparte verhandeling, inclusief lesroosters, een begroting en een
blauwdruk voor het schoolgebouw.
Vergeleken met Rousseau was Vatebender een pragmatische denker die in zijn
plannen ook rekening hield met een tijdpad voor de realisering ervan. Hij schatte de
tijd die nodig zou zijn voor de doorvoering van zijn plannen op dertig jaar.
Toekomstige generaties, niet de huidige, zouden hiervan profiteren. Na de Bataafse
Revolutie verruilde hij zijn baan als rector van de Latijnse school van Gouda voor
het onzekere bestaan van volksrepresentant. In april 1796 stelde hij zijn verhandeling
in handen van de commissie die de Nationale Vergadering had ingesteld om het
onderwijs te hervormen, waarna hij prompt werd uitgenodigd lid te worden.
Vatebender had inmiddels kennisgemaakt met de politieke praktijk en had in zijn
begeleidende brief geschreven dat zijn voorstellen wel voor ‘chimaeriq’ zouden
worden gehouden. Zijn vrees werd bewaarheid, want de commissie beperkte zich
tot ‘bedaard nadenken’. Men wilde vooral niet streven naar ‘ijdele dromen van een
onbereikbaare en hersenschimmige volmaaktheid’.
Hoewel de radicale representant Pieter Vreede tot snelle voortgang maande, kwam
de onderwijscommissie niet tot een aanbeveling.10 Dat wil niet zeggen dat er op wat
langere termijn geen voortgang werd geboekt. De Staatsregeling van 1798 voorzag
in een Agentschap voor Nationale Opvoeding, ofwel een ministerie van Onderwijs.
De ‘agent’, of minister, kreeg de opdracht om ‘Verlichting en beschaving’ te
bevorderen. Twee jaar later stelde de toenmalige agent, J.H. van der Palm, een
uitvoerige memorie op, die de blauwdruk was voor het onderwijs in de negentiende
eeuw. De voorstellen in deze memorie gingen minder ver dan de hervormingen die
Vatebender voor ogen hadden gestaan. Ook Van der Palm nam krachtig stelling tegen
‘de idealen eener hersenschimmige volkomenheid’, die alleen maar averechts
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zouden werken. Controle over de in het onderwijs gebruikte leerboeken was een van
de speerpunten van het nieuwe beleid. De agent ‘zal een wakend oog houden op de
schriften die in het licht verschijnen of door de openbare nieuwspapieren worden
aangekondigd, en van dezulken die schadelijk zijn voor de goede zeden aan het
Uitvoerend Bewind kennis geven’.

Jonge revolutionairen
Voor de Franse revolutionairen was vernieuwing meer dan alleen een leuze geweest.
Veel van de machthebbers na de revolutie waren opmerkelijk jong, zeker in
vergelijking met de generatie die voor 1789 aan de macht was. Marc-Antoine Jullien
Jr., slechts vijf jaar ouder dan Otto, was de verpersoonlijking van het nieuwe jeugdige
elan.11 Hij bezocht al op zijn zestiende de Jacobijnse club, ontmoetingsplaats van de
Parijse radicale revolutionairen. Op zeventienjarige leeftijd was hij naar Engeland
gezonden om contacten te leggen met de oppositie aldaar. Een jaar later, in 1793,
kreeg hij van het Comité de Salut Public wederom een belangrijke opdracht als
speciale gezant van Robespierre in Bretagne en Normandië. Dat hij als ‘agent du
Comité’ verantwoordelijk was voor de golf van terechtstellingen die daar plaatsvond,
is nooit bewezen, maar gezien zijn machtspositie op dat moment niet onwaarschijnlijk.
Jonge leiders van dergelijke zuiveringsoperaties waren door hun leeftijd in het
voordeel. Jullien zelf zei hierover: ‘Ik ben jong, maar daardoor minder corrupt’. Een
andere jonge revolutionair, Saint-Just, beweerde: ‘Omdat ik jong ben sta ik dichter
bij de natuur’. Daarop baseerde deze drijvende kracht achter de terreur zijn morele
gezag, totdat hij zelf, amper achtentwintig jaar oud, onder de guillotine eindigde.
De jonge Jullien overleefde de periode zonder kleerscheuren. Hij zette zijn carrière
voort als journalist, schrijver en pedagoog. Hij ontwikkelde een methode voor
tijdmanagement, die hij aanprees als ‘het voornaamste middel om gelukkig te
worden’.12 Het boek werd ook in Nederland gelezen, Otto's generatiegenoot Alexander
van Goltstein probeerde op basis hiervan zijn leven te reorganiseren.13
Julliens opvoeding tot revolutionair is met behulp van zijn persoonlijke archief te
reconstrueren. Hierin worden 62 brieven bewaard
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van zijn moeder, gericht aan haar zoon en haar echtgenoot, die tal van details over
zijn jeugd bevatten. Hij kreeg een typisch verlichte opvoeding, geïnspireerd door
Rousseaus Emile. Gevoeligheid en geweten waren hierbij kernbegrippen; lezen en
schrijven werden als hulpmiddel benut om beide tot ontwikkeling te brengen. Gezien
het abonnement dat zijn ouders voor hem namen op het eerste Franse kindertijdschrift,
L'Ami des enfants, las hij hetzelfde soort lectuur als Otto. Het strikte educatieschema
dat hem werd opgelegd komt al even vertrouwd voor. Het was opgesteld vanuit het
devies dat tijd een schaars goed is dat nuttig gebruikt moet worden.
Marc-Antoine Jullien werd al op zeer jonge leeftijd aangemoedigd zijn gedachten
op papier te verwoorden. Zijn eerste proeve van bekwaamheid met pen en papier is
te lezen onder aan een brief van zijn moeder aan zijn vader. Hij krabbelde daar een
paar regeltjes neer: over de rozen in de tuin die al in bloei stonden en zijn hoop dat
zijn vader thuisbleef in plaats van af te reizen naar Parijs. Uit de brieven van zijn
moeder wordt duidelijk dat zij zowel de stijl als de inhoud van haar zoons schrijfsels
corrigeerde. ‘Cela n'est pas bien, dis d'une autre manière’, luidt haar commentaar
met grote regelmaat. Evenals Otto werd Marc-Antoine door zijn moeder aangespoord
een dagboek bij te houden dat al even weinig intiem was. Toen haar zoon in Parijs
verbleef, schreef ze hem dat ze zich amuseerde met het herlezen van zijn dagboek
over het jaar 1784.

De revolutionaire catechismus
De kernpunten van de Franse Revolutie hadden in 1789 hun neerslag gevonden in
de Verklaring van de rechten van de mens. Gewapend met deze beknopte formulering
meende men dat de politieke opvoeding van de jeugd efficiënt kon worden aangevat.
Voor het overdragen van revolutionaire idealen greep men echter terug op een
beproefde retoriek: die van de catechismus, met reeksen van vragen en de gewenste
antwoorden.14 Het genre van de revolutionaire catechismus werd in Frankrijk zelfs
zo populair dat Condorcet het nodig vond te waarschuwen tegen de tendens om
kinderen de rechten van de mens uit het hoofd te laten opdreunen. De grondwet moest
volgens hem niet ‘een soort catechismus’ worden.15
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Vaderlandsliefde, uit H. van Alphen, Gedigten, 1787
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De eerste Nederlandstalige varianten verschenen al vóór de Bataafse Revolutie.
Populair was de vertaling van een Frans specimen, de Fransche republikeinsche
catechismus voor de jeugd, uit 1793. Een jaar later verscheen er een die was
toegespitst op de Nederlandse situatie, de Catechismus der egaliteit en der rechten
van den mensch. Veiligheidshalve vermeldt de titelpagina slechts ‘gedrukt in
Nederland’, zonder naam van drukker of uitgever. In het ‘eerste jaar der Bataafsche
Vrijheid’, zoals vermeld op de omslag, verscheen bij de progressieve Amsterdamse
uitgever W. Holtrop de Republikijnse katechismus en eerste grondregelen van
republikijnsche zedenkunde voor de opvoeding der jeugd van beiderlei geslacht in
de huisgezinnen en in de schoolen. Boven aan de titelpagina stond de leus ‘vrijheid,
gelijkheid en broederschap’ afgedrukt, geflankeerd door een portret van Pieter Paulus
als de ‘wijze stuurman’ van het Nederlandse schip van staat, ‘groot beide in naam
en daad’. Op de volgende bladzijde vind men het devies: ‘Kinderen! Gij zijt het, die
de ervenisse der vrijheid aan de nakomelingschap zult overbrengen!’ Het voorwoord
belooft ‘vaderlandsche ouders en onderwijzers’ een toename van de ‘nationale
deugden’ en de ‘oud-Nederlandsche-Republikeinsche zeden’, mits men zijn pupillen
‘slechts met dit boekje zoekt eigen te maken’.
Niet meer dan 44 bladzijden waren voldoende voor een grondige politieke
indoctrinatie, met vragen als ‘Wat is de beste regeeringsvorm?’ waarop het antwoord
luidt: ‘Die waarin het volk op zijne plaats is: de Republikijnsche’. [...] En wat moet
er gebeuren wanneer de burgers onderdrukt worden? ‘De opstand is alsdan, en voor
het volk en voor ieder gedeelte van hetzelve, het geheiligste der rechten en de
onvermijdlijkste der plichten’. Over het thema godsdienst is deze catechismus veel
korter van stof. Zes vragen volstaan, de antwoorden dragen een sterk seculier karakter.
Bij de vraag wat er onder godsdienst verstaan moet worden, luidt het antwoord ‘het
verheven denkbeeld, welk de mensch van zijn bestaan heeft’ en de ‘erkendnis, die
hij aan het Opperwezen verschuldigd is’. De voornaamste godsdienstige plicht is
‘een eerlijk man’ te zijn. De openbare eredienst bestaat uit: ‘De arbeid, want ledigheid
is van alle de ondeugden, die welke het Opperwezen het meest mishaagt’. De vraag
naar het bewijs voor het bestaan van God krijgt als antwoord: de twijfelaar moet ‘de
ogen wenden naar de hemel, naar de aarde, naar de zee, naar alles, wat hem omringe’.
Het
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Portret van Pieter Paulus in de Republykynsche katechismus, 1795

geheel wordt besloten met de constatering dat alle godsdiensten gelijk zijn, mits ze
in overeenstemming zijn met de wetten van de staat. Er verschenen veel meer van
zulke werkjes, wat laat zien hoe populair dit genre ook in Nederland was.16
De verwante stijlvorm van de dialoog was populair bij verlichte filosofen, vooral
wanneer zij met hun denkbeelden een breder publiek probeerden te bereiken of
wanneer zij kozen voor kinderen als doelgroep. Diderot paste deze toe in zijn Entretien
d'un père avec ses enfants. De Perponchers Onderwijs voor kinderen en Martinets
Katechismus der natuur, beide intensief gelezen door Otto, waren eveneens als
dialoog geschreven.
In Otto's dagboek komen dergelijke catechismussen niet voor. Zijn politieke
opvoeding bestond uit zwaardere kost, bijvoorbeeld de verhandeling van oom Paulus,
waarin hij, zoals we al constateerden, regelmatig las. Hij deed dat voor het eerst op
zaterdag 7 september 1793: ‘Thuis gekomen zijnde, heb ik den verderen avond
doorgebracht met wat te lezen in een boek waarvan oom Paulus den autheur is en
'twelk
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handelt over de gelijkheid der menschen’. Eerder die ochtend was hij thuisgekomen
van een logeerpartij bij zijn oom, misschien had hij het boek, dat toen juist was
uitgekomen, van hem meegekregen. Het bleef lange tijd verplichte lectuur, die Otto,
zoals hij op 4 augustus 1794 schreef, ‘gezonde begrippen’ moest aanleren ‘in
godsdienstige waarheid én in politique zaken’. In het eerste jaar van de Bataafse
vrijheid werd het boek wederom op Otto's leeslijst gezet, een herhalingsoefening
opnieuw onder leiding van zijn vader.
Verder werd Otto politiek geschoold door middel van geschiedenisboeken, die
door zijn ouders werden benut om actuele politieke kwesties aan de orde te stellen.
De auteurs van deze boeken gaven hiertoe de nodige voorzetten. Zo legde Martinus
Stuart, auteur van Romeinsche geschiedenissen uit 1793, in zijn voorwoord een
directverband tussen de Oudheid en de actualiteit.17 Otto's lezing van Stuart had het
beoogde effect. Op 1 februari 1794 noteert hij: ‘In de Romeinsche historie hebbe ik
de geschiedenis van de verdeeldheid van Rome gelezen toen het al een republiek
was. Hieruit bleek duidelijk dat burgeroorlogen meer kwaad somtijds kunnen
uitrichten dan de machtigste tyrannen, maar dat wanneer een republiek het ongeluk
niet heeft van hierin te geraken en nut blijft genieten, het er dan gelukkiger kan wezen
dan in een monarchie’.
Ook Millots Wereldgeschiedenis, die Otto met zijn moeder las, gaf aanleiding tot
politieke beschouwingen, waarbij het verschil in tijd en plaats blijmoedig werd
genegeerd. Zo betoonde Otto zich bijzonder enthousiast over een wet die was ingesteld
door een van de farao's. Hierin zou zijn vastgelegd dat hovelingen voortaan alleen
op grond van verdiensten mochten worden uitgekozen: ‘Deze wetten, dunkt mij,
mochten ook wel in Europa ingevoerd worden, alwaar de vorsten en koningen zo
dikwijls hunner macht misbruiken’. Erfelijke adel en monarchie lagen aan de
verkeerde kant van het politieke spectrum.
Meer waardering had Otto voor geschiedenis die zich dichter bij huis afspeelde:
de vaderlandse geschiedenis. Op 21 oktober 1791 schreef hij: ‘den avond met
schrijven en lezen doorgebracht onder andere in Martinet over onze vaderlandsche
historie, in dewelke ik meerder belang stelle als in die der Romeinen of Grieken,
omdat mij dezelve meer raakt’. Over allerlei episoden uit de vaderlandse geschiede-
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De moord op de gebroeders De Witt, uit J. Wagenaar, Vaderlandsche historie, 1794

nis werd in de achttiende eeuw druk gedebatteerd. Bijvoorbeeld over de moord op
Johan de Witt, de raadpensionaris die ruim een eeuw eerder het stadhouderschap had
afgeschaft. In de Nationale Vergadering werd meermaals naar deze Patriotse held
verwezen en Lambert van Eck wijdde in zijn manuscript-encyclopedie een lemma
aan hem. In de geschiedwerken van schrijvers als Wagenaar en Martinet kreeg Otto
een zelfde Patriotse versie van het verleden voorgeschoteld. In de woorden van Otto:
‘gelezen in Martinet over de broeders De Witt welke in Den Haag door het gemeen
gruwelijk gehandeld zijn en naderhand hunne dode lichamen door de straten gesleept,
hoewel zij den lande grote dienst gedaan hadden’.18
Ook de oude Batavieren, patriotten avant la lettre, waren een belangrijk
referentiepunt. Op 28 mei 1794 schrijft Otto met zijn vader en zijn oudste zusje te
hebben gelezen ‘over onze eerste voorvaders de Batavieren, hoe zij dapper waren in
den oorlog en voor de vrijheid
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De Batavieren, uit Lettergeschenk voor de Nederlandsche jeugd, 1790
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streden’. Ditzelfde beeld komt naar voren in andere kinderliteratuur uit die tijd,
bijvoorbeeld in het Lettergeschenk voor de Nederlandsche jeugd uit 1790. De
Batavieren worden hierin geroemd als een ‘trouw, moedig, kuisch en eerlijk’ volk
dat slechts op één ondeugd te betrappen was: het onmatig gebruik van sterke drank.
Een vrijheidlievend volk van eigen bodem: ‘Zulk een heldhaftig volk bewoonde ons
land - zorgt, kinderen! dat gij hunne geschiedenis leert, gij zult dan een
onverschrokken volk beminnen welks deugden en vrijheidsliefde gij na moet volgen’.19
Otto las veel drukwerk dat betrekking had op de actualiteit. Op 16 januari 1795
schreef hij met zijn vader wat te hebben gelezen in ‘een boekje, waarin een bedorven
gemeenebest (zoals het onze) zeer net is afgeschilderd’. Dit thema was in de
pamfletten uit deze periode zo algemeen dat het niet duidelijk is waarop Otto doelde.
Mogelijk las hij De mislukte bedoeling der heerschzucht; of de verkorte geschiedenis
van een Gemeenebest op de maan.20 Het is een parallelvertelling over een volk op
de maan dat zich eerst vrij heeft gevochten, maar uiteindelijk toch weer in de kluisters
wordt geslagen door een vorst, die onder invloed staat van een verkeerde voogd: ‘Dit
was aldaar ook het lot van een gemeenebest, van een klein maar aangenaam Gewest’.
Regelmatig las hij ook de krant, bijvoorbeeld op 15 april 1794: ‘Op het dessert wat
voor papa gelezen in de nieuwspapieren, hoe er tegenwoordig de zaken in Vrankrijk
bij staan’.

Feesten en rechten
Na de Franse en de Bataafse Revolutie werden er tal van feesten en ceremonieën
georganiseerd met rituelen die verwezen naar vernieuwing en wedergeboorte. Het
planten van vrijheidsbomen is hiervan het bekendste voorbeeld. Kinderen kregen
tijdens deze rituelen niet toevallig een hoofdrol toebedeeld. De al eerder genoemde
pedagogische connectie tussen kinderen en bomen krijgt hier een nieuwe,
revolutionaire lading. Tijdens een Frans revolutionair feest in 1797 sprak een
zestienjarige jongen plechtig de volgende woorden uit: ‘Bomen, mijn vrienden, zijn
het embleem van onze jeugd; zij groeien en wij groeien tesamen’. Bij die gelegenheid
plantten vierhonderd kinderen even zovele bomen.21
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Vanaf 1795 werden ook in Nederland heel wat vrijheidsbomen geplant, wat met
soortgelijke feestelijkheden gepaard ging. De eerste keer gebeurde dat op.6 februari
1795 in Den Haag. De twaalf burgers die de boom zouden planten werden elk
geflankeerd door ‘een Bataafsche maagd, beneden de 14 jaaren oud’.22 Otto was bij
deze feestelijke gebeurtenis aanwezig: ‘Gister zijn wij allen daar ook geweest om
de vrijheidsboom te zien planten, welke plechtigheid met zeer schoon muziek
vergezeld ging’. Er zijn verschillende prenten van zulke boomplantingen bewaard
gebleven. Op een afbeelding van de vrijheidsboom in Zaandam zien we ter zijde een
moeder staan die haar zoontje uitleg geeft over de symbolische betekenis.23 Tijdens
het ‘burgerfeest’, twee dagen na de opening van de Nationale Vergadering, op 3
maart 1796, de dag waarop Pieter Paulus zijn fatale kou vatte, was er in Den Haag
een optocht, waarin twintig jongelingen ‘vaderlandse liederen’ zingend meeliepen
alsook twintig jongedochters en twaalf moeders met kinderen met een banier waarop
stond ‘Wij zullen nimmer ophouden deezen dag aan ons kroost te verkondigen, opdat
zij die op haar nageslacht kunnen overbrengen’, gevolgd door enkele arme
weeskinderen die een spandoek droegen met de leus ‘gelijkheid’.24
Hoewel kinderen moesten opdraven bij allerhande revolutionaire feesten en de
revolutionaire ideologie hun met de paplepel werd ingegoten, werden ze in de
Verklaringen van de rechten van de mens genegeerd. Hadden deze kinderen van de
revolutie eigenlijk wel rechten? Kinderen behoorden net als slaven, vrouwen, joden,
niet-blanken, dienstpersoneel, armen, doofstommen en gehandicapten tot degenen
voor wie gelijkheid in de rechten van de mens en de burger niet vanzelfsprekend
was. De ruime formulering van deze rechten gaf echter wel een nieuwe impuls aan
de discussie over achtergestelde groepen in de samenleving. Kant definieerde deze
moderne geestesstroming in zijn antwoord op de vraag Wat is Verlichting? als het
oprijzen van de mensheid uit onmondigheid, uit de staat van minderjarigheid.
Verlichting was emancipatie, maar schrijvers die zich bogen over de vraag voor wie
- anders dan uiteraard mannelijke burgers - de mensenrechten golden, hielden zich
eerder met slaven en vrouwen bezig dan met kinderen. Pieter Paulus nam in zijn
Verhandeling duidelijk stelling tegen de slavernij, die juist in het van oudsher vrije
Nederland ongepast
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De vrijheidsboom op het Haagse Buitenhof en de optocht op 3 maart 1796, detail van Monument
voor Pieter Paulus, 1797

was. Dat moderne standpunt werd niet overgenomen door de Nationale Vergadering,
waar het echter wel uitvoerig besproken werd. Volgens een meerderheid waren de
Surinaamse slaven er vooralsnog niet bij gebaat de volle beschikking over
mensenrechten te krijgen. Dat was een visie die Otto ook bij Martinet had kunnen
lezen, volgens wie de Surinaamse slavernij in elk geval beter was dan de ‘afgodische
Afrikaanse vrijheid’.25
De discussie over de rechten van vrouwen vertoont parallellen met die over
slavernij. De belangstelling in Nederland nam toe nadat de Vaderlandsche
Letteroefeningen gedeelten had gepubliceerd uit de History of women van William
Alexander. In 1796 verscheen een vertaling van dit werk, waarin de kwestie voor
het eerst aan de orde werd gesteld. In datzelfde jaar volgde een vertaling van Mary
Wollstonecrafts Vindication of the rights of women, de meest uitgebreide
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verdediging van de rechten van de vrouw.26 Het boek was vertaald door Lamberts
vriend Ysbrand van Hamelsveld, die er de inleiding en het commentaar uit de Duitse
versie van C.G. Salzmann aan had toegevoegd.
De door Lambert van Eck bewonderde rechtsgeleerde F.A. van der Marck pleitte
in een verhandeling voor vrouwenkiesrecht, gelijkheid van man en vrouw binnen
het huwelijk en het recht van vrouwen op academische promotie.27 Hij stelt dat volgens
het natuurrecht het huwelijk een maatschappij van gelijken is, waarin niet ‘d'eene
over den anderen een voorrecht van te gebieden heeft’. Hij spreekt uitdrukkelijk van
‘ouderlijke’ en niet van ‘vaderlijke’ macht. Al in 1795, het eerste jaar van de Bataafse
Revolutie, schreef iemand die zich verborg achter de initialen P.B.v.W. een pamflet
Ten betooge dat de vrouwen behooren deel te hebben aan de regeering van het land,
waarin werd gepleit voor gelijke rechten van vrouwen.28 De auteur eiste kiesrecht
voor vrouwen en toegang tot publieke functies en besloot met een oproep om hierin
het voortouw te nemen, zodat de Fransen de Nederlanders zouden kunnen toeroepen:
‘Holland, wij verbraken de ketenen! maar gij, gij stelt de vrijheid gansch op haren
troon!’.
In 1798 publiceerde Gerrit Paape zijn Revolutionaire droom, waarin hij het ideale
nieuwe gezin schetst, zoals dat in 1998 zou bestaan, met volledige gelijkheid tussen
man en vrouw.29 Lieve van Ollefen beschreef in Het revolutionaire huishouden
eveneens een utopisch huwelijk. In dit toneelstuk laat een vader zijn zes dochters elk
een mannenberoep leren. De man beroemt zich erop niet alleen in staatszaken
revolutionair te zijn, maar ook in gezinsaangelegenheden.30 Jacobus Kantelaar, een
vriend van Lambert, schreef een Redevoering over den invloed der waare Verlichting
op het lot der vrouwen, waarin hij expliciet verband legt tussen Verlichting en de
positie van de vrouw.31 Kantelaar volgde Rousseau in de opvatting dat de zucht tot
weelde de wortel van alle kwaad was. Te ver doorgeschoten beschaving had de mens
losgemaakt van de natuur. Hij concludeerde dat ‘verfijning van de zeden de eerste
oorzaak der ongelijkheid onder de menschen geworden zij’, en daaronder viel bij
hem ook de ongelijkheid tussen de seksen. Weelde leidde volgens hem tot
onderdrukking van zowel vrouwen als slaven. Eigenlijk verschilde dus de beschaafde
maatschappij niet van de barbaarse: beide moesten zich ontwikkelen tot een meer
verlichte
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samenleving. Het waren ideeën die aansloten bij de opinies van Lambert van Eck.
De hausse in pedagogische geschriften in de laatste decennia van de achttiende eeuw
duidt erop dat ook kinderen meer dan tevoren serieus werden genomen. In de
Vaderlandsche Letteroefeningen werd regelmatig aandacht besteed aan pedagogische
onderwerpen. Niet alleen adviesboeken, maar ook kinderboeken werden erin
besproken, zoals het door Otto gelezen Adèle en Theodore, dat werd aangeprezen
als ‘een reeks uitmuntende lessen over de opvoeding’. Feddersens Voorbeelden van
wijsheid en deugd, dat eveneens op Otto's programma stond, werd goedkeurend
beschreven als het werk van een ‘ernstige schrijver, die het erop toelegt om de jeugd
goede leefregels in te prenten [met] uitmuntende voorbeelden van een verstandig
gedrag’.32 Een theoretische discussie over de rechten van kinderen, vergelijkbaar met
die welke over de rechten van vrouwen en slaven werd gevoerd, bleef echter uit. Het
pleidooi om kinderen meer dan vroeger als gelijkwaardig aan volwassenen te
behandelen was van louter pedagogische aard.
Ook in juridisch opzicht veranderde er weinig in de positie van kinderen, maar
wel in die van jongeren. De scheidslijn tussen minderen meerderjarigheid werd
bijvoorbeeld herzien. In Frankrijk was in 1792 de stemgerechtigde leeftijd van 25
jaar verlaagd tot 18 jaar. In Nederland werd vijfjaar later het stemrecht verlaagd van
25 jaar naar 20 jaar.33 Verder werden de verregaande rechten die ouders over hun
kinderen uitoefenden, ingeperkt. Zo was ouderlijke toestemming niet langer vereist
wanneer volwassen kinderen een huwelijk sloten. Het erfrecht werd iets gunstiger,
in die zin dat het niet langer mogelijk was om kinderen geheel te onterven, voorheen
een effectief dwangmiddel. Sommige van deze hervormingen werden na 1814 weer
teruggeschroefd, maar de symboliek van jeugd en vooruitgang bleef voortbestaan.
In 1856 werd de eerste steen voor het nationaal monument op de Dam in Amsterdam
gelegd door een weesjongen, die daarvoor beloond werd met een horloge. De
boodschap dat de toekomst van het vaderland in handen van de jeugd ligt, was
inmiddels een cliché geworden.34
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Kind van de toekomst?
Otto had de revolutionaire idealen met de paplepel ingegoten gekregen en na 1795
kon hij ervaren wat een revolutie in de praktijk betekende: ‘ruige dagen’. Zijn eerste
notities in dit verband betreffen de Franse troepen die op weg naar Den Haag Delft
passeerden. Op 19 januari 1795 schreef hij in de omgeving van Delft ‘veel
legerwagens met 4 en 2 paarden’ te zijn tegengekomen. Thuisgekomen hoorde hij
van zijn vader ‘dat er in 't geheel wel over de 100 voorbij zijn gekomen, waar naar
toe weet ik niet. Deze avond zijn alle de paarden ervan weer naar Den Haag gereden,
zodat het een ruige dag is geweest’. De Franse legers trokken naar Den Haag over
de weg langs de Vliet en passeerden dan onvermijdelijk De Ruit. Otto's tekenleraar
Van Haastert moet hierop een goed zicht hebben gehad van achter de ramen van De
Ruit, toen hij de haveloze soldaten op papier vastlegde. Ze bleven nog dagenlang in
groepjes voorbijtrekken. Op 24 januari 1795 noteert Otto:
Ik ben zeer blijde dat deze dag voorbij is, want ik heb niets vermaak gehad.
Vooreerst zijn papa en mama den gehelen dag in Den Haag geweest, zodat
ik met mijn zusjes en de juffrouw alleen was. Ten tweede was het koud
en sneeuwig weer, zodat ik niet kon buiten gaan en ten derde wierden wij
telkends geïnquietteerd door voorbijtrekkende Fransche vrijwilligers,
welke zonder officiers bij troepen van 4 à 6 voorbijkwamen en waarvan
sommigen het ijs over op de plaats kwamen en dan niet dan met moeite
door enig drinkgeld weg te krijgen. Dit was vooral zeer lastig en naar,
dewijl papa en mama niet thuis waren en wij alleen met hen omspringen
moesten en hetwelk de oorzaak ook was dat ik niet veel geleerd of gedaan
heb. Het is al ½ 10 en papa en mama zijn nog niet thuis, zodat wij laat
naar bed zullen gaan.
De volgende dag was Otto van huis, maar knecht Dirk wist hem te vertellen ‘dat
het veel stilder geweest was als gisteren en er maar een paar geweest waren die met
een glas jenever ordentelijk weer vertrokken zijn’. Niet veel later zwelt de stroom
weer aan en schrijft Otto: ‘Wij hebben voor 't overige weer overlast van Fransche
huzaren gehad. Wij dachten er nu geheel van vrij te zijn, daar het in lange tijd
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Rondtrekkende Franse soldaat, getekend door Otto's tekenleraar Isaac van Haastert, 1795
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niet gebeurd is, maar het was mis’. Toen alles tot rust was gekomen volgde de
inkwartiering van dat gedeelte van de Franse troepen dat in de omgeving van Delft
gestationeerd bleef. Ook De Ruit herbergde twee logés, de Franse officieren Danton
en Gérard. Otto kende genoeg Frans om een praatje met hen te maken, waarover hij
‘zeer vergenoegd’ was. De eerste noemde hij ‘een zeer goed man’. 's Avonds kwam
de officier bij hem zitten, ‘dan vertelt en zingt hij wat en daar luister ik dan naar en
verzuim mijn eigen zaken’.
Zoals eerder besproken had de revolutie indirect een weerslag op Otto omdat zijn
vader door zijn politieke functies sindsdien vrijwel permanent aan het vergaderen
was. Lambert kon zich nu minder met zijn zoon bemoeien, waarover Otto zich
regelmatig beklaagde: ‘Ik ben vooral blijde weer met het Latijn aan den gang te zijn,
want om het maar bij papa te doen dat gaat toch niet, want die heeft, met zijn post,
haast nooit tijd’.
Vergeleken met Frankrijk verliep de revolutie van 1795 in Nederland tamelijk rustig.
Er volgde geen terreur en er werd geen guillotine op het Binnenhof geplaatst. Hoe
groot het verschil met Frankrijk was, ook al was daar de terreur voorbij, blijkt uit
gebeurtenissen die daar terzelfder tijd plaatsvonden. Hoewel in 1795 de revolutionaire
storm was geluwd, waren de effecten er nog steeds voelbaar. Zeker bij een Frans
leeftijdgenootje van Otto, Louis Capet, de koningszoon, die inmiddels zijn vader en
moeder verloren had. Opgevoed als troonopvolger stierf de jongen in een Parijse
gevangenis op 8 juni 1795. Het nieuwe bewind had een poging gedaan om de jongen
een revolutionaire heropvoeding te geven. Hij was onder de hoede van een
schoenlapper gesteld, die hem, geheel volgens Rousseaus principes, een harde
opvoeding gaf en hem al doende een ambacht probeerde te leren. Net als Emile en
Otto kreeg hij kippen en konijnen te verzorgen, niet als pedagogisch hulpmiddel,
maar als noodzakelijke bijdrage aan het gezinsinkomen. De heropvoeding had in
zoverre succes, dat de jongen desgevraagd zijn ouders uitschold en optrad als getuige
in het proces tegen zijn moeder. Maar nadat ook koningin Marie-Antoinette was
terechtgesteld en de schoenmaker zijn taak als opvoeder had neergelegd, verkommerde
de jongen in een gevangenis om uiteindelijk aan tuberculose te sterven.35
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Het zoontje van Lodewijk XVI en zijn bewaker, uit Gallerij van beroemde kinderen, 1822
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De dood van de tienjarige Louis trok weinig aandacht, zeker in vergelijking met die
van zijn vader. De Patriotse schrijver Johannes Hazeu vond echter dat hij deze affaire
in zijn speciaal voor kinderen geschreven geschiedenis van de Franse Revolutie niet
kon verzwijgen. Zijn Historie der omwenteling in vaderlandsche gesprekken voor
kinderen was in de bekende dialoogvorm gegoten: een gesprek tussen vader en
kinderen, Jantje en Mietje in dit verhaal. Nadat de executie van Lodewijk XVI de
revue is gepasseerd, waarbij de auteur een duidelijke stellingname vermeed (hij gaf
‘min of meer’ voldoende antwoorden, maar niet ‘genoegzaam voor die welke hem
ter dood veroordeelden’), komen de kinderen met lastige vragen op de proppen,
bijvoorbeeld hoe het met de jeugdige troonopvolger is afgelopen. Mietje, vermoedelijk
net als Otto opgevoed met kinderliteratuur die erop gericht is het empathisch vermogen
te stimuleren, heeft medelij den met het verweesde kind van Lodewijk en
Marie-Antoinette. Zij vraagt om meer informatie over zijn verdere levensloop. De
vader ontkomt niet aan een antwoord: ‘het zoontje der koning stierf in de gevangenis
aan een ziekte’, om dan snel van onderwerp te veranderen, op weg naar de moraal
van dit boek, de aanbeveling om ‘goede burgers en burgeressen’ te worden van een
land dat uit ‘slijkmoerassen’ tot het ‘schoonste waereldoord’ werd gemaakt.36
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Hoofdstuk 11. Theofilantropijnen en fysico-theologen
Verlichte godsdienst
Otto was in 1780 gedoopt in de Grote Kerk in Den Haag en behoorde daarmee tot
de Nederlands-Hervormde Kerk. Maar wat betekent godsdienst voor een opgroeiend
jongetje? Dat is moeilijk vast te stellen, temeer omdat zijn dagboek ons in de eerste
jaren vooral informeert over de uiterlijke kanten van de godsdienst. Op zondag ging
Otto meestal met zijn ouders naar de kerk om naar een preek te luisteren. Vaak
bezocht het gezin de Waals-Hervormde kerk, waar in het Frans gepreekt werd om
vervolgens na afloop thuis de inhoud van de preek te bespreken. Zijn ouders gingen
dan na wat Otto ervan had opgestoken. Dat viel wel eens tegen, want soms had hij
de preek niet goed kunnen verstaan en andere keren ging de inhoud hem boven de
pet. Wanneer het gezin op zondag niet naar de kerk ging, werd er thuis een preek
gelezen of over godsdienstige zaken gepraat. Dat gebeurde bij ziekte of slecht weer,
maar ook af en toe welbewust als godsdienstoefening binnen het gezin. In de kringen
van de Van Ecks was deze vorm van huisgodsdienst populair. Doddridge had er reeds
voor gepleit, en er waren handleidingen geschreven door moderne theologen die bij
de Van Ecks eveneens veel gelezen werden, zoals C.C. Sturms Dagelijksche
verkeeringen met God en G.J. Zollikofers Christelijk huisboek. Hun eigen Waalse
predikant, Jacob Scheidius, volgde later met eenBijbelsch huisboek. In zulke
bijeenkomsten werden modern geloof en moderne huiselijkheid gecombineerd.1
Ten behoeve van Otto's godsdienstige opvoeding werden speciaal voor kinderen
geschreven boeken uitgekozen. In zijn dagboek vermeldt hij bijvoorbeeld Johann
Jacob Hess' Geschiedverhalen des O. en N. Testaments, inzonderheid geschikt voor
de jeugd, een voorloper van de kinderbijbel. Verder ging hij eens per week naar
catechisatie. Zijn godsdienstige ideeën kregen geleidelijk vorm. Aan het einde van
het jaar, soms aan het einde van een maand of een week, knoopte Otto
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vaak een godsdienstige beschouwing vast, maar toch lijkt hij niet werkelijk gegrepen
te zijn door het christelijk geloof. Dikwijls gaat hij met tegenzin naar de kerk, soms
blijft hij thuis met bijvoorbeeld een verkoudheid als excuus. Typerend is de notitie
van zondag 31 januari 1796: ‘Dewijl ik (weder zeer doof zijnde) vandaag maar uit
de kerk thuis gebleven ben, zo wilde mama deze morgen met mij 't een of ander
praten over diergelijke zaken. En hoewel ik er in 't begin niet veel zin toe had, zo
raakten wij evenwel aan den gang en quamen op de dood van Jezus Christus’.
De meer uiterlijke kanten van de godsdienst fascineerden Otto wel, zoals het
avondmaal, dat eens per drie maanden gevierd werd. Hij mocht voor het eerst mee
op een zondag in juli 1791: ‘Deze dag heb ik te Voorburg te kerk geweest, doch
dewijl het nachtmaal was en ik dit feest nooit had zien vieren, was ik zo nieuwsgierig
naar het geen er gebeuren zoude dat ik weinig lette op hetgeen de dominee predikte,
zodat ik thuis gekomen niets wist te zeggen’. Otto mocht na deze onoplettendheid
voorlopig niet meer mee naar het avondmaal. Op een zondag in april 1794 schrijft
Otto: ‘Vanmorgen niet meede geweest na de kerk, omdat het nachtmaal was’. Otto
vroeg vermoedelijk waarom hij niet mee mocht, want hij vervolgt: ‘Bij deze
gelegenheid maakte papa een aanmerking, waarom of de kinderen namelijk geen
deel mochten nemen in de door Jezus ingestelde plechtigheid’. Otto bereikte hiermee
dat zijn moeder beloofde hem nog wel eens mee te zullen nemen naar het avondmaal.
Bijna een jaar later was het zover: ‘Deze maand heb ik begonnen met naar Delft naar
de Fransche kerk te gaan, alwaar vandaag het feest des Heiligen Avondmaals gevierd
is, welke plechtigheid mij zeer aangedaan heeft’.
Otto's dag begon met het lezen van stichtelijke lectuur en werd daar als regel ook
mee besloten. Op 21 mei 1793 schrijft hij over het ontbijt: ‘Toen heb ik voor papa
de courant gelezen en in den bijbel’. Over het lezen van de bijbel maakt hij verder
zelden melding. Het boek lijkt niet tot zijn favoriete lectuur te hebben behoord, want
wanneer hij op 27 september 1793 expliciet vermeldt wél in de bijbel te hebben
gelezen, voegt hij toe ‘welke ik tegenswoordig haast dagelijks verzuim, 'twelk mama
gantsch niet wel bevalt’. Welgeteld komen er in Otto's hele dagboek niet meer dan
elf verwijzingen naar de bijbel voor. Dat
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‘De matiging in aanzien en fortuin’, prent uit de categorie ‘De werking van de godsdienst’, uit J.B.
Basedow, Manuel élémentaire d'éducation, 1774

getal valt in het niet bij die naar Martinets Katechismus der natuur of Basedows
Manuel. In de loop der jaren neemt het godsdienstige aspect een steeds kleinere plaats
in zijn dagboek in.2
Op zondag 11 januari 1795 noteert Otto: ‘Deze ochtend zijn papa en mama en
tante te kerk geweest, maar oom Paulus en Doortje en ik zijn thuis gebleven en wij
hebben wat in de bijbel gelezen, waaruit wij gezien hebben dat het
allerwaarschijnlijkst is dat de evangelist Johannes deselfde is die de drie zendbrieven
geschreven heeft, dewijl de woorden en vermaningen daarin voorkomende, bijna
eender en in dezelfde stijl geschreven zijn’. Otto werd grootgebracht met de meest
moderne interpretatie van de bijbel, waarin het boek niet langer beschouwd werd als
de directe weergave van Gods woord, maar als het werk van mensen. Door de
toegenomen aandacht voor de historische context waarin de bijbel was ontstaan,
waren ook de apocriefe bijbelboeken in de belangstelling gekomen. Otto werd
daarover geïnfor-
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meerd bij Martinet. In oktober 1791 las hij hierin ‘over de boeken der Macabeeën,
welke dienen om de gaping tussen het Oude en Nieuwe Testament te vullen’.
Op een zondag in december 1794 kwam hij met zijn vader te spreken over het
hiernamaals: ‘En met papa een nuttige conversatie gehad over den mensch, welk tot
bewijs strekt, dat al was er geen eeuwigheid, men toch op deze waereld gelukkiger
zoude zijn met Gods wil te volbrengen’. De woorden ‘al was er geen eeuwigheid’
duiden erop, zoals al eerder is betoogd, dat er twijfel mogelijk was aan het bestaan
van het hiernamaals. Maar de waarden die het christendom vertegenwoordigde,
hadden volgens Lambert van Eck een bredere geldigheid. Het menselijk geluk in het
leven bestond, zo vervolgde Otto's vader, uit ‘de volmaking van zijn verstand en het
geluk van den evenmensch te bevorderen’.
Op 18 november 1793 noteerde Otto: ‘Deze morgen heb ik in Hess'
Geschiedenissen van den bijbel gelezen de geschiedenis van Joseph, waaruit wij zien
dat God altoos met ons is wanneer wij deugdzaam zijn’. Gelovigheid en
deugdzaamheid gingen van oudsher samen, maar Otto's vader koppelde geloof
rechtstreeks aan de waarden die hij uit verlichte auteurs had geput. Op een zondag
in juni 1791 noteerde Otto: ‘Deze morgen heb ik met papa een preek gelezen over
de liefde Gods, dat dezelve bestaat in de betrachting van de liefde tot de naasten en
deze wederom in een redelijke zelfsliefde’. ‘Redelijke zelfsliefde’ was geen bijbelse
term, maar gold in de verlichtingsfilosofie als de centrale drijfveer van het menselijk
handelen.
De basis van Otto's geloofsopvatting was dat God altijd het goede voorhad met
de mens, ook wanneer dat niet direct duidelijk was. Tal van tegenslagen, ziektes en
ongelukken worden daarom door Otto zo uitgelegd dat ze in feite als een zegen
moesten worden beschouwd. Een voorbeeld: op een zomerse dag in 1794 liep Otto
rond op De Ruit met de twee jaar jongere Willem van Vredenburch. Plotseling viel
zijn vriendje flauw. Otto holde naar huis om hulp te halen. Nadat Willems stropdas
wat losser was gemaakt kwam de jongen weer bij bewustzijn. Achteraf was Otto blij
dat het niet tijdens het vissen was gebeurd: ‘Als hij dan eens in 't water gevallen en
verdronken was. Hierin ziet men toch de wonderlijke besturing van Gods
voorzienigheid omtrent de menschen’. Nooit werd tegenslag of ziekte uitgelegd als
een straf van
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Gods goedheid, uit H, van Alphen, Gedigten, 1787
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God, een gevolg van eigen zondigheid. Dat principe was in de kring van de Van Ecks
geheel verlaten.
Om dezelfde reden mocht men nooit ldagen over tegenslag. In 1791 noteert Otto:
‘Vanmorgen heb ik een grote feil begaan met papa op een murmurerende toon te
vragen waarom of God mij toch zo doof had gemaakt, doch ik wist het niet en zal
het niet weder doen’. Ook zeuren over slecht weer was uit den boze, ‘want voor het
algemeen nut weet Hij beter als wij wat dienstig is en papa wil daarom niet dat ik
ooit zeg dat het weer niet deugt; Bij regenachtige dagen zitten wij in huis ook met
genoegen, God zij ervoor gedankt’.3 Dezelfde opvattingen vond Otto terug in de
boeken die hij las, bijvoorbeeld in een stichtelijke ‘morgengedachte’: ‘Het hoofdstuk
handelde over de koude. Er was een aanmerking bij waarin bewezen werd, dat de
menschen zeer slecht handelen als zij (de nadelen die de koude aanbrengt maar alleen,
en niet de voordelen doorziende) tegens de goede God murmureren zonder te
bedenken dat God alles tot hun best doet’.4
Dit alles getuigt van een redelijke geloofsopvatting, maar er zijn ook tekenen van
een meer gevoelsmatige godsdienstigheid. Bijvoorbeeld wanneer Otto op een zondag
in juli 1791 een gesprek met zijn vader heeft: ‘Vandaag ben ik niet te kerk geweest
maar heb met papa een preek gelezen, handelende over de eerste aanspraak van het
Onze Vader. Hetgeen mij het meeste daarin beviel, was dat als wij tot God bidden,
ons hart gezind moet zijn als dat van een kind jegens zijn vader; doch eer men zo
bidden kan, moet men een kind van God worden’. Wat het betekende om ‘een kind
van God’ te zijn, kwam alweer overeen met de deugden die werden aangeprezen in
de pedagogische literatuur: ‘Derhalven een kind van God te zijn zegt zoveel als in
wel te doen en nuttig te wezen zijn zaligheid vinden, arbeidzaam, rechtschapen,
weldadig te zijn, daarentegen haat, vervolging, gierigheid, onkuisheid met ernst
mijden’. In deze passage zien we een opvatting over godsdienst die op twee pijlers
rust. Enerzijds wordt het christelijk geloof gepresenteerd als redelijk. Arbeidzaamheid,
rechtschapenheid en weldadigheid waren deugden die Otto ook in zijn kinderboeken
aangeprezen vond. Anderzijds was het geloof een persoonlijke relatie tussen mens
en God, tussen kind en vader. De gelovige moest kind worden en zich aan het geloof
overgeven. Dat de kwestie Lambert be-
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zighield, blijkt uit zijn encyclopedie, waarin hij een passage van Zollikofer over het
bidden van kinderen heeft overgenomen.5
De waardering voor een meer spontane geloofsbeleving nam in de late achttiende
eeuw toe. Ze is te vinden in een nieuwe, meer verlichte vorm van piëtisme, die sterk
aan de emoties appelleerde en via auteurs als Lavater steeds meer invloed kreeg in
Nederland. De voorstelling van de gelovige als kind sloot aan bij de groeiende
waardering voor de eerste levensfase. Een bijbeltekst die in deze jaren populair werd,
is de passage uit het evangelie van Mattheus, waar Jezus zegt dat mensen weer
kinderen moeten worden om naar de hemel te kunnen gaan. Pieter Paulus had deze
bijbeltekst aangehaald in zijn openingstoespraak tot de Nationale Vergadering. Deze
opvatting vindt men eveneens terug in de schilderkunst en literatuur van die dagen
waarin kinderen in toenemende mate worden afgebeeld als onschuldige, engelachtige
wezentjes.6
Binnen het hervormde geloof vond in de achttiende eeuw een scheiding der geesten
plaats, waarbij zich drie stromingen aftekenden, een orthodox-confessionele, een
verlichte en een bevindelijke. De bevindelijken, de ‘fijnen’, hechtten grote waarde
aan zelfonderzoek in de vorm van het bijhouden van een godsdienstig dagboek of
het schrijven van de eigen bekeringsgeschiedenis. Met de geloofsopvatting van deze
‘fijne’ piëtisten was Otto zeker bekend, want hij vond ze in zijn directe omgeving.
In zijn dagboek spreekt hij bijvoorbeeld over een bezoek aan boer Paulus van der
Spek, een vrome piëtist van de zware stempel. Diens geloofswereld kennen we goed,
omdat hij een dagboek bijhield. Ook schreef hij een eveneens bewaard gebleven
autobiografie met een titel waarin het bevindelijke taalgebruik doorklinkt: ‘Eenige
weegen die de Heere met mij gehouden heeft’. Van der Speks teksten worden getekend
door een diepgewortelde twijfel aan de eigen uitverkiezing en een verlangen om te
boeten voor bedreven zonden.7
Voor erfzonde of predestinatie was in het moderne geloof van de Van Ecks geen
plaats meer.8 Lambert heeft in zijn manuscriptencyclopedie een aantal lemmata
opgenomen die meer inzicht geven in zijn godsdienstige opvattingen. In het lemma
‘tolerantie’ blijkt duidelijk dat hij tolerantie niet zozeer ziet als een christelijke maar
meer als een maatschappelijke deugd. Onder het lemma ‘kunsten en wetenschappen’
schrijft hij over de ‘staat der volmaaktheid waarin onse eer-
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ste voorouders geschapen zijn, zo met opzicht tot de vermogens van hun verstand
als de geregelde neringen’. Hiervoor putte hij uit de ‘uitmuntende verhandeling’ van
de Duitse theoloog J.F.W. Jerusalem, Verhandeling over de voornaamste waarheden
van den godsdienst, waarin het moderne geloof wordt verdedigd tegen radicale
opvattingen als het deïsme of atheïsme van denkers als Hume, Bolingbroke en
anderen.9 Verder maakte hij intensief gebruik van de Nederlandse editie van Michaelis'
nieuwe bijbelvertaling, die, en dat was iets nieuws, bedoeld was voor alle gezindten.
Hierin waren de bijbelboeken gerangschikt volgens de tijdvakken waarin ze tot stand
waren gekomen.
In het lemma ‘Genesis’ in zijn manuscript-encyclopedie onderschrijft Lambert de
moderne opvatting dat bijbelteksten niet letterlijk moeten worden opgevat. ‘Moses
wilde de Israëliten vooreerst een recht denkbeeld geven van 's menschen en 's waerelds
oorsprong, bijzonder van hun tegens de afgodische stellingen van andere volkeren
te wapenen. Men behoort hem dus in deze opzichte niet te beschouwen als een
natuur-onderzoeker die de Israëliten een volledig begrip van 't geheel waereld-stelzel
geven wilde, maar zoverre tot zijn bijzonder oogmerk diende’.
Typerend voor de religieuze positie van Lambert is zijn waardering voor Confucius,
die hij een eigen lemma gaf als ‘een der eerwaardigste wijsgeren in China’, met
verwijzing naar het artikel over hem in de Encyclopédie, die bij Van Eck wellicht in
de kast stond. Anderszijds had hij een afkeer van ‘dweperije’, dat hij eveneens een
eigen lemma gaf en definieerde als: ‘het te sterk drijven van enige beginselen of
plichten of ook wel de uitoeffening van zulke beginselen of plichten zonder de reden
plaats te vergunnen is dweperije; Dweperije bepaalt zich dan niet enkel tot den
godsdienst maar zij heeft plaats in meest alle wetenschappen, zedekunst, staatkunde,
wijsgeerte, geleerdheid enz’. Op dezelfde wijze heeft Lambert zich in de Nationale
Vergadering uitgelaten, waar hij, zoals we hiervoor zagen, benadrukte dat Verlichting
en christendom samen moesten gaan.
In zijn functie van volksvertegenwoordiger had Lambert van Eck ingestemd met
het ingrijpende besluit tot scheiding van kerk en staat. Godsdienst werd hiermee een
zaak van het individu. De overgang naar een meer individuele geloofsbeleving was
een proces dat al eerder was begonnen, maar deze kreeg vaste vorm in de beslotenheid
van het ge-
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zin, zoals bij de Van Ecks. Nooit werd Otto door zijn ouders lastig gevallen met de
formele kanten van het geloof, ze discussieerden wel met hem, maar ze respecteerden
zijn opvattingen en houding, ook al was hij nog jong. Otto maakte aantekeningen
van godsdienstige aard en schreef zelf een paar gedichten en gebeden. Deze
aantekeningen waren strikt persoonlijk, hij hoefde ze aan niemand te tonen, zijn
ouders wisten er zelfs niet van. Misschien volgde Otto een advies uit Martinets
Huisboek: ‘Verzuimt niet den openbaren godsdienst; tekent alles aan in een bijzonder
boek, wat gij niet geweten hebt, of merkwaardig toescheen’.10 We kunnen ons afvragen
welke weg Otto als volwassene zou zijn ingeslagen, maar zeker is dat zijn moderne
religieuze opvoeding kiemen legde voor fundamentele twijfels aan het geloof.
Zo'n ontwikkeling was niet ondenkbaar in deze tijd. Een voorbeeld van groeiende
twijfel is te vinden bij een leeftijdgenoot, de drie jaar jongere Alexander van Goltstein,
die al eerder aan de orde is geweest.11 Hij begon tijdens zijn studententijd een dagboek
geïnspireerd door Lavaters Geheim dagboek en Benjamin Franklins autobiografie,
die in 1798 in het Nederlands was verschenen.12 Toen hij negentien jaar was, schreef
hij: ‘Sinds omtrent een jaar ben ik minder nauwgezet op godsdienstoefening’. Twee
jaar later signaleerde hij bij zichzelf ‘stilstaan of teruggaan in de oefeningen tot
betrachting van godsdienst’. Later in dat jaar schreef hij: ‘Hoe lang ben ik mij reeds
niet bewust van de duisterheid in mijn begrip der Goddelijke heiligheid’. Op 15
oktober 1806 werd de laatste stap gezet: ‘Over de godsdienst ben ik thans meer dan
ooit in twijfeling; Het onvaste gebouw van godsdienst, hetwelk sedert verscheide
jaren het mijne was, is langzamerhand aan het waggelen geraakt en stort met hevige
schokken in’.13
Privatisering en liberalisering van het geloof brachten gevaren met zich mee,
daarvan was iemand als Lambert van Eck zich maar al te goed bewust. Tijdens zijn
bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek te Parijs was hij geconfronteerd met een
afnemende belangstelling voor de godsdienst, toen de rondleider hem lopend door
de afdeling theologie vertelde ‘dat in deze zaal het minste navraag was, terwijl in
alle andere vakken veel gewerkt wordt’.14 Historici zijn de afgelopen jaren tot de
conclusie gekomen dat Verlichting en christendom elkaar eerder aanvulden dan dat
het om een tegenstelling ging. Dat beeld is echter vooral gebaseerd op de publieke
discussie, want wat er zich in-
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dividueel afspeelde, weten we alleen van de enkeling die zijn monologue intérieur
op schrift zette in een dagboek dat niet voor andere ogen bestemd was. Geloofstwijfels
zullen meestal verborgen zijn gehouden voor de buitenwereld, zoals Alexander van
Goltstein zijn gevoelens zelfs voor zijn ouders verborgen hield.
In Otto's tijd werd de plaats van de godsdienst in de samenleving zo fel
bediscussieerd dat in hervormde kring de gedachte begon post te vatten dat het geloof
beter verdedigd moest worden. In 1785 werd dan ook het Haagsch Genootschap tot
Verdeediging van de Christelijke Godsdienst opgericht. De directe aanleiding hiervoor
was de verschijning van Historie der verbasteringen van het christendom door Joseph
Priestley.15 De Nederlandse vertaling was anoniem, maar vermoedelijk van de hand
van Ysbrand van Hamelsveld. Priestley pleitte voor een christendom in wat hij
beschouwde als zijn oorspronkelijke vorm. Leerstellingen zoals de drie-eenheid en
de erfzonde werden door hem verworpen met het argument dat de bijbel hierover
zweeg. Zijn boek riep vooral weerstand op vanwege zijn unitarisme en werd al
spoedig door de overheid verboden. Uit zijn aantekeningen weten we dat Lambert
van Eck het werk niet verwierp maar het juist bewonderde.
Ook Lamberts andere voorkeuren duiden op een vrijzinnige geloofsbeleving in
huize Van Eck. De boeken die er in de kast stonden behoorden juist tot de lectuur
waartegen de orthodoxe predikant Jan Scharp fel van leer trok in zijn boek over de
‘hedendaagsche zogenaamde Verlichting’. Zo waarschuwde deze predikant zowel
tegen auteurs als Basedow, met wiens werk Otto werd opgevoed, als tegen de door
Lambert met instemming geciteerde Goodricke en Priestley. Zij waren allen in
Scharps optiek ‘opklarers’ die het christendom wilden zuiveren van wat zij dwalingen
noemden, maar in feite het geloof ondermijnden. Ze worden door Scharp in één adem
genoemd met de ‘ongelukkige’ Rousseau, de ‘valsche spottende’ Voltaire en de
‘zotte’ Lamettrie. Een van de Nederlanders die door de Rotterdamse predikant onder
vuur worden genomen is Lamberts vriend Ysbrand van Hamelsveld. Het waren
allemaal wolven in schaapskleren, want, zo schrijft Scharp, ‘onze bestrijders,
meesterlijk geleerd, werken op het gevoel en spreken allen van menschlievendheid’.16
Scharp gooide alle van de orthodoxe richting afwijkende opvattingen op één grote
hoop. In werkelijkheid kende het vrijzinnige chris-
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tendom vele nuances, waarin Lambert een eigen koers uitzette. Zo wijst Lambert
Voltaires religieuze opvattingen af. Hoewel hij hem als literator en filosoof bewondert,
beschouwt hij deze denker tegelijkertijd als ‘den Goliath van 't ongeloof, die de
verborgenheden met de korte elle van zijn eindig verstand meten wilde’. Elders in
zijn manuscript-encyclopedie, waar hij zich uitspreekt voor ongebreidelde persvrijheid,
waardeert hij Voltaire omdat hij met zijn aanvallen op het geloof auteurs als Jerusalem
tot hun werken zou hebben geïnspireerd, ‘welke thans den Godsdienst tot de hoogste
eere strekken’.17 Lamberts aanvankelijke voorkeur voor de optimistische Jerusalem
boven de meer cynische Voltaire blijkt uit de goedkeurende adjectieven telkens
wanneer hij in zijn encyclopedie deze ‘uitmuntende’ Duitse theoloog ter sprake
brengt. Jerusalem geldt als optimistische theoloog par excellence, die deze
levenshouding zelfs wist te bewaren nadat zijn zoon vanwege een ongelukkige liefde
zelfmoord had gepleegd. Deze dramatische gebeurtenis leverde Goethe de stof voor
zijn bestseller Werther, waarmee de zaak ook in Nederland een cause célèbre werd.18
Intellectueel Europa verbaasde zich erover dat de vader nog steeds bleef beweren in
de beste aller werelden te leven, zoals een bezoeker van Jeruzalem, baron van Spaen,
in 1783 nog constateerde.19
Het besluit tot scheiding van kerk en staat in 1796 had grote gevolgen voor de
kerkelijke structuur. Lutheranen, doopsgezinden, roomskatholieken en joden werden
niet langer achtergesteld en de Nederlands-Hervormde Kerk verloor haar
geprivilegieerde positie. Voor joden had het besluit eveneens ingrijpende gevolgen.
In veel steden van het land was het hun voordien verboden zich te vestigen, ook in
een stad als Delft, zoals blijkt uit het reisverslag van een Duitser uit 1783 die over
Delft bondig noteert: ‘Stadt hat keine Juden’.20
Kerken van alle denominaties werden van toen af aan beschouwd als
genootschappen, waarin gelovigen zich verenigden om hun geloof te belijden. De
nieuwe religieuze organisaties kregen alle vrijheid, maar moesten financieel op eigen
benen staan. Dat gold ook voor de Nederlands-Hervormde Kerk, die tot dan toe door
de overheid was gefinancierd. Nu deze steun verdween, groeide de vrees voor een
religieus en maatschappelijk vacuüm. Lambert van Eck deelde deze ongerustheid
blijkens een aan hem gerichte brief van een gelijkgestemde,
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de Leidse hoogleraar Voltelen, die zich zorgen maakte over het wegvallen van de
bezoldiging van predikanten en onderwijzers:
Maar 'tgeen mij in dezen 't meest smert, mijn vriend, is de
onverschilligheid waarmede de godsdienst wordt behandeld en 't jammerlijk
lot dat daaraan te wachten staat. [...] Ieder kan zo hij 't verkiest en 't
vermogen bezit, zich daartoe de middelen aanschaffen zijne leraren
[predikanten] zelf onderhouden etc. en die zulks niet kan, getrooste zich!
Duizenden zullen zich moeten beroofd zien van de middelen van onderwijs,
van voorbiddingen van vertroostingen van 't heilrijk gebruik des doops en
des avondsmaals. Ziedaar de Christenkerk ras uit Nederland en met haar
alle zegen geweken! O, mijn vriend, mijn hart schreit.21
Lamberts correspondent was wel voor gelijkschakeling van alle verschillende
geloofsrichtingen maar dan met behoud van geldelijke steun, niet alleen aan de
Nederlands-Hervormde Kerk maar aan alle kerkgenootschappen.
Lambert van Eck wilde eigenlijk verder gaan, want zijn ideaal was het afbreken van
de grenzen tussen de verschillende geloofsrichtingen binnen het christendom. Dat
hij oecumenisch avant la lettre was, bleek al uit zijn voorkeur voor de bijbelvertaling
van Michaelis, die ook door Martinet werd aangeraden in zijn Huisboek.22
Veelzeggend is dat Lambert van Eck zich aansloot bij de Waalse kerk, waarnaar
rond 1790 in Delft veel jonge, verlichte intellectuelen overstapten. De Waalse kerk
was aanzienlijk progressiever dan de Nederlands-Hervormde. Ze was ook elitair de gemeente in Delft telde minder dan tweehonderd lidmaten - en oefende daardoor
van oudsher aantrekkingskracht uit op mensen als de Van Ecks.
Binnen de Waalse gemeente werd rond deze tijd een gezelschap opgericht dat zich
La Confraternité, de broederschap, noemde. Het bestond uit (oud-)diakenen, die
eigenlijk tot taak hadden te zorgen voor de armen, die in deze gemeente echter schaars
waren. Tijdens hun tweewekelijkse samenkomsten hadden ze zich daarom een nieuw
doel gesteld: de verdediging van het christelijk geloof tegen ‘ondermij-
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ners’ van welke aard dan ook. La Confraternité noemde zichzelf een ‘geheim
genootschap’, wat doet denken aan de loges van de vrijmetselarij. Dat is geen toeval,
want onder de leden zijn verschillende vrijmetselaren te vinden uit de Delftse loge
Silentium.
Enkele leden van La Confraternité wilden godsdienstoefeningen houden die
openstonden voor leden van alle gezindten. Met gevoel voor symboliek richtten zij
op Kerstmis 1797 het genootschap Christo Sacrum op. De eerste vijfjaar kwam men
in het geheim bijeen, daarna trad het genootschap in de openbaarheid met een eigen
liturgie, inclusief doop, eigen gezangen en eigen kerkelijke gewaden. De leden van
Christo Sacrum zagen zich zelf als ‘de nieuwe mens’, een begrip dat werd
overgenomen uit het Nieuwe Testament, maar dat tijdens de Verlichting een nieuwe
lading had gekregen.23 Naar het voorbeeld van de vroege christenheid wilde het
genootschap een oecumenische werkplaats zijn voor modern moreel-religieus
burgerschap. Dat droegen de leden ook op andere manieren uit. Een van hen, Willem
Goede, schreef een utopie, waarin hij schetste hoe Rotterdam zich zou kunnen
ontwikkelen tot een ideale stad met onder meer de beste methode van lijkbezorging:
aan de rand van de stad rookten de enorme schoorstenen van het stedelijk
crematorium.
De leden van Christo Sacrum werden in Delft gezien als vreemde vogels en hun
genootschap werd schamper ‘Kris-kras’ genoemd. Het bleef klein, want het volk zag
er niets in en de elite durfde er geen lid van te worden. De drijvende kracht hierachter
was Isaac van Haastert, Otto's tekenleraar. Zijn ideeën stonden dicht bij die van de
Van Ecks, zoals blijkt uit Van Haasterts vele publicaties op diverse terreinen. Het
oecumenische ideaal is verder terug te vinden bij auteurs met wie Otto werd opgevoed,
zoals C.G. Salzmann, die naast zijn lessen op het Philanthropinum ook voordrachten
hield, Gottesverehrungen, waarin hij een geloof propageerde dat niet aan een kerk
was gebonden en wars was van dogma's en rituelen. In 1794 had Lambert zijn zoon
opgedragen dagelijks een stuk uit Salzmanns Gottesverehrungen in het Nederlands
te vertalen. Lambert zal de oprichting van Christo Sacrum zeker hebben toegejuicht,
hoewel hij lid bleef de Waalse kerk. Mogelijk heeft hij er weleens een
godsdienstoefening bijgewoond, want voor het kerkgebouw stopten af en toe koetsen
van sympathisanten, die liever niet al te openlijk met de beweging geassocieerd
wilden worden.24
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In andere steden waren er eveneens aanzetten tot interconfessionele bewegingen,
waaronder groepjes theofilantropijnen. Deze theofilantropijnen vormden een zeer
los georganiseerde religieuze groepering, die in 1796 in Frankrijk was ontstaan als
een mengsel van deïsme en vrijmetselarij.25 De theofilantropijnen wilden geen nieuwe
kerk stichten, maar streefden naar een universeel geloof gebaseerd op de liefde tot
God. Hun ideeën brachten zij naar buiten in publicaties, waaronder een Recueil de
cantiques, hymnes et odes pour les fêtes religieuses et morales des Theophilanthropes
ou adorateurs de Dieu et amis des hommes.26 Hierin wordt God aangeduid als ‘père
de la nature’ of ‘âme de la nature’, de gezangen gaan over een ‘beau papillon’ of een
‘charmant ruisseau’. De bundel opent met een ‘examen de conscience’ om na te gaan
of men voldaan heeft aan de plichten jegens zichzelf, zijn gezin en de samenleving
- in die volgorde. Het onversneden deïsme van de theofilantropijnen lijkt de laatste
stap te zijn geweest naar een gewetensvol agnosticisme. Uit een terloopse opmerking
in een brief uit 1798 weten we dat juist deze bundel de meest geliefde godsdienstige
lectuur was van Lambert van Eck. Zonder daar verder al te veel ruchtbaarheid aan
te geven behoorde Lambert tot de meest vrijzinnige christenen van zijn tijd.
Het laatste decennium van de achttiende eeuw was in alle opzichten turbulent, ook
in godsdienstig opzicht. In gemoderniseerde vorm en samengesmolten met burgerlijke
deugden en vaderlandsliefde was godsdienst belangrijker dan ooit. Lambert van Eck
hamerde daarop in de Nationale Vergadering, maar zoals we zagen kon hij de
meerderheid der afgevaardigden niet overtuigen. De houding van Lambert van Eck
laat zien dat in de late achttiende eeuw verlichte ideeën goed konden samengaan met
een vrijzinnig christendom. Sommige tijdgenoten zagen hierin een onverenigbare
combinatie, maar dat waren de extremisten ter linker- en rechterzijde, die wel luid
hun mening verkondigden, maar namens weinigen spraken. In feite ontwikkelden
Verlichting en christendom zich hand in hand, zeker in Nederland.27
Het belang van de godsdienst binnen het gezin Van Eck is evident. Zoals we al
zagen kwamen er regelmatig predikanten over de vloer en was religie op De Ruit
een terugkerend gespreksthema. Terwijl Otto
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het liefst boer wilde worden, hadden zijn ouders een heel andere bestemming voor
hem in gedachten: predikant; Het lijkt een merkwaardige voorkeur, want in hun
families was het al vele generaties gebruikelijk dat de zonen rechten gingen studeren
als voorbereiding op een bestuurlijke carrière. Misschien zagen ze het predikantendom
als het vak van de toekomst, wat niet helemaal ongegrond was, want het prestige van
predikanten nam toe en zij werden opinion leaders bij uitstek.
In zijn beroepskeuzegids De wegen des levens bespreekt Arend Fokke in het eerste
hoofdstuk de predikant, daarna volgen de rechtsgeleerde en enkele andere
‘verstandelijke beroepen’, met als laatste in de rij heel kort vier ‘werktuigelijke’
beroepen, de boer in gezelschap van de zeeman, de soldaat en de ambachtsman.28 In
de kring van de Van Ecks, waar kinderen van oudsher beschouwd werden als de
volgende generatie regenten, waren er meer ouders die met deze vanzelfsprekendheid
braken. Otto's vriendje Mattheus Gouverneur ging theologie studeren en werd een
succesvol predikant. Het is ook tekenend dat Otto's nichtjes Jacoba en Christina
Emants beiden trouwden met een predikant, wat in eerdere generaties niet was
voorgekomen.
Naast de overgang van publieke religie naar een meer individueel geloof was er
een tweede ontwikkeling gaande die ertoe bijdroeg dat de godsdienst in de late
achttiende eeuw een onderwerp was van heftige debatten: het sinds de zeventiende
eeuw groeiende spanningsveld tussen wetenschap en geloof. Sinds door Newton en
andere wetenschappers bewezen was dat de wereld werd beheerst door onveranderlijke
natuurwetten, was de twijfel toegenomen of God daarbij nog wel een rol speelde.
Om geloof en wetenschap bijeen te houden werd een noodverband aangelegd: de
fysico-theologie. Het is deze specifieke vorm van denken waarmee Otto werd
grootgebracht.

Fysico-theologie
‘Het woord natuur is geenszins ongodisch’. Met deze zin opent het lemma ‘natuur’
in het Algemeen woordenboek van Chomel. Het lijkt een merkwaardig begin, maar
in 1778, toen het desbetreffende deel verscheen, ging het inderdaad om een omstreden
begrip. Dat was het resultaat van een langdurige ontwikkeling. Men was tot het
inzicht gekomen dat, zoals de zon niet om de aarde draait, de schepping niet
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om de mens draait. De explosieve groei van wetenschappelijke kennis had, zo werd
door velen gevreesd, geleid tot een afnemend geloof in God, tot deïsme en zelfs tot
atheïsme. Geheel zonder grond was deze vrees niet. De gedachte dat de dode en de
levende natuur een zelfsturend geheel vormen, had inderdaad tot vervreemding geleid.
De discrepantie tussen natuur en cultuur was toegenomen; volgens sommigen kon
er in dit mechanische wereldbeeld geen onderscheid meer worden gemaakt tussen
lichaam en geest en was er geen plaats meer voor moraal en ethiek. De samensteller
van het woordenboek wilde zich kennelijk bij voorbaat wapenen tegen de
beschuldiging dat hij dergelijke opvattingen propageerde.
Chomel benadrukte dat het woord natuur ‘in de rechte zin’ moest worden opgevat.
Het mocht niet ‘misbruikt’ worden en dat was lastig, want het had ‘verscheiderhande
betekenisse’, waarvan de eerste was die van Schepper of God en de tweede die van
het geschapene, de schepping, de levende en dode natuur, die gebonden zijn aan
‘wetten of regels’. Voor alle andere betekenissen wordt verwezen naar Robert Boyles
verhandeling over de natuur. Deze Engelse natuurkundige zag in de natuurwetten
Gods wijsheid en almacht weerspiegeld. Hij bestreed de mening van Spinoza, die
tot de conclusie was gekomen dat er in de fysieke wereld geen bewijzen voor het
bestaan van God konden worden gevonden.
Het aansluitende lemma ‘natuurkunde’ brengt dezelfde boodschap. Hier wordt
uitgelegd dat toenemende kennis over de natuur juist leidt tot een beter Godsbegrip:
‘zo leidt ons de natuurkunde ook op tot den oppernatuur of het Opperwezen God; ze
leert ons dezelve, in tegenstelling der atheïsten, beter kennen; ze spoort ons aan dien
groten Maker en Regeerder van alle geschapene wezens, die wij bij en rondom ons,
zowel in het onbegrijpelijk klein als in het verbazend groot, gewaar worden, gedurig
te denken, dezelve boven alles te loven, te eren, te danken, en te verheerlijken!’29
In deze opvatting was de natuur een perfect ontworpen mechanisme, waarin alle
onderdelen op elkaar waren afgestemd door de ‘Werkmeester’, zoals God ook wel
werd aangeduid. Binnen dit systeem werd voor elk dier, elke plant of elk
natuurverschijnsel een praktische of morele bestaansreden gevonden. Men sprak van
de ‘ladder der natuurlijke wezens, waaraan geen sport ontbreekt’: ‘Het schijnt de

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

485
Almachtige Schepper behaagd te hebben om alle levende, ja zelfs levenloze, wezens
in zulk een verband zamen te voegen dat nergens een gaping, nergens gene sprongen
te vinden zijn’.30 In het Engels werd deze ‘trapswijze opldimming tussen de natuurlijke
wezens’ aangeduid als de ‘great chain of being’, de grote keten van het zijnde. Men
begreep dat de natuur er niet was omwille van de mens, maar dat elk organisme, hoe
nietig ook, een specifieke functie in een groter geheel vervulde. De mens stond niet
langer los van de rest van de schepping, al stond hij wel op de hoogste trede van de
‘ladder der wezens’. Door middel van de rede kon de mens de natuur beheersen. En
omdat God te herkennen was in de schepping was het een godvruchtig werk de natuur
beter te leren kennen. In de achttiende eeuw werd deze gedachte met succes
gepopulariseerd.31
Deze natuuropvatting, vaak aangeduid als fysico-theologie, werd in 1720 verwoord
door Bernard Nieuwentijt in Het regt gebruik der wereltbeschouwingen.32 Rousseau
noemde Nieuwentijt de ideale gids voor jonge mensen en Voltaire en Diderot
bewonderden de Nederlandse schrijver eveneens. Het waren verder vooral twee
Franse boeken die deze ideeën in heel Europa verspreidden, abbé Pluches veeldelige
Spectacle de la nature (gepubliceerd vanaf 1732) en Buffons nog omvangrijker
Histoire naturelle (gepubliceerd vanaf 1749). Beide boekreeksen waren een groot
publicitair succes. Ze werden in het Nederlands vertaald: de eerste verscheen in
zeventien delen tussen 1737 en 1788, de tweede in achttien delen tussen 1773 en
1793. Pluche's Schouwtoneel, speciaal voor kinderen geschreven, behoorde jarenlang
tot de reguliere lectuur van Otto. Buffon las hij toen hij in 1793 bij oom Paulus
logeerde, die het werk bezat: ‘Thuis gekomen zijnde, heb ik wat gelezen, onder
anderen in Buffons Natuurlijke historie en dus is de dag vergenoegd doorgebracht’.
Pluche wilde laten zien hoe gecompliceerd en mooi de natuur was en aldus het
bestaan van God bewijzen. Wie anders had de natuur zo vernuftig in elkaar kunnen
zetten? Buffon ging een stap verder en verwierp het idee van God als ‘Werkmeester’.
Hij zag juist in de natuur zelf de werkende kracht van de geschiedenis. Hij meende
dat dierenen plantensoorten zich voortdurend ontwikkelden, waarmee hij een
tijdsdimensie aan de ‘ladder’ gaf en vooruitliep op de evolutietheorie van Darwin.
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In het midden van de achttiende eeuw ontstond er een hausse van boeken met een
fysico-theologische boodschap. De favoriete auteur van Lambert, de theoloog
Jerusalem, probeerde het geloof te verzoenen met nieuwe wetenschappelijke inzichten.
Alle mogelijke natuurverschijnselen werden via de ‘oogmerkkunde’ verklaard als
zinvol binnen de plannen van God. Voor kleine onaangenaamheden leverde dat
weinig problemen op. Regen was dan wel onplezierig voor de mens, maar erg nuttig
voor de gewassen. In de ‘Voorreden’ van Pluches Schouwtoneel wordt uitgelegd dat
kinderen uit nieuwsgierigheid leren en dat de combinatie van nut en vermaak ideaal
is. ‘De natuur is het geleerdste en het beste aller boeken, om onze rede aan te kweken
en op te leiden, dewijl het de voorwerpen aller weetenschappen begrijpt en omdat
men om het te verstaan, niet bepaald is aan enige taal of personen. Van dit grote
boek, dat voor ieder open ligt, en echter niet veel lezers vindt, heb ik, om zo te
spreken, een uittreksel gemaakt, om jonge lezeren te tonen, welke rijkdommen zij
bezitten’.33
Otto las het boek systematisch in de jaren 1792 en 1793. Mogelijk had zijn vader
de aanbeveling van De Perponcher gevolgd. De Perponcher prees het boek enthousiast
aan, omdat het de nieuwe inzichten over de natuur op toegankelijke wijze
populariseerde. Hij noemde het Schouwtoneel ‘een werk, nog niet zo hoog geacht,
als 't wel verdiende; voor de jeugd althans, zijn er nog weinige of geen nuttiger
bekend’.34 Hij herinnerde zich met plezier het ‘zo nuttig werk’ zelf in zijn jeugd
gelezen te hebben: ‘In het derde en vierde deel daarvan was ik verwonderd dingen
te kunnen begrijpen die mij korten tijd tevoren volstrekt onverstaanbaar zouden zijn
geweest’.35 Ook Betje Wolff was in haar jonge jaren zeer met Pluche ingenomen.
Het boek was populair in de kring van Otto's ouders. Het eerste deel uit 1776 bevat
een lijst van intekenaren met verschillende personen uit Otto's omgeving, onder wie
huisdokter Van Stipriaan, de verwante Delftse regent J.M. Cau, de vader van Otto's
vriendje Ceesje Reepmaker, zijn ooms Arend van Eck en Gerrit van Olivier. Otto's
vader had niet ingetekend, maar hij kan het boek gekocht hebben bij de Delftse
boekhandelaar De Groot, die meerdere exemplaren had besteld. In Otto's dagboek
zijn veel notities te vinden over het werk. In oktober 1792 las Otto zijn moeder, die
met rugpijn op bed lag, uit het Schouwtoneel voor ‘over de snedigheid der spinnen
een webbe te ma-
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ken’. Ook de door Pluche bedoelde moraal werd door Otto opgepikt: ‘Ik ondervind
nu dagelijks dat de algemene zorg van de goede Voorzienigheid zich tot in de kleinste
diertjes uitstrekt. Hoe slecht moet het dan niet van ons gehandeld zijn in Gods oog,
als wij diertjes verachten waarvoor Hij, die er de Schepper van is, zoveel liefde en
zorg betoont’.
Moderne pedagogen waren in deze tijd allen aanhangers van de fysico-theologie.
De Perponcher gebruikte deze ideeën niet alleen in zijn Onderwijs voor kinderen,
waarmee Otto werd grootgebracht, maar ook in zijn filosofische werken, zoals
Zedekundige brieven over het geluk, waarin hij betoogde dat gezelligheid voor de
mens essentieel is, dat volmaaktheid van de samenleving moet worden nagestreefd
en dat de harmonie der schepping vooropstaat. Zoals alle schepsels een trapsgewijs
geheel vormen, zo is er ook onder de mensen de trapsgewijze opklimming van
‘domme Hottentot’ tot ‘schrandere Engelse wijsgeer’.36 Het godsdienstige idee van
de ‘ladder der natuurlijke wezens’ getuigde van een statische en hiërarchische
wereldvisie, die contrasteerde met De Perponchers politieke en sociale overtuigingen.
Zijn gedachten op godsdienstig gebied heeft De Perponcher het uitvoerigst
uiteengezet in de 200 bladzijden tellende inleiding tot zijn Nederlandse bewerking
van Michaelis' vertaling van het bijbelboek Genesis. Volgens De Perponcher hield
na de schepping Gods bemoeienis met de aarde op: ‘Wanneer een goed werktuig
eens vervaardigd is, dan brengen de springveren, spillen en raders deszelven wel
alles toe om de uitwerking, door den maker bedoeld, te volbrengen. Maar tot de
eerste vervaardiging en ineenvoeging zelve konden zij zekerlijk niets doen. Deze
moest door den Maker zelven alleen en onmiddellijk geschieden’.37
Otto kreeg de fysico-theologische boodschap tevens toegediend via de Katechismus
der Natuur van Martinet, geschreven voor de ‘vaderlandsche jeugd’. Het grote
wetenschappelijke inzicht van God wordt herhaaldelijk geprezen: ‘Hoe meetkundig
heeft de Schepper alles [bij vogels] afgepast!’38 De grondgedachte van de
fysico-theologie keert herhaaldelijk terug in Otto's dagboek, vaak naar aanleiding
van het lezen van passages in Pluche en Martinet. ‘Ik moet inderdaad bekennen dat
het maaksel van de geringste dingen in de natuur (bij-
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voorbeeld een blad van een boom), die van de voortreffelijkste dingen welke door
's menschen handen gewrocht zijn, verre overtreffen in kunst en netheid’.39
Hoe sterk de fysico-theologie leefde in de kring van de familie Van Eck blijkt uit
diverse publicaties door leraren van Otto zoals de redevoering die Abraham van
Bemmelen in 1788 in de Waalse kerk te Delft hield, opgedragen aan Otto's grootvader
Adriaan van der Goes. Van Bemmelen begon met een beschouwing over ‘den
gantschen kring der geschapene wezens’ oftewel ‘de zichtbare keten der schepping’.40
Isaac van Haastert, Otto's tekenleraar, bezong de natuur in zijn Mengelpoezij, onder
meer in het gedicht ‘Natuurkennis’, waarin de gedachte prominent aanwezig is, in
dit geval de keten van ‘'t geringste mos’ tot ‘het roofgedierte’. Alleen de mens neemt
een bijzondere plaats in:
Heil zij den Mensch! die in het rond
Door tijd en stond
Natuur leert kennen
Dus zweeft zijn geest, bij 't onderzoek
Van 't schep'selboek...41

Na verloop van tijd was Otto zo doordrongen van het fysico-theologische denken
dat hij ook zelfstandig de juiste conclusies trok bij het aanschouwen van
natuurverschijnselen. Toen het in de winter van 1792 ging sneeuwen, noteerde hij
de volgende beschouwing: ‘Nu zal ik haast weder in 't sleetje kunnen rijden; ziedaar
alweder een vermaak mij door de natuur aangeboden. Wat is dezelve toch rijk en
prachtig in alle haare vertooningen. Altoos heerst er verscheidenheid en echter orde
in dezelve’. Beter kon deze natuurfilosofie, die in wezen vrij simpel was, niet
verwoord worden.
Gedurende de jaren tachtig van de achttiende eeuw vond de fysicotheologie grote
aanhang onder een breed publiek, maar daarna staken er al snel twijfels de kop op.
Hoe pasten bijvoorbeeld fossielen in dit systeem? Otto's vader was zich hiervan
ongetwijfeld al bewust, maar vermoedelijk vond hij net als abbé Pluche de
fysico-theologie wel zeer geschikt om kinderen een godsdienstig besef bij te brengen.
Toen Otto wat ouder was achtte zijn vader het verstandig een stap verder te gaan.
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Zelf was hij al dichter genaderd tot een zeer vrijzinnig geloof, maar daarover had hij
tegenover zijn zoon tot dan toe gezwegen. Nu bracht hij Otto in contact met de
hoogleraar Bernard Nieuhoff, een moderne denker, die de fysico-theologie allang
voorbij was. Lambert had hem leren kennen tijdens hun beider lidmaatschap van de
Nationale Vergadering. Otto beschreef zijn eerste kennismaking met deze geleerde
op 12 november 1796:
Uit de kerk ben ik met papa de heer professor Nieuwhoff eens gaan
bezoeken, 'twelk een kundig man is, die zeer veel liefhebberij heeft om
jongelui te onderwijzen. Hij heeft mij voorgesteld om zondag 's morgens
met hem eens een uurtje over de natuurlijke historie te komen praten, van
welke vriendelijkheid ik gaarne gebruik zal maken.
Nieuhoff had toen al diverse boeken geschreven, zoals De zelfkennis als een
voornaame bron van geluk, een thema dat Lambert moet hebben aangesproken.
Nieuhoff was een progressief denker en een van de eerste lezers van Kant in
Nederland. Hij schreef een studie over Spinoza, die, zoals hiervoor vermeld, al een
eeuw eerder een bom had gelegd onder de fysico-theologie. Spinoza was een wijsgeer
die alom als atheïst werd beschouwd, maar door Nieuhoff zonder vooringenomenheid
werd gelezen en verdedigd. Hij vond dat Spinoza zijn tijd vooruit was geweest, en
dat diens ideeën bruikbaar waren in zijn eigen, meer verlichte tijd. Nieuhoff noemde
zijn mengsel van Spinoza en de bijbel ‘theosofie’.42 In het hieropvolgende jaar ging
Otto nog een paar keer bij hem op bezoek, maar hij zwijgt over wat zij bespraken.
Otto was toen niet langer een kind dat naar een leraar ging om les te krijgen, maar
een jongeman met wie een interessant gesprek kon worden gevoerd.
In de negentiende eeuw zag men alom in dat het stelsel van de fysicotheologie te
simpel was. Als bindmiddel tussen vrijzinnige en orthodoxe christenen werkte het
niet meer. Generatiegenoten van Otto die op latere leeftijd hun memoires schreven,
namen daarom vaak afstand van de ideeën van de fysico-theologie, maar bekenden
dat een werk als Martinets Katechismus der natuur in hun jonge jaren enorme indruk
had gemaakt. Jacob Nieuwenhuis, drie jaar ouder dan Otto, keek na
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‘En ik zal, uwe Afbeelding ziende, zeggen: dit, dit is het gelaat van mijnen Leermeester’, uit J.F.
Martinet, Katechismus der natuur, 1782-1789

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

495
een lang en vruchtbaar leven, eerst als predikant, later als hoogleraar in de
wijsbegeerte, terug op zijn jeugd. Zijn eerste kennismaking met het boek van Martinet
stond hem nog helder voor de geest. Dat boek was op zijn veertiende verjaardag in
1791 als manna uit de hemel komen vallen: ‘Ik weet mij niet te herinneren, dat eenig
boekgeschenk mij ooit zo aangenaam is geweest dan dit werk. Met Martinet stond
ik op en met Martinet ging ik naar bed. [...] Alles wat ik gelezen had vertelde ik mijn
goede ouders, herlas het, en dan ging ik aan het optekenen van het een en ander’.
Martinet had zijn ogen geopend voor de wonderen der natuur en was een baken
geweest voor zijn latere carrière als theoloog, natuurkundige en filosoof:
Het was mij of Martinet mij de geheele schepping had geopend, en de
menschkundige, aangename godsdienstige geest, door het gehele werk
ademende, vervulde mij met eerbiedige natuurbeschouwing, met diep
ontzag voor de wijsheid, almacht en goedheid der Schepper, zichtbaar in
alle zijne werken. Zalige Geest! indien Gij thans nog op aarde kondet
neerzien en kennis dragen van het nut, dat alle uwe geschriften gesticht
hebben; zoo gij in mijn hart kondet lezen, den indruk aanschouwen, dien
Gij op mijnen geest hebt gemaakt en den ijver voor de natuurkunde,
waarmede gij dien vervuld hebt; dan zoudt gij thans nog, na meer dan de
helft eener eeuw, den dank vernemen van eenen zeventig jarigen grijsaard,
die hier gaarne belijdt, oneindig veel aan uwe werken verschuldigd te
zijn!43
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Hoofdstuk 12. Het kwetsbare lichaam
Omgang met de dood
De dood was in Otto's leven een regelmatig terugkerende bezoeker. Al voordat hij
op zijn tiende een dagboek begon bij te houden, was hij onder andere geconfronteerd
met het overlijden van twee jongere broertjes en een zusje. Hij werd aan die verliezen
herinnerd toen hij in zijn dagboek schreef over de ziekten van zijn andere broertje
en zusjes. Het sterfgeval dat hem nog het meest aangreep was dat van zijn geliefde
tante Vockestaert, die kort na de geboorte van een dochtertje overleed aan
kraamvrouwenkoorts. Otto had haar diezelfde ochtend nog een bezoek gebracht om
afscheid te nemen:
's Ochtends ten 7 uur was zij evenwel nog present geweest, had van elk
afscheid genomen en was zeer blijmoedig den dood te gemoed gegaan,
want zij zeide zelf dat [zij] er niet meer van op zoude komen.
Later op de dag, toen zij al buiten bewustzijn was, ging hij nog een laatste keer
kijken:
Ik heb tante effen voor haar dood nog eens gezien, maar zij was buiten
kennis en scheen zeer benauwd.
Het onverwachte overlijden van deze tante - bij wie de familie een week eerder
nog op kraamvisite was geweest - kwam als een schok, waarbij gevoelens van verdriet
en medelijden om voorrang streden: ‘Tantes vriendelijk gedrag jegens ieder maken
de omstandigheden van oom voor elk medelevenswaardig en in 't bijzonder voor
ons. Oom is, zo als wel te denken is, zeer bedroefd. Zijn arme kindertjes hebben nu
al geen moeder meer’. Dit weerhield Otto's oom er niet van zijn neefje te wijzen op
de nuttige lessen uit deze gebeurtenis:
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Ik en bedenk het altoos zo niet, maar oom zeide dat er voor ons veel uit
te leren was, om bij gezonde dagen papa en mama gehoorzaam te wezen,
opdat men bij hun afsterven daarover geen berouw gevoelen moge.
Otto werd aangespoord dankbaarheid te voelen over het feit dat zijn eigen moeder
kort daarvoor haar kraambed had overleefd: ‘Wij zijn zo gelukkig geweest van haar
bij een soortgelijke gelegenheid te hebben mogen behouden. Hiervoor moeten wij
toch dankbaar zijn aan God en dit betonen door haar gehoorzaam te wezen’.
Het overlijden van zijn tante had Otto zozeer aangegrepen dat hij er niet van kon
slapen, ‘want het denkbeeld van tante leide mij gedurig voor ogen’. Kort hierna, op
27 mei 1794, hoorde Otto dat de stiefmoeder van deze overleden tante plotseling aan
‘zware koortsen’ was bezweken, waaruit hij de conclusie trok dat zij ‘haar dochter
schielijk gevolgd was, zo ik hoop naar de hemel’. Dat Otto geschokt was, wordt
duidelijk uit het vervolg: ‘Wie zoude dit gedacht hebben toen wij eergisteren ter 14
dagen alle nog bij elkander zaten en 't verlies van tante betreurden. En wie weet
hoevelen van ons nog kunnen sterven binnen 14 daag. O, laat ons dit geval toch leren
dat wij op onze hoede zijn, opdat, wanneer de dood ons komt overvallen, 't zij vroeg
of spade [laat], wij altoos klaar mogen zijn’.
De dood van oom Van den Steen op 5 januari 1793 was gemakkelijker in een
positief licht te zien. Omdat ooms vrouw en zes kinderen reeds overleden waren,
‘maakt zijn dood hem zeer gelukkig’. Dezelfde houding spreidde Otto tentoon toen
hij de heer Van Vredenburch ging condoleren met het verlies van diens schoonmoeder,
die ‘na een gelukkige ouderdom van jaren bereikt te hebben’ aan verval van krachten
was gestorven. Dit overlijden veroorzaakte geen verdriet bij Otto maar veeleer gêne
over zijn stunteligheid. Omdat hij tijdens het condoleancebezoek aan de Van
Vredenburchs had verzuimd de nabestaanden te condoleren, werd hij voor de tweede
maal op pad gestuurd. Gezien zijn hiervoor geciteerde bezweringsformule over de
‘gelukkige ouderdom’ die de overledene had mogen bereiken, stond hij ditmaal niet
met zijn mond vol tanden. Zijn eerder verzuim was niet te wijten geweest aan
vergeetachtigheid, maar aan valse schaamte, onzekerheid over de juiste formulering:
‘Ik heb het toen gelaten uit een
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fausse honte, omdat ik niet wist hoe mijn condoleantie-compliment te maken, zo'n
lomperd ben ik’.1
Regelmatig werd Otto geconfronteerd met gelijktijdige sterfgevallen van goede
bekenden of met meerdere ernstig zieken tegelijkertijd, balancerend op de grens van
leven en dood, waartegenover hij zijn houding moest bepalen. Dat werd vooral
gecompliceerd wanneer op dezelfde dag een goede en een slechte afloop moesten
worden verwerkt. In de zomer van 1793 leefde de familie mee met mevrouw Hartman
en mevrouw Van Stipriaan, die beiden van het ene moment op het andere ernstig
ziek waren geworden: ‘In mijn journaal is er niet veel dan nare tijdingen te melden.
Mevrouw Hartman en mevrouw Stipriaen zijn beide doodziek en voorleden heb ik
ze nog gezond gezien. Wat kan een mensch toch gauw weg zijn. Dit leert ons toch
nooit teveel op onse gezondheid te vertrouwen, daar dezelve in Gods hand is, welke
ons dezelve zeer schielijk kan ontnemen. Ik hoop van gantser harte dat zij weder
spoedig mogen herstellen’.
Mevrouw Hartman knapte op, maar mevrouw Van Stipriaan bleef ‘nog in
denzelfden toestand, echter nog niet dood’. De volgende dag werd het nieuws van
het overlijden van mevrouw Van Stipriaan op de voet gevolgd door het bericht van
mevrouw Hartmans herstel: ‘Toen waren wij te gelijk blijde en bedroefd’. De
mengeling van emoties waaraan Otto's moeder ten prooi viel, zal niet minder
verwarrend zijn geworden, nadat Otto haar had proberen te troosten met de
bezweringsformules die hij van haarzelf had geleerd: ‘Mama barstte uit in tranen. Ik
zocht haar wat te vertroosten, haar zeggende, dat de overledene nu misschien veel
gelukkiger was als wij die haar verlies betreuren’. Vroegwijs? Otto is op dat moment
twee jaar ouder dan zijn elfjarige generatiegenote Johanna Constantia Cleve, die erin
slaagt haar troostvolle woorden aan haar ouders na het verlies van een kind als volgt
in dichtvorm te gieten:
O, droevige ouders! Wilt niet klagen
O, wilt niet treuren om uw kind!
Wilt toch getroost die smarte dragen
Daar ge uitzigt in de toekomst vindt.2
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Niet alleen het overlijden van dierbaren maar ook tijdsmarkeringen zoals de
jaarwisseling konden voor Otto aanleiding zijn zich op de dood te bezinnen. Het
begin van de herfst in november 1793 was eveneens een goede aanleiding voor
contemplatie: ‘Zo is de zomer alrede voorbij. [...] Dit, vind ik, is het afmaalsel van
ons leven. Nu zijn wij gezond en over weinig tijd zullen wij allen reeds dood en op
de waereld vergeten zijn’.
Een van de laatste aantekeningen in het dagboek bevat een uitgebreide overdenking,
waarin Otto zijn eigen tekortkomingen in verband brengt met zijn angst voor het
overlijden van zijn ouders, ‘die mij aan ziel en lichaam verzorgen, om mij daardoor
te helpen en in staat te stellen aan mijn eigen geluk te arbeiden’.3 Hij schrijft zich
ervan bewust te zijn zichzelf te schaden wanneer hij de bevelen of goede raad van
zijn ouders in de wind slaat:
Ik hoop dat deze gedachte wat meer in mij mag opkomen, dan ben ik
verzekerd dat met Gods hulp mijn verbetering wel vanzelf zal volgen. Dan
zoude ik toch veel vrolijker kunnen leven en papa en mama ook
ongetwijfeld veel vermaak op aarde aandoen en hun ook geruster doen
sterven, wanneer zij meer op mijn gedrag betrouwen konden of, zo ik reeds
dood was, verzekerd konden zijn mij bij God te zullen kunnen weervinden.
De reële dreiging van een onvoorspelbare dood die op onverwachte momenten
kan toeslaan, wordt hier als boeman ingezet om gehoorzaamheid te stimuleren. Deze
boodschap kan Otto door zijn ouders zijn ingefluisterd of hem zijn ingegeven door
zijn lectuur, die doordrenkt was van dezelfde moraal. Zo las Otto op 17 november
1793 in Sturm ‘dat het zeer nuttig is zich den dood dikwijls voor te stellen om alzo
van vele ondeugden terug gehouden te worden’. Op elfjarige leeftijd noteerde hij uit
Feddersen het volgende versje over een stervende vader:
Hij geeft zijn kind'ren zegen
Daar ze om zijn doodbed staan
Vermaant hen in Gods wegen
Gemoedigd voort te gaan
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Hun hoop op God te bouwen
Zijn toevlugt, hulp en troost
En volgens Zijn vertrouwen
Verlaat God nooit zijn kroost.

Otto trok er de volgende lering uit: ‘Ik heb van het gelezene onthouden dat het een
groot ongeluk voor de kinderen is wanneer hun vader (of moeder) sterft, maar
daartegen dikwijls van goede uitwerking, wanneer zij stervende nog voor hen bidden
en hen op haar sterfbed nog zegenen’. De teneur komt overeen met de levensles die
zijn oom Vockestaert hem meegaf naar aanleiding van het overlijden van zijn tante.
In Van Alphens versje ‘Klaartje bij de schilderij van hare overledene moeder’ lezen
we woorden die Otto eveneens bekend moeten zijn voorgekomen:
Mijn lieven vader eeren
En moeders lessen volgen
Dan zal ik bij mijn sterven
Bij U en moeder komen
Wat zal dat zalig wezen!

Wat Otto las over het thema keert niet alleen terug in zijn dagboek, maar ook in de
paar bewaard gebleven pogingen van hemzelf om een gedicht op papier te zetten. In
het versje dat Otto op 11 november 1797 voor de verjaardag van zijn vader maakte,
komt de naderende dood weer prominent naar voren.
Dat ik des uw voorbeeld volge
En daardoor mijn waar geluk,
Steeds bevordere, eer de dood mij
Uit dit tijd'lijk leven rukt!

Otto's versje, en meer in het algemeen de kinderboeken van zijn tijd, weerspiegelen
de literaire mode van deze jaren, waarin de dood alomtegenwoordig was. Deze
sombere thematiek was overgewaaid uit Engeland waar Edward Youngs Night
thoughs on life, death, and immortality, James Harveys The meditations among the
tombs en Tho-

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

503
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mas Grays The elegy written in a country church-yard furore hadden gemaakt. Deze
boeken verschenen in Nederlandse vertaling en werden nagevolgd door schrijvers
als Van Alphen, Jacobus Bellamy, Elisabeth Maria Post en vooral Rhijnvis Feith,
die in 1792 Het graf publiceerde. Dat waren populaire schrijvers, ook bij de Van
Ecks. In het familiearchief Van Eck bevindt zich een mapje met citaten uit Feith
(‘Verwinnaars van den dood! Op uw rust mijn vertrouwen’) en een ‘lied van Lavater’
getiteld ‘Op den dood’ (‘Bange doodschrik wijk voor eeuwig’).4 Feith had Het graf
opgedragen aan een vriend van Lambert van Eck, de dichtende predikant en
volksvertegenwoordiger Jacobus Kantelaar. Zowel Feith als Lambert van Eck schreven
in het album amicorum van Kantelaar.5
Hoe populair de dood was, althans als dichterlijk onderwerp, blijkt ook uit het
gedicht dat Otto's vriendje Willem van Vredenburch op latere leeftijd schreef ter ere
van zijn overleden ouders, waarin hij ook vooruitloopt op zijn eigen verscheiden.6
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Mijn ouders! Ja weldra zal, in het kille graf,
Uw stof, mijn oog ontvoerd, zich rustig zaam vereenen;
Uw leven was voor mij het best dat God mij gaf;
Maar nu is door uw dood die zaligheid verdwenen.
Die blijde dagen, ach! 'k beleef ze nu niet meer.
Wat onwaardeerbre schat is thans voor mij verloren! [...]
Ik was slechts vier jaar oud, mijn Moeder! toen de dood
Mij al het heil benam van uwe teedre liefde
Ik merkte dat ik niet die moederzorg genoot
Maar miste 't waar besef van 'tgeen mijn boezem griefde
Om U in 't zwart gekleed, waarom, gevoelde ik niet
Gij waart reeds bleek, reeds dood,
En 'k bleef naar u nog vragen [...]
Hoe eenzaam is voor mij dit ouderlijke huis!
De sombre toon der klagt, doet zich rondom mij hooren [...]
'k Sta op en bij het lijk vind ik de rust dan weer!
Ik zie nog dat gelaat, dat kalm den dood zag nad'ren
Wat is het bleek en koud! - dat oog ziet mij niet meer
Die mond zwijgt nu - het bloed is stijf in hart en ad'ren.

In veel proza en poëzie uit die tijd wordt weliswaar benadrukt dat de overledene het
nu beter heeft dan op aarde, maar klinkt tegelijkertijd twijfel door. ‘Bij de doodkist
van mijnen vader’ van Elisabeth Maria Post heeft bijvoorbeeld een inleiding die
eerder huiveringwekkend dan troostrijk is: ‘Eenzame zaal, bevend open ik uwe
krakende deur...; Het is hier donker, slechts een zwak schemerlicht dringt door een
smalle reet - welk een somber toneel! Het zwarte, langslepende doodkleed overdekt
de droevige lijkkist’. In Feiths Julia bezoekt de hoofdpersoon regelmatig het graf
van zijn geliefde, bij voorkeur 's nachts.
Ook in Het land van Post is de nacht het tijdstip bij uitstek om het graf van een
beminde overledene te bezoeken, beschenen door ‘een half verlichte maan die
kwijnend door de kale bomen scheen’. De treurende jongelingen, rouwende ouders
of verweesde kinderen die 's nachts het graf van hun beminde doden bezoeken, hopen
op hereniging, in het hiernamaals beweren ze. Maar wie de funeraire poezie uit die
jaren leest kan zich niet aan de indruk onttrekken dat men

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

505

Ter eere van het beste kind, uit L. van Ollefen, Bibliotheek der kinderen, 1782

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

506
de voorkeur zou geven aan een hereniging in het hier en nu, desnoods door de
dierbaren weer op te graven.
In de late achttiende eeuw werden reacties op de dood steeds emotioneler. Tot dan
toe was in meer ontwikkelde kringen een stoïcijnschristelijke berusting de norm
geweest. Grote droefheid zou immers gezien kunnen worden als verzet tegen een
besluit van God. In dagboeken en autobiografieën uit deze tijd zien we ouders echter
meer en meer hun gevoelens de vrije loop laten. Lambert deed dat in zijn verslag uit
1785 over het overlijden van zijn jongste dochtertje aan pokken; zijn tijdgenoot
Willem Ackersdijck beschreef in 1791 al even uitvoerig de ziekte en dood van twee
van zijn kinderen ten gevolge van dezelfde ziekte.7 Vaak werd rouw verwerkt in
versvorm, zoals door Gerrit Paape die in een autobiografisch werk uit 1792 een
lijkzang voor zijn dochtertje opnam, ‘een kind, waaromtrent mijne genegenheid tot
een uiterste oversloeg!’8
In streng hervormde kring hield men wel vast aan een berustende houding. Kinderen
die jong overleden zouden een grote kans hebben als uitverkorenen de hemel te
betreden, omdat hun weinig tijd was gegeven om te zondigen. Onder piëtisten
circuleerden getuigenissen van jong gestorven maar godvruchtige kinderen. Zij
vermaanden hun bedroefde ouders niet te wenen, want zij waren immers ‘voor edeler
staat geschapen’.9 In deze kring werd gesproken van ‘wonderkinderen’, waarover
ouders af en toe in brochures getuigden. Zo publiceerde de Dordtenaar D. Lamboo
in 1798 een boekje getiteld Het beste geschenk voor kinderen over zijn op dertienjarige
leeftijd overleden zoontje Derk, ‘ter navolging aangeprezen’.10 In de kring van de
Van Ecks werden soms dezelfde formuleringen gehanteerd. Zo schreef Lambert in
het dagboekje dat hij tijdens de fatale ziekte van zijn jongste dochter bijhield over
dit ‘lief aanminnig kind’ dat ‘de godsdienst ons verplichtte met onderwerping aan
God, haren Maker, terug te geven’, waar ze een beter lot genoot dan op aarde. Toch
week, zoals we eerder zagen, het geloof in de kringen van de Van Ecks fundamenteel
af van dat in meer orthodoxe kring: men zocht wel troost, maar vond geen zekerheid.
Deze toenemende twijfel ging gepaard met een grotere gehechtheid aan het leven.
De angst als schijndode te worden begraven nam bijvoorbeeld ziekelijke vormen
aan. Zozeer zelfs dat het Utrechtse
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Collegium Medicum in 1796 begon aan te dringen op de inrichting van een
schijndodenhuisje op begraafplaatsen, bouwsels die op Franse en Duitse
begraafplaatsen in die tijd al verrezen waren.11 In 1794 verscheen een Verhandeling
over de onzekerheid des doods en het eenig zeker middel om zich van zijne waarheid
te overtuigen, een uit het Duits vertaald werk van Christoph Wilhelm Hufeland.
Evenals Mesmer en Hahnemann wist Hufeland de angsten en obsessies van zijn tijd
in medische termen te gieten. Hij was met zijn eveneens vertaalde boek Kunst om
het menschelijk leven te verlengen ook de geestelijke vader van de macrobiotiek.
Verschillende verlichte schrijvers, zoals Benjamin Franklin, meenden dat het
menselijk leven aanzienlijk kon worden verlengd. Een enkeling hoopte zelfs op
onsterfelijkheid.12 Omstreeks dezelfde tijd werd in Frankrijk door Robert le Jeune
met zijn essay over ‘mégalanthropogénesie’ de basis gelegd voor de eugenetica.13
Zolang de dood niet was uitgebannen, werden graven vaak voorzien van stenen
grafkelders om het lijk tegen indringers van buiten te beschermen, zoals het
monumentale graf van Joan Derk van der Capellen. Sommigen wilden hun lichaam
conserveren door middel van balseming, zoals Jeremy Bentham, de bedenker van
het panopticon, wiens lichaam in Londen nog steeds publiek tentoon gesteld is. De
echtgenote van de Franse minister Necker - een van de gesprekspartners van Lambert
van Eck in 1788 - vroeg haar man haar lichaam te bewaren in een vat met alcohol.
Necker voldeed aan deze wens en liet zichzelf na zijn dood eveneens op sterk water
zetten. Het lijkt erop dat de behoefte om op aarde te blijven en de hoop om weer tot
leven te worden gewekt omgekeerd evenredig waren aan het verdwijnen van de
vanzelfsprekendheid van het hiernamaals. In Mary Shelleys Frankenstein wordt
hetzelfde verband op een andere manier gelegd. Dr. Frankenstein verzamelde op
kerkhoven lichaamsdelen om die met behulp van elektriciteit weer tot leven te wekken,
een experiment dat, zoals bekend, slechts ten dele succesvol was.
De obsessie met lijken en begraafplaatsen is op het eerste gezicht moeilijk te rijmen
met een andere noviteit uit deze periode: het streven om begraafplaatsen buiten de
bewoonde wereld te situeren. Ook hiervan vinden we sporen in Otto's dagboek,
wanneer hij beschrijft
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na afloop van zijn tantes begrafenis tijdens het avondeten te hebben voorgelezen
‘hoe men eertijds bij de Romeinen de dode lijken verbrandde, 'twelk papa zeer goed
vond, omdat men er dan geen besmetting of diergelijke van te wachten had’. In de
achttiende eeuw werd men zich er in toenemende mate van bewust dat begraven in
kerken of op kerkhoven binnen dichtbevolkte steden niet hygiënisch was. Zowel de
praktijk om armen te dumpen in massagraven buiten de kerk - voortdurend geopend
en dichtgegooid - als het begraven van de meer welgestelden - de rijke stinkerds binnen de kerk veroorzaakte een permanente lijkenlucht in en rond de kerken. Dat
werd niet alleen als onaangenaam maar ook als gevaarlijk ervaren, omdat men ervan
uitging dat ziektekiemen via de lucht werden verspreid. Deze medische
veronderstelling was niet nieuw, maar de angst en afkeer namen toe en dus ook de
wens om hiervoor een oplossing te vinden.
Zoals gebruikelijk zocht men inspiratie bij de Romeinen. Hun praktijk van cremeren
waarover Otto voorlas - en die door een enkeling toen al werd gepropageerd - was
echter op dat moment nog een brug te ver. Deze radicale breuk met de christelijke
begrafenis zou pas een eeuw later in de praktijk worden gebracht, en dan alleen nog
maar onder een kleine, progressieve minderheid van de Nederlandse bevolking. Wel
waren er in Otto's tijd enkele initiatieven om begraafplaatsen buiten de steden aan
te leggen.

Ter Navolging
Abraham Perrenot was in Nederland de eerste pleitbezorger van het begraven buiten
de steden. Zijn dissertatie hierover stuitte aanvankelijk op grote weerstand, maar zijn
ideeën wonnen geleidelijk meer aanhang. Toen Perrenot een kwart eeuw later naar
Den Haag verhuisde, achtte hij de tijd rijp om de daad bij het woord te voegen. Met
een aantal medestanders richtte hij in 1777 een verzoekschrift aan de Staten van
Holland om in de duinen bij Den Haag een particulier kerkhof te mogen stichten.14
Zodra er toestemming was verleend, werd met de aankoop en inrichting begonnen.
Deze nieuwe begraafplaats met de programmatische naam Ter Navolging verrees in
de duinen bij Scheveningen en bestond uit een rechthoekig, geëgaliseerd terrein met
twee rijen van vijftien graven. In de Nieuwe Nederlandse Jaerboe-
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De verwoesting van de buitenbegraafplaats bij Arnhem, 1783

ken werd het initiatief toegejuicht: ‘opdat dus het schadelijk gebruik van het begraven
der doden in de openbare godshuizen der christenen van tijd tot tijd vermindere en
nog voor het eindigen dezer lopende eeuw zo niet overal, ten minsten in ons vaderland
insgelijks een eind moge hebben’.15
In 1792 volgde een uitbreiding van de begraafplaats met 72 graven.16 Oprichter
Perrenot mocht dit niet meer meemaken. Hij was in 1784 als een van de eersten op
Ter Navolging begraven. De tekst op zijn grafsteen luidde: ‘Mijn rottende overblijfsels
moeten verre van de stad liggen: daar ik levend vermeed iemand te benadelen, wensch
ik zulks ook na mijn dood niet te doen’.17 Ook Lambert van Eck, die al vroeg een
grafkelder kocht, behoorde tot de voorhoede van de beweging. Verschillende andere
deelnemers van het eerste uur waren af-
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Het graf van Joan Derk van der Capellen op de heide bij Gorssel, 1788

komstig uit zijn familie- en vriendenkring. Er werden graven gekocht door de families
Vockestaert, Hartmann, Gevers, Van Hogendorp en Beresteyn. Veel bekenden van
Otto, vermeld in zijn dagboek, werden op Ter Navolging ten grave gedragen, onder
wie zijn oom Pieter Paulus. Later werden ook Betje Wolff en Aagje Deken er bijgezet,
schrijfsters met wie Otto door zijn lectuur vertrouwd was.
Dat Ter Navolging succes had blijkt uit vergelijkbare initiatieven buiten Den Haag,
met meer en minder succes. In Zwolle probeerde Joan Derk van der Capellen een
buitenbegraafplaats in te richten. Toen hiervoor toestemming werd geweigerd, liet
hij op de heide bij Gorssel een familiegraf aanleggen, waar hij in 1784 werd bijgezet.18
In Arnhem slaagde men er weliswaar in een buitenbegraafplaats aan te leggen, maar
na een oproer tegen dit novum besloot het stadsbestuur de begraafplaats weer te
sluiten.
De discussie was inmiddels verder aangezwengeld door het Zeeuwsch Genootschap
voor Kunsten en Wetenschappen, dat in 1783 een prijsvraag had uitschreven over
de ‘beste middelen’ tegen ‘schadelijkheid der begravenissen binnen de steden en
kerken’. Het bekroonde antwoord was ingezonden door Johannes Diderik van
Leeuwen uit
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Tiel. Hij werd hierin gesteund door zijn stadgenoot Arend Hendrik van Eck, de oom
van Otto. Samen stichtten zij in 1785 een begraafplaats buiten het stadje, die ze in
navolging van het Haagse voorbeeld Ter Navolging doopten. Lambert van Eck
behoorde tot de donateurs.19
De scheidslijn tussen voor- en tegenstanders van het buitenbegraven liep niet
conform de politieke scheidslijn tussen Oranjegezinden en Patriotten. Een tegenstelling
tussen verlicht en conservatief, en tussen elite en volk is adequater. De familie Van
Eck en veel van hun vrienden waren Patriot. Perrenot, de oprichter van Ter Navolging,
was daarentegen Oranjegezind. In de Scheveningse duinen lagen politieke
tegenstanders in alle rust naast elkaar. Wel was aan Patriotse zijde de steun voor het
buitenbegraven groter. De volksprotesten in Arnhem hadden een Orangistische kleur,
terwijl in 1787 de Tielse begraafplaats eveneens werd vernield door een Oranjegezinde
menigte, een lot dat eerder de graftombe van Van der Capellen trof. Het waren de
Patriotten die het buitenbegraven op de politieke agenda zetten, nadat zij in 1795
aan de macht waren gekomen. De eerste wetgeving tegen het begraven in kerken
werd uitgevaardigd in de provincie Holland, nadat daar de Bataafse revolutionairen
de macht hadden gegrepen. Omdat er op dat moment nog te weinig begraafplaatsen
buiten de steden beschikbaar waren, werd de uitvoeringvan het besluit echter op de
lange baan geschoven.20
De Scheveningse begraafplaats Ter Navolging volgde een internationale trend,
met Frankrijk in de voorhoede. Daar had in 1765 de Académie Royale d'Architecture
een wedstrijd uitgeschreven voor moderne ontwerpen van begraafplaatsen.21 De
ingezonden ontwerpen kenmerkten zich door eenvoud, kleinschaligheid en
gelijkvormigheid, een tendens die voortkwam uit het nieuwe gelijkheidsideaal, maar
ook uit onwennigheid van architecten met dit nieuwe fenomeen. De grafstenen liggen
dan ook plat, zoals die in een kerkvloer. De eerste ontwerpen van
buitenbegraafplaatsen maken, met hun rijen onversierde graven op geometrische
wijze gerangschikt, een monotone indruk. Deze rationele aanpak maakte echter
spoedig plaats voor een meer romantische vormgeving tegen het decor van de Engelse
landschapstuin, waarmee de ontwerpers de indruk wilden wekken dat de overledenen
nog voor ze in de hemel kwamen het paradijs al hadden
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betreden. Het graf van Rousseau zoals dat op het landgoed Ermenonville was
aangelegd, diende als voorbeeld. Terwijl Ter Navolging nog een voorbeeld was van
een rationeel geplande buitenbegraafplaats, werden elders al graven in
landschapstuinen aangelegd en lieten enkele bemiddelde Nederlanders zich begraven
op hun eigen landgoederen.
In de literatuur situeerden schrijvers als Rhijnvis Feith, vooruitlopend op de
praktijk, graag scènes bij graven in een arcadisch landschap. Petronella Moens schreef
een lofzang ‘Op eene begraafplaats buiten de stad’.22 Het ideaal om in een kerk te
worden begraven, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij altaar of preekstoel in afwachting
van een zeer plastische wederopstanding, had plaats gemaakt voor het ideaal van een
laatste rustplaats op een stil plekje ergens in een bos, dichter bij God vanuit
fysico-theologisch gezichtspunt. Zou er nog sprake zijn van wederopstanding? De
begravene moest eenmaal verteerd door gewormte (de literatuur is hierover vaak
heel expliciet) weer terugkeren tot de natuur. Het duurde echter tot ver in de
negentiende eeuw voordat er grote algemene begraafplaatsen in een landschappelijke
stijl werden ingericht. Tot die tijd was het principe van de postume terugkeer naar
de natuur alleen weggelegd voor bemiddelde stervelingen, waartoe ook de familie
Van Eck behoorde.

Ziekte
Toen Rousseau in 1762 zijn literaire kind Emile creëerde, schonk hij de jongen het
eeuwige leven: Emile kon niet ziek worden. Rousseau koos er bewust voor zijn
geesteskind een ijzeren gestel te geven omdat hij ziekte als een teken van inferioriteit
beschouwde. Alleen gezonde kinderen achtte hij in staat een betere toekomst voor
de mensheid op te bouwen. Ook andere opvoeders raadde hij aan hun aandacht niet
aan een ziekelijk kind te verspillen.23 Zoals wel vaker was de theorie echter heel wat
gemakkelijker dan de praktijk. Ouders van reële en dus lichamelijk kwetsbare kinderen
vonden bij Rousseau niet meer houvast dan alleen het advies om het lichaam van
hun kleintjes te harden en eventueel te overwegen hen te laten inenten. Rousseau
neemt hierin echter geen stelling. Hij wil het aan de ouders zelf overlaten om de pro's
en contra's van deze nieuwe mogelijkheid tegen elkaar af te
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wegen. Emile werd niet ingeënt: als hij de ziekte kreeg -, en de auteur zou dat
vermijden - zou hij die overleven en er gesterkt uit te voorschijn komen. Bovendien
was het een tijdelijk probleem, want in de ideale maatschappij die Rouseau - en
Lambert - voor ogen stond, waren ziekten definitief uitgebannen.
Otto werd opgevoed vanuit de meer genuanceerde opvatting dat de natuur
weliswaar zeer vernuftig was ontworpen, maar door de mens verder kon worden
vervolmaakt, bijvoorbeeld met behulp van de geneeskunde, waarover de
verwachtingen hooggespannen waren. De pas ontwikkelde mogelijkheid om kinderen
tegen pokken in te enten werd beschouwd als slechts een eerste stap in de goede
richting. Nieuwe medicijnen en therapieën tegen allerhande kwalen zouden naar men
meende spoedig volgen. Het leek erop dat de reeds vermelde voorspelling van Mercier
voor het jaar 2440 - de ontdekking van ‘verscheiden wonderlijke geheimen’,
‘wonderlijk eenvoudige geneesmiddelen tegen aamborstigheid, longtering, waterzucht
en andere ziekten’ - wat eerder bewaardheid zou worden, misschien wel rond 1800.
Met magnetisme en elektriciteit werd in Otto's tijd al enthousiast geexperimenteerd
door medici.
De kennis van elektriciteit en magnetisme was in de tweede helft van de achttiende
eeuw toegenomen door experimenten van onder anderen Benjamin Franklin. Hij had
aangetoond dat bliksem veroorzaakt werd door elektrische ontladingen. Zijn
experimenten met vliegers werden in Delft herhaald door amateur-natuurkundigen
als Isaac van Haastert en dokter Van Stipriaan. Elektriciteit zou, eenmaal volledig
doorgrond, ongekende perspectieven kunnen openen voor de genezing van allerlei
ziekten. De aankondiging van de Duitse arts Franz Anton Mesmer was in dit opzicht
veelbelovend. Hij beweerde in 1778 bij de mens een fluïdum te hebben ontdekt dat
bestond uit ‘dierlijk magnetische krachten’. Wanneer die uit balans waren, konden
ziekten toeslaan, met name in de vorm van epileptische aanvallen. Patiënten stopte
hij in een tobbe water ‘gemesmeriseerd’ met ijzervijlsel.
Vooral in progressieve kring kreeg Mesmer aanhang. Markies de Lafayette was
een vurig pleitbezorger. Hij had het mesmerisme met groot enthousiasme in de
Verenigde Staten geïntroduceerd en het is niet ondenkbaar dat hij dit stokpaardje
eveneens van stal haalde tijdens zijn veelvuldige gesprekken met Lambert van Eck
in de zomer
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van 1788. In Duitsland was Lavater een van de grootste propagandisten. Weerklank
vond men vooral bij degenen die openstonden voor soortgelijke theorieën en
verschijnselen, waaronder somnambulisme, fysiognomie en het door een andere
Duitse medicus, Samuel Hahnemann, ontwikkelde idee van homeopathie. Met name
onder vrijmetselaars was de belangstelling voor zulke nieuwe ideeën en geneeswijzen
groot.
De aantrekkingskracht van Mesmer school in de exotische en politieke kanten van
zijn leer. Veel intellectuelen waren de beperkingen gaan inzien van het rationalisme
en empirisme dat de Verlichting tot dan toe gedomineerd had. Het mesmerisme sloot
aan bij de vele irrationele stromingen die nu tot bloei kwamen, zoals mysticisme,
fysiognomie, theosofie, macrobiotiek en spiritisme. Door de subversieve,
revolutionaire kant van het mesmerisme ging er van deze beweging tevens een
politieke aantrekkingskracht uit. Mesmer had zich meteen na de revolutie tot de
Franse Nationale Vergadering gewend met een memorandum waarin hij uitlegde
hoe het samengaan van ‘liberté’ en ‘santé’ het land zou kunnen redden. Hij had een
stelsel uitgewerkt waarin precies werd aangegeven hoe het leven van elke Fransman
zich voortaan planmatig en gecontroleerd zou moeten ontrollen volgens zeven fasen,
van ‘enfant’ tot ‘vétéran’. Veel radicale revolutionairen hadden Mesmer als een
bondgenoot omhelsd, maar met zijn duistere wetenschap en irrationele politiek had
Mesmer echter in wezen het einde van de Verlichting ingeluid.24
Zover was het nog niet toen de Delftse arts Van Stipriaan als een der eerste
Nederlandse medici begon met elektriseren als onderdeel van zijn medisch repertoire.
Eenmaal in Nederland doorgedrongen werd de therapie juist in de regio Rotterdam,
Delft en Den Haag populair. In 1791 deed een demonstratie in het Rotterdamse
weeshuis veel stof opwaaien. Rond dezelfde tijd experimenteerde ook Gijsbert Karel
van Hogendorp met het fenomeen waarvan hij de resultaten vastlegde in een dagboek.
Hij was een telg van een Rotterdamse regentenfamilie, waarmee de Van Ecks
vriendschappelijke contacten onderhield. Het magmetisme kwam echter nog dichter
bij huis dankzij hun huisarts Van Stipriaan.25 Hij paste de nieuwe geneeswijze toe
bij Otto's zusje Doortje om een onduidelijke kwaal te bestrijden. In een brief aan
haar vader schrijft ze dat Van Stipriaan er zeker van was haar met de toe-
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passing van elektriciteit te kunnen genezen (‘Stipriaan paraît s'en promettre beaucoup
de succes’).26 Van Stipriaan behoorde vermoedelijk tot de meest radicale aanhangers
van het mesmerisme, die er een bewijs in zagen voor hun deïstische
geloofsopvattingen.
Lambert van Eck was zo verstandig bij medische kwesties altijd een second opinion
te vragen aan de Haagse dokter Groen, die behoudender was. Hij zei niets op het
elektriseren tegen te hebben, want het kon geen kwaad, maar hij verwachtte er weinig
heil van. Als remedie raadde hij Doortje aan veel paard te rijden. Een andere bevriende
medicus, de Leidse hoogleraar Voltelen, had een duidelijker standpunt. Hij had in
1791 in een rede breed uitgepakt over de gevaren van deze therapie, die volgens hem
alleen in de mode was gekomen door ‘een zucht naar 'tgeen nieuw, ongewoon of
wonderbaar is’. Hij stelde dierlijk magnetisme gelijk aan andere hypes als de
fysiognomie en de ballonvaart.
Het is opmerkelijk dat binnen de vriendenkring van Lambert van Eck zowel voorals tegenstanders van magnetisme te vinden waren. Van Stipriaan liet zich niet van
de wijs brengen en bleef tot ver in de negentiende eeuw de zegeningen van het
magnetisme prijzen. Nog in 1822 richtte hij zich met medestanders tot de minister
van Binnenlandse Zaken om te wijzen op deze ‘geweldige natuurkracht, die schuilend
en onopgemerkt grote rollen speelt’. Otto was zeker gefascineerd door het fenomeen
elektriciteit. Op 17 februari 1794 noteerde hij in zijn dagboek bezig te zijn met het
schrijven van een beschouwing ‘over de electriciteit’. Zijn meester Van Bemmelen
schoolde hem hierin bij, niet omdat het op het lesprogramma stond, maar vanwege
hun gedeelde belangstelling.
Hoe hooggespannen de verwachtingen ten aanzien van de medische wetenschap ook
waren, vooralsnog kon nauwelijks preventief worden opgetreden tegen ziekten. En
aan de genezing van de meeste ziekten kon de medische wetenschap voorlopig amper
een bijdrage leveren. Men bleef teruggrijpen op het aloude purgeren en aderlaten.
In de dagelijkse praktijk werden mensen, rijk of arm, voortdurend geconfronteerd
met lichamelijke kwalen, al dan niet ernstig, waarbij de medische wetenschap
machteloos stond of, erger nog, met remedies kwam die averechts werkten. Om een
idee te krijgen van de opvattingen over
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Een experiment met elektriciteit, uit J.B. Basedow, Manuel élémentaire d'éducation, 1774

ziekte en gezondheid in Otto's omgeving is het zinvol de desbetreffende lemmata in
het Algemeen woordenboek van Chomel door te lezen, het naslagwerk dat bij zoveel
familieleden en vrienden van Lambert van Eck in de boekenkast stond.
In het lemma ‘gezondheid’ wordt uitgelegd dat deze ‘natuurlijk aan den menschen’
is en bevorderd wordt door een ‘natuurlijk leven’. Steden moesten vermeden worden:
‘Beschuldigt derhalven van wrevel niet het Opperwezen, dwaze bewoner van eene
volkrijke stad [...]. Leer leven naar de eenvoudigheid der natuur, dat is, naar de wetten
die de goddelijke Schepper gewild heeft dat gij volgen zoude en gij zult gezond zijn’.
Tenslotte volgen er enkele leefregels, waarin met name wijn en tabak sterk worden
afgeraden.27 In het lemma ‘ziekte’ wordt benadrukt dat de mens zelf verantwoordelijk
is voor zijn lichamelijke gesteldheid. Goede zorg voor de eigen gezondheid is een
plicht, niet alleen tegenover zichzelf, maar ook tegenover de samenleving. Verlies
van gezondheid is ‘een diefstal die wij aan de wereld plegen’. Vervolgens worden
er enkele regels gegeven, waarvan de voornaamste zijn dat de lucht van het vrije,
open veld te prefereren is boven die in ‘volkrijke, bedompte steden’, dat men matig
moet zijn in eten en drinken, dat lichaamsbeweging, vooral wandelen, nuttig is, en
dat hartstochten als eerzucht, wraak en nijd in toom moeten worden gehouden.
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Toch kan ziekte ook nuttig zijn: ‘Het kan ons [...] vatbaarder maken voor medelijden
en dienstvaardigheid; gelatenheid, geduld, vertrouwen zijn dikwerf de deugden welke
van velen alleen in de anderzints treurige school der ondervinding en ellende konnen
geleerd worden’. In dit lemma heeft alleen de laatste alinea een religieus karakter:
uiteindelijk is ziekte voor de mens een ‘lot, hetgeen hem als schepsel uit Gods handen
is ten deel gevallen; hij mag klagen en menselijk wenen, maar nimmer angstiglijk
morren. God is de heer van ons lot; God heeft nog een gehele eeuwigheid om ons
gelukkig te maken. Weest getroost en hoop op Hem’.
Toen zijn vader Otto uitlegde waarom het gezin zo vaak op De Ruit verbleef,
gebruikte hij soortgelijke bewoordingen: het buitenleven bevorderde ‘eenvoudigheid,
matigheid en werkzaamheid’, kortom ‘ons wezenlijk geluk’. Een goede gezondheid
was onderdeel van dat geluk. Voor in het kasboek van De Ruit was een spreuk
geschreven, mogelijk door Otto zelf: ‘Is niet op aarde 't grootste goed: gezondheid
en een goed gemoed’. In dit motto worden gezondheid en deugd met elkaar
verbonden.28 De verbintenis tussen hygiënische en zedelijke opvoeding was niet
ongebruikelijk. De gelijkstelling van een deugdzaam met een gezond leven leidde
tot een pedagogisch offensief onder de lagere standen, die van hygiëne geen besef
zouden hebben. Dokter Van Stipriaan hield zich bezig met onderzoek op dit gebied
en won later een gouden medaille voor een verhandeling over de ontsmettende
werking van stoffen als ammoniak.29
Deze ideeën zijn terug te vinden in de kinderliteratuur uit die jaren, bijvoorbeeld
in de door Otto gelezen Bode van Thüringen van Salzmann, oorspronkelijk geschreven
als volkslectuur. Hierin krijgt men diverse tips voor de lichaamsverzorging (elke
ochtend je tanden schoonmaken en je achter de oren met koud water wassen) en de
meer fundamentele boodschap dat ziekte niet van God afkomstig is, maar door mensen
over zichzelf wordt afgeroepen.30 Dezelfde visie verkondigt de populaire Kindervriend
van Rochow, die begint met enkele verhaaltjes over ziekte en gezondheid.31 Zo lezen
we er het verhaal van Hendrik, die verhit van het lopen zijn jas uittrok en hiermee
een noodlottige keten in werking zette. Hij werd verkouden, ging de volgende dag
hoesten, de derde dag kreeg hij koorts en de vierde dag stierf hij. Ook aan het leven
van de ongeduldige Jan, die leed aan huid-
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uitslag maar het krabben niet kon laten, kwam een voortijdig einde: ‘Jan moest onder
grote pijnen sterven’. Met Karel liep het beter af. Hij was zo dom geweest om zoveel
versgebakken brood te eten dat hij er bijna aan was bezweken, maar de dokter kon
bijtijds ingrijpen. Kinderen deden er verstandiger aan het voorbeeld te volgen van
Pieter, die braaf zijn medicijnen slikte en dus snel herstelde.
De grote invloed van ziekten op het dagelijks leven in de achttiende eeuw wordt nog
tastbaarder in Otto's dagboek. Otto had een zwak gestel, had periodiek last van zware
verkoudheden en doofheid, maar ook van allerlei andere voorbijgaande kwalen zoals
de voorjaarskoorts waardoor hij in 1793 werd geveld. Die had hem volgens de dokter
uiteindelijk ‘veel goed gedaan’ omdat hij hierdoor weerstand had opgebouwd tegen
de ‘oude huidziekte van voorleden jaar’. Het najaar bracht weer andere risico's met
zich mee, bijvoorbeeld de derdedaagse koorts, een ziekte waarbij elke derde dag de
koorts opkomt. Otto schreef hierover in de herfst van 1795: ‘Morgen zal ik (als ik
het niet vroeg doe) geen journaal of iets kunnen schrijven, want dan is het de koortsdag
weer. Dezelve komt ordinair 's avonds laat en is zeer weinig en gaat dan onder 't
slapen geheel weg, zodat ik er de volgende dag in 't geheel geen hinder van heb, dus
het geen grote zaak is, maar heb evenwel met dat al de derdendaagsche koorts en zit
er mede, en het naarste van alles is om onder doctors handen te moeten zijn’.
Hoe precair gezondheid kan zijn merkte Otto op 14 oktober 1793 op een
ongebruikelijke manier, toen hij per ongeluk het oogwater van zijn vader aanzag
voor zijn maagdrankje. Dit kleine drama heeft hij uitvoerig beschreven:
[Er] is mij iets gebeurd waarvan de gevolgen voor mij zeer nadelig
zoude hebben kunnen zijn, maar gelukkig ben ik met de schrik
vrijgekomen. Ik wilde naamlijk mijn drankje ('twelk de doctor mij tot
versterking van de maag gegeven had) innemen en door den haast nam ik
bij ongeluk oogwater van papa, 'twelk ik uit onachtzaamheid niet zag voor
ik het op had. Gelukkig had ik niet veel op en innemende er geen smaak
aan geproefd, maar mama wist niet of het vergif was dan niet. Al wat ik
doen konde, was schielijk een glas koud water er op te drinken en tot nog
toe
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Pietje bij het ziekbed van zijn zusjen, uit H. van Alphen, Gedigten, 1787

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

521

Het zieke kind, uit H. van Alphen, Gedigten, 1787
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heb ik mij niet mislijk of pijnlijk gevoeld. Goddank, dit leert mij 1. dat
men altoos voorzichtig zijn moet en 2. dat men elk ogenblik eer men het
weet in gevaar kan geraken om zijn leven of gezondheid te verliezen.
Een jaar eerder was hij op een pijnlijker manier met deze levensles geconfronteerd.
In het voorjaar van 1792, toen hij twaalf jaar was, werd hij overvallen door een
levensbedreigende ziekte die zich als volgt manifesteerde: ‘Thans ben ik niet al te
wel doordien een zeer scherpe uitslag mijn gehele lichaam bedekt, dergelijke de
doctor nog nooit in zijn practijk gezien heeft en zich telkens verwondert dat ik niet
zieker geweest ben, vooral bij het uitkomen, 'tgeen mij gemakkelijk door een
benauwdheid het leven had kunnen kosten’. Otto leed aan een huidkwaal,
vermoedelijk dauwworm, een ziekte die in ernstige gevallen dodelijk kon zijn.32
Otto's hele lichaam was bedekt met blaasjes en korsten, waardoor hij zijn kleren niet
meer kon aantrekken. Hij was zelfs te ziek om zijn dagboek bij te houden.
Na een maandenlange stilte pakt Otto in juli het schrijven weer op: ‘Na rijklijk
drie maanden aan een smertlijke huidziekte gelaboreerd te hebben, in dewelke ik
dikwijls buiten staat ben geweest de pen te gebruiken (en dus ook dagelijks geen
journaal heb kunnen maken), vind ik mij nu goddank in zoverre beter dat ik in staat
ben om mijne bezigheden weder enigzints geregelder voort te zetten. Alhoewel ik
nog alle dag veel pijn heb uit te staan, heb ik echter grote reden om Gode dankbaar
te zijn, want een kwaal, welke andere menschen of kinderen die er mede behebt zijn,
zeer ziek maakt, beneemt mij niets van mijn inwendige gezondheid of eetlust. Ook
kan ik 's nachts nogal redelijk wel slapen, en vind groot vermaak om in de tuin te
wandelen, te vissen met de hengel of diergelijke stille uitspanningen’.
De volgende dag schrijft hij een terugblik op de periode van ziekte die achter hem
ligt:
Heden nacht niet veel gerust, waarom ik pas om twaalf uuren ben
opgestaan. Dit gedaan zijnde, is dagelijks mijn eerste werk mij te baden
in zeewater en vervolgens mijn lijf met een wassching van mercurius en
kalkwater te betten, 'twelk mij deze morgen zoveel pijn deed dat ik tot wij
gingen eten niets gere-
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gelds heb kunnen doen, wanneer de pijn een weinig begon te verminderen
en eindelijk geheel ophield. Veel dagen zijn gedurende mijn ziekte zo
verlopen en veeltijds was ik door pijn en ongemak buiten staat om iets te
doen, vooral wanneer mij het gebruik van mijne ogen en mijne handen
benomen was, gelijk dikwijls gebeurd is. Somtijds is mij zelfs het gaan
belet, maar in alle die smerten heb ik toch goddank nog nooit den moed
geheel verloren, en wanneer een zwakke bui mij kwam bestormen dan
deed papa of mama dezelve wel ras weder verdrijven. Hoeveel zorg en
liefde hebben zij mij niet betoond, hoeveel nuttige beginzelen ingeboezemd
en hoeveel heb ik in dit opzicht niet bij mijn ziekte gewonnen.
Verschillende remedies werden toegepast. 's Ochtend nam Otto een bad in zeewater,
dat dagelijks vers werd aangevoerd door een Scheveningse visser. Otto bleef in bed
liggen tot de man gearriveerd was. Verder moest hij dieet houden en kreeg hij van
dokter Van Stipriaan pillen die bestonden uit een mengsel van antimoon (een metaal)
en cicuta (dollekervel). Later smeerde hij op de aangetaste huid aqua phagedaenica,
een bijtende zalf van mercurius (kwik) en folio bardana, allemaal stoffen en kruiden
die ook giftig waren en waarmee voorzichtig moest worden omgesprongen. Van alle
kanten stroomden de adviezen binnen. Een vroegere huisarts van de familie, Muilman,
zag heil in de geneeskrachtige baden te Aken. Oom en tante Paulus waren het daarmee
eens, maar Otto's vader en dokter Van Stipriaan besloten eerst met een nieuwe zalf
te experimenteren: een mengsel van teer en schapenvet, ‘'twelk mij wel helpt, want
schoon ik het niet langer dan sederd twee dagen gedaan heb (waarbij nog komt dat
ik het er niet dan 's avonds opsmeer en 's morgens er weder schoon afwas, omdat
mijn aangezicht er anders zo zwart uitziet) heeft het reeds alle de korsten die op mijn
neus en onder mijne ogen zaten af doen vallen’.33
Otto's vader had de dagelijkse taak om de korsten van Otto's hoofd te verwijderen
wat problemen opleverde wanneer hij door zijn werk in Den Haag werd opgehouden.
De Haagse dokter Groen adviseerde een streng dieet: alle ‘slappe groentes’, vruchten
en vis werden verboden. Vrienden en kennissen lieten zich evenmin onbetuigd.
Buurman
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Teding van Berkhout stuurde een ‘potje zalf met het geheim voor den dauwworm
van mevrouw Van Collen’. Otto raadde dat dit product hetzelfde inhield als zijn
teerzalf. De teer hielp, en dat doet vermoeden dat Otto leed aan psoriasis, waartegen
nog altijd zoutwaterbaden en teer worden voorgeschreven.34
De behandeling was zeer pijnlijk. Op 20 augustus 1792 schrijft Otto: ‘Ik heb
vandemorgen, toen ik verbonden wierd en zag dat ik weder zoveel erger, wel eens
zulke woorden geuit dat iemand die mij niet kende, zoude gezegd hebben dat ik
wanhopig was’. Later schrijft hij: ‘De teer deed mij vooral op het aangezicht zo zeer
dat ik stampvoette van de pijn’. Daarna wilde hij geen teer meer smeren ‘om de
vreselijke pijn die het veroorzaakt’.35 De aanhoudende ziekte leidde ertoe dat Otto
vaak, zoals hij schreef, ‘den gantschen dag neerslachtig [was] gebleven’. Om zijn
‘sombere gedachten’ te verdrijven ging hij eens ‘op een bankje zitten, alwaar ik de
natuur in hare volle schoonheid beschouwen konde en overdacht toen eens de
ongeneugten, welke mij mijne ziekte veroorzaakt had’. Ook deze aanpak hielp slechts
ten dele, want ‘zoals de mensch doorgaands doet, overdacht ik niet het goede, 'twelk
mij mijne ziekte het zedelijke betreffende had aangebracht, ook niet dat er zoveel
menschen zijn, die nog veel meer te lijden hebben als ik. Hierdoor was ik enigzints
droefgeestig’.
Soms ging het wat beter, soms slechter en Otto's stemming veranderde navenant:
‘Zo ben ik nu weder zo vergenoegd, verheugd en dankbaar als ik tevoren neerslachtig
en lusteloos was’. Uiteindelijk genas hij volledig. Maar hoe ernstig deze ziekteperiode
was, blijkt uit de aantekening die zijn vader in zijn familieboekje maakte:
Otje wierd van eene geweldige huidziekte aangetast, die zijn gehele
lichaam tot zelfs de voeten en tenen incluis met korsten, blaren en zweren
overdekte. Dit duurde den ganschen zomer, bracht hem dikwijls in present
levensgevaar en begon niet dan in het najaar enigzins te cesseren, daarvan
is ook in zijn eigen journaal het voornaamste opgetekend.
Tussen Otto's godsdienstige aantekeningen is een ‘Nieuwjaarwensch op mijne
ziekte’ bewaard gebleven, waarin hij terugblikt op het jaar 1792: ‘In dit verlopen
jaar, heeft God op ons gebed, ons menigmaal
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gered, uit ziekten en gevaar; Hij heeft mijn ted're jeugd, bevrijd van dood en pijn,
Nu wil ik dankbaar zijn, komt, deelt in mijne vreugd’.
Minder ingrijpend, maar lastig en periodiek terugkerend, was Otto's slechthorendheid.
Hij schreef al in zijn eerste dagboeknotitie graag naar buiten te zijn gegaan om de
nachtegaal te horen zingen, maar hiervan door zijn doofheid te zijn weerhouden.
Doofheid is een vast thema in het dagboek. Deels pasten hij en zijn ouders zich aan
deze handicap aan, bijvoorbeeld door ter kerke te gaan bij predikanten met een harde,
duidelijke stem. Dat was niet altijd noodzakelijk, want soms trad er verbetering in
en vermoedelijk hing zijn doofheid samen met verkoudheden. Op 15 mei 1795
noteerde Otto zelfs dat hij 's avonds wat langer buiten bleef ‘om de nachtegaal te
horen, welke verrukkelijk zong’.
Vanaf 1795 kreeg Otto meer en meer last van verkoudheden. Zijn ouders
vermaanden hem voortdurend voorzichtig te zijn, vooral tijdens de wintermaanden.
Op 15 januari 1795 had Otto van Delft naar De Ruit mogen meerijden op
eenboerenwagen, maar dat was niet verstandig geweest: ‘Ten 1 uur ben ik naar huis
komen rijden op de open boerewagen en daar wij om de opgelade goederen niet hard
rijden konden en het fris woei, was ik bijna bevroren toen ik thuis kwam. Papa zeide
dat het ook onnozel van mij was, dat ik op de wagen was blijven zitten en er niet
naast gelopen had. Door de kou was ik dermate afgeschrikt dat ik geen voet weer
buitenshuis gezet heb. Ook was ik na den eten een weinig misselijk en had pijn in 't
hoofd, 'twelk nu echter wat beter is, en, zo ik hoop, met den slaap geheel over zal
gaan’.
Otto had, zoals kinderen eigen is, een instinctieve afkeer van de remedies van zijn
doktoren, zoals het trekpleistertje achter zijn oor tegen doofheid: ‘Papa en mama
konden het voorleden maand voor geen goud van mij gedaan krijgen, maar die doctor
kan zo preken en uitleggen, dat ik niets weet te zeggen als: “ik zal het dan maar
doen”’. In een brief van zijn tante Paulus twee jaar later wordt Otto van repliek
gediend over zijn ongeduld ten aanzien van een ander nieuw middel tegen zijn
hardhorendheid - het uitspuiten van zijn oren: ‘gij beoordeelt of liever veroordeelt
de uitkomst reeds na twee malen: Otje, Otje wat zijt gij ongeduldig’.36
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‘Weerzin van een kind tegen zijn medicijn’, uit J.B. Basedow, Manuel élémentaire d'éducation, 1774
(detail)

Op 30 november 1795 somde Otto nog eens de belangrijkste voorzorgsmaatregelen
op die zijn ouders voor zijn gezondheid in acht namen en die neerkwamen op een
verbod op buiten spelen als het koud was en dieet houden:
Vandaag is het zeer koud mistig weer geweest, waarom mama liever
wilde dat ik in huis bleef, 'twelk niet na mijn zin was, omdat ik nu niet op
de markt kon gaan. [...] De doctor (welke mij vandaag is komen bezoeken)
approbeerde het ook zeer dat ik met zulk ongezond koortzig weder in huis
bleef. Gister heb ik dezelve weer vrij sterk gehad, wanneer het juist 6
weken was dat
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ik met dezelve opgescheept ben. Papa zegd [dat] ik ze de gehele winter
nog wel zal behouden, als ik mij niet meer voor de koude wacht en geen
strikter dieet houde. Dewijl ik dit nu ook begin in te zien en het mij nu een
weinig begint te vervelen, zo heb ik vandaag mijzelven zeer in acht
genomen omtrend alles wat mij schaadlijk kon zijn en zal het enige tijd
vervolgen om te zien of ik de vriend zo wegjagen kan.
Otto's ‘vriend’, de koorts, liet zich niet zo gemakkelijk verjagen, al deed een nieuw
medicijn hem goed: kinine. Dat wondermiddel was recentelijk toegevoegd aan het
therapeutisch arsenaal. Experimenten met deze stof hadden de Duitse arts Samuel
Hahnemann op het idee van de homeopathie gebracht. Het is goed mogelijk dat
dokter Van Stipriaan via Hahnemanns publicaties met deze ideeën kennis had
gemaakt. Op 7 december 1795 schreef Otto: ‘Dezer dagen heb ik uit verzuim geen
journaal gemaakt. Daar ik woensdag weer niet vrij van koorts geweest ben, zo heeft
de doctor mij tot het gebruik der kina doen overgaan, 'twelk van dat effect is geweest
dat de koorts eergister geheel is weggebleven. Nu gebruik ik nog kina en verwacht
met ongeduld wat er morgen van worden zal. Wat zoude het mij verblijden als ik
eens wist weder geheel geretablisseerd te zijn, maar hiertoe is het nodig dat ik mij
nu nog menageer, zo in mijn dieet als anderzints zegt mama, en ik geloof dat zij
gelijk heeft. Ik ben vandaag met het mistige weer weder in huis moeten blijven’.
De hieropvolgende wintermaanden blijft het tobben. In januari is hij ‘zeer
verkouden en heesch in de keel’. Soms heeft hij dat ten dele aan zichzelf te wijten:
‘Woensdag ben ik te paard na Delft geweest en dat heeft mijne verkoudheid weer
merkelijk aan de gang geholpen, dewijl dezelve toen nog niet geheel over was. En
om dezelve nu eindelijk eens radicaal weg te jagen, ben ik gister den gantschen dag
in huis gebleven’. Otto's paard blijft voortaan op stal. Zijn ouders dringen er om
gezondheidsredenen op aan dat hij zich met trekschuit en koets zou verplaatsen. Dit
advies wordt echter niet altijd ter harte genomen. In december 1796 maakt hij plannen
om zijn paard weer van stal te halen. Hij prefeert deze vorm van transport boven de
verveling van het reizen per trekschuit. Bovendien geeft het hem de mogelijkheid
om zich sneller te verplaatsen en is hij met zijn paard baas over zijn eigen tijd.
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Deze argumentatie wijst erop dat hierover een discussie woedde met zijn ouders.
Vermoedelijk had hij niet zijn zin gekregen. De afloop van een tochtje te paard in
het voorjaar van 1797 werkte echter overtuigender dan de argumenten van zijn ouders:
‘Woensdag ben ik met de schuit na Delft gevaren en heb bij ds Scheidius
gecatechizeerd en vervolgens ben ik per fergon weer na huis gereden, om dus niet
weer in de eigen fout van voorleden week te vallen, namelijk van in te storten met
mijn verkoudheid, waar ik nu geheel vanaf ben’. Met de zomer in aantocht was Otto
weer optimistisch gestemd.
Zowel in Otto's dagboek - zijn eigen uitlatingen, de daarin genoteerde gesprekken
met zijn ouders, de reacties van doktoren - als in de brieven van familieleden en zijn
lectuur, wordt ziekte beschouwd als een natuurlijk verschijnsel en niet als een door
God gezonden fenomeen. Ziekte als bestraffing van zonden - een woord dat Otto in
zijn dagboek niet eenmaal gebruikt - is in Otto's omgeving al helemaal niet aan de
orde. Wel vormde genezing aanleiding om God met een gebed te danken. De familie
Van Eck stelde haar hoop echter vooral op de mogelijkheid dat ziekten in de toekomst
zouden worden uitgebannen door de toenemende kennis van de natuur. Dat is de
boodschap die ook spreekt uit de medische publicaties van huisarts Van Stipriaan.
Toch kon ziekte nog wel aanleiding vormen voor een morele les. Bescheidenheid,
hulpvaardigheid, flinkheid waren deugden die erdoor gestimuleerd konden worden.
Zo kon de patiënt gesterkt uit een periode van ziekte te voorschijn komen.

Eindnoten:
1 20 januari 1796; zie over de veranderende houding ten aanzien van de dood in deze periode:
Pieter Spierenburg, De verbroken betovering. Mentaliteit en cultuur in preïndustrieel Europa
(Hilversum: Verloren, 1998), 161-203; vgl. Hans-W. van Helsdingen, Politiek van de dood.
Begraven tijdens de Franse Revolutie 1789-1800 (Amsterdam: SUA, 1987).
2 Johanna Constantia Cleve, Jeugdige dichtproeven (Den Haag: Johannes Allart, 1813), 32-33.
3 5 juli 1796.
4 RA Gelderland, FA Van Eck, inv.nr. 49. In de bibliotheek van G. van Olivier bevond zich een
exemplaar van Youngs Night thoughts, zie Catalogue de deux collections de livres.
5 KB Den Haag, Handschriftenverzameling.
6 J.W. van Vredenburch, Ter gedachtenis van mijne ouders Mr. Jacob van Vredenburch overleden
den 7 januarij 1814 en Willemina Machtilde van Assendelft overleden den 1 november 1786
(1814).
7 RA Gelderland, FA Van Eck, inv.nr. 44; Dekker, Uit de schaduw, 208; W. Cappers, ‘Ruimte
voor rouwen. Sterfte en het vullen van de leegte door twee protestantse huisvaders 1791-1886’,
in: De Negentiende Eeuw 25 (2001), 101-120.
8 Gerrit Paape, Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap (Dordrecht: De Leeuw en Krap,
1792), 100-106. Heruitgave door P. Altena (Hilversum: Verloren, 1996).
9 L.F. Groenendijk en F.A. van Lieburg, Voor edeler staat geschapen. Levens- en
sterfbedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw (Leiden:
J.J. Groen, 1991).
10 D. Lamboo, Het beste geschenk voor kinderen ter navolging aangeprezen uit het zeldzaam
leven van hun dertienjarige metgezel Derk Lamboo, overleden den 18 november 1791 (Dordrecht:
A. van den Kieboom, 1798).

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

11 Else M. Terwen-Dionisius, ‘Het schijndodenhuis op de Algemene Begraafplaats in Den Haag’,
in: Die Haghe (1986), 67-99, 74; Christoph Wilhelm Hufeland, Verhandeling over de onzekerheid
des doods en het eenig zeker middel om zich van zijne waarheid te overtuigen (Haarlem, 1794),
Idem, Kunst om het menschelijk leven te verlengen (Amsterdam: Johannes Allart, 1789). Klaus
Pfeifer, Medizin der Goethezeit. Christoph Wilhelm Hufeland und die Heilkunst des 18.
Jahrhunderts (Köln: Böhlau, 2000). Zie verder: W.P.H.A. Cappers, ‘Lasten en baten rond het
redden van drenkelingen. De financiële factor binnen het Nederlandse vertoog over schijndood
in de tweede helft van de 18e eeuw’, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 17 (1991),
271-295.
12 Lucian Boia, A cultural history of longevity from antiquity to the present (London: Reaktor,
2004).
13 Anne Caro, ‘Médicine et eugénisme en France ou le rêve d'une prophylaxie parfaite
(XIXe-première moitié du XXe siècle)’, in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 43
(1996), 618-631. Het Essay sur la mégalanthropogénesie verscheen in 1801.
14 J. Belonje, ‘Ter Navolging’, Die Haghe (1950), 96-128. Zie ook J. Smit, ‘Haagsche
begraafplaatsen’, in: Die Haghe (1917/1918), 132-215.
15 Nieuwe Nederlandse Jaerboeken (1777), 418-419. Vgl. Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken
(1782), 186-188.
16 Nieuwe Nederlandse Jaarboeken (1792), 6745.
17 Contemporaine vertaling van het Latijn in Vaderlandsche Letteroeffeningen II b, 35. Vgl. J.
Trapman, ‘Het grafschrift van Abraham Perrenot op de begraafplaats Ter Navolging’, in: Die
Haghe (1991), 45-47.
18 E.A. van Dijk et al., De wekker van de Nederlandse natie. Joan Derk van der Capellen 1741-1784
(Zwolle: Waanders, 1984), 18-19.
19 A.T.M. Ruygt, Begraafplaats Ter Navolging Tiel: een voorbeeld van verlicht denken (Tiel:
Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg, 1998).
20 Wim Cappers, Vuurproef voor een grondrecht. Koninklijke Vereniging voor Facultatieve
Crematie, 1874-1999 (Zutphen: Walburg Pers, 1999), 19.
21 Etlin, The architecture of death.
22 Van den Bos, Petronella Moens.
23 Hartmann, Jean-Jacques Rousseaus Einfluss auf Joachim Heinrich Campe, 7, verwijzing naar
Emile I, par. 91-93.
24 Robert Darnton, Mesmerisme en het einde van de Verlichting in Frankrijk (Amsterdam: Bert
Bakker, 1988).
25 Joost Vijselaar, De magnetische geest. Het dierlijk magnetisme 1770-1830 (Nijmegen: SUN,
2001), 489 e.v.
26 RA Gelderland, FA Van Eck, inv.nr. 52, Brief van Theodora aan haar vader Lambert, d.d. 4
juli [1798?].
27 Chomel, Algemeen woordenboek IV (1778), 869-872; IV (1789), 2e stuk, 2378-2387. De tekst
van dit lemma was grotendeels afkomstig uit een verhandeling van Gellert. De eerste uitgave
bevatte ook een kort lemma ziekte: deel VII (1778), 4328, gevolgd door een zuiver medisch
lemma ‘ziektenskunde’ (4328-4329).
28 Bernard Kruithof, Zonde en deugd in domineesland. Nederlandse protestanten en problemen
van opvoeding, zeventiende tot twintigste eeuw (Amsterdam, 1990), 371.
29 J.G. de Bruijn, Inventaris van de prijsvragen uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen 1753-1917 (Haarlem: Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen/Groningen: H.D. Tjeenk Willink, 1977), prijsvraag van 1814.
30 Salzmann, Bode, 199-200. Het stuk loopt uit op een aanbeveling voor een boek van Campe,
Hoognoodige leering en waarschuwing voor jonge maagden.
31 Frederik Eberhard van Rochow, De kindervriend (Groningen: J. Groenewolt, 1810) (10e dr.).
32 Karl Strack, Geneeskundige verhandeling over de dauwworm der kinderen (Amsterdam:
Lodewijk van Es, 1791), 41.
33 16 september 1792.
34 1 september 1792; 28 augustus 1792; 27 oktober 1792; 10 september 1792.
35 19 oktober 1792; 2 november 1792.
36 RA Gelderland, FA Van Eck, inv.nr. 83 brief d.d. 1 maart 1797.

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

529

Epiloog
Hoe ging het verder met Otto? Vanaf 1797 wordt het stilletjes in zijn dagboek. Zijn
notities worden onregelmatiger, vertonen steeds grotere tussenpozen en zijn vaak
voorzien van een schuldbewuste aanhef: ‘Daar heb ik weer net twee maanden
verzuimd of vergeten journaal te maken en ik zoude er dezen avond zeker weer niet
om gedacht [hebben], zo mij dit cahier niet toevallig in handen gevallen was’. In het
begin probeert hij zijn verzuim nog goed te maken door de afgelopen tijd in zijn
beschouwing te betrekken: ‘Over mijn verzuim aangaande het journaal maken, zal
ik maer niets zeggen en liever dit omstandiger maken, over elke dag der week iets
zettende’. In de loop van het jaar worden ook deze aantekeningen korter - ‘In geen
halfjaar journaal gehouden. Het is mij onmooglijk alles te zetten wat er in al die tijd
gebeurd is’ - en op 20 november 1797 legt hij zijn pen voorgoed neer met een laatste
aantekening: ‘Gister om mijn zware verkoudheid niet in de kerk geweest [...]. Gister
slecht weer en sneeuw. Vandaag beter, met vorst, wind ooste’.
Otto is dan al zeventien jaar oud en dat kan voor zijn ouders aanleiding zijn geweest
om de teugels te vieren. Hij had lang genoeg met het medium gewerkt om de inspiratie
tot schrijven voortaan uit zichzelf te halen, zoals andere negentiende-eeuwse jonge
dagboekschrijvers, die hun dagboek hun hele leven zijn blijven voortzetten. Dat
waren wel uitzonderingen en ook zij hingen bij vlagen hun lier aan de wilgen.
Mogelijk vloeide Otto's stilte voort uit een verslechtering van zijn gezondheid of het
wegvallen van zijn vader, die het te druk kreeg met de landelijke politiek om zijn
zoon nog langer te stimuleren.
Misschien ook was het dagboekschrijven Otto uiteindelijk niet zo goed bevallen
dat hij dit nu op vrijwillige basis wilde voortzetten. Daarbij had hij het druk in 1797,
want hij had in dat jaar allerlei taken moeten overnemen van zijn vader, en dat werden
er nog meer toen zijn vader in januari 1798 gevangen werd gezet. Het laatste half
jaar van Otto's leven is alleen gedocumenteerd in de geschriften van zijn
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vader die in zekere zin een overeenkomst vertonen met het dagboek van zijn zoon.
Ook dit schrijven vond plaats onder kritisch toezicht.
In de vroege ochtend van 22 januari 1798 betraden enkele soldaten onaangekondigd
het landgoed De Ruit. Hun officier toonde een arrestatiebevel voor de
volksrepresentant Van Eck. Lambert werd met twintig lotgenoten geïnterneerd op
Huis ten Bosch, het voormalige paleis van de stadhouder dat inmiddels dienst deed
als gevangenis.
Over deze gevangenschap heeft Lambert van Eck verslag gedaan in de brieven
die hij met tussenpozen mocht versturen aan zijn vrouw. Aanvankelijk was elk contact
met de buitenwereld verboden. Af en toe een brief was beter dan niets, maar gelukkig
was hij er niet mee. Hij spreekt van een ‘gênante correspondentie, die ik niet dan in
presentie van de officier die ons bewaakt en dan nog door het kanaal van den
militairen commandant met u onderhouden kan’.1
Lambert schrijft dat het verblijf draaglijk is, maar dat hij zijn vrouw en kinderen
mist: ‘dikwils heeft de herdenking aan dezelve mij tranen van tederheid veroorzaakt’.
Omgekeerd veronderstelt Lambert dat ‘de kleine Jan’ hem ook zal missen ‘nu hij
niet dagelijks capriolen’ met hem kan maken. Hij weet dat Otto ziek is en wenst
hierover zo volledig mogelijk op de hoogte gehouden te worden: ‘Ik verlang ook ten
uitersten naar enig bericht van de zieke. Zijn carakter verzekert mij, dat hij door het
gebeurde in zijn herstelling niet zal geleden hebben’. Hij heeft zich wel zorgen
gemaakt over de conditie van zijn echtgenote nu ze dubbele ‘moederlijke functiën’
te vervullen heeft. Sinds hij had vernomen dat ook dit voorspoedig verloopt, was hij
gerustgesteld. Hij hoopt ‘dat de herdenking van tweemaal het leven van u ontvangen
te hebben, den lieven jongen aanspoore om u met dubbele dankbaarheid de liefde te
vergelden, die gij aan hem besteed hebt’.
Deze passage kan niet anders betekenen dan dat Otto tegelijk met zijn pasgeboren
zusje Pauline borstvoeding kreeg. Aan moedermelk werd van oudsher een zuiverende
werking toegekend. Uit een latere brief blijkt deze therapie een idee van Lambert te
zijn geweest: ‘Met een oneindig plaizier [...] hoorde ik van den doctor dat Otje met
succes gebruik maakt van den moederlijken apotheek, die ik hoop dat zijn bloed
geheel zal zuiveren; met genoegen herdenk ik nog den eerste inval die ik daarvan
had en betreur in mijne onbegrijpelijke gevangenis
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O! tijden, o! zeden, bijdrage van J.H. Stoffenberg in het album amicorum van Lambert van Eck

bijna niets zozeer dan de genoeglijke momenten die ik ervan hebben zoude, indien
ik er ooggetuigen van zijn mocht’. Lambert eindigt zijn eerste brief met het verzoek
wat geld te sturen. Bij zijn arrestatie had hij bijna niets op zak. Dan vindt de officier
die over zijn schouder meeleest het welletjes: ‘Het is nu den officier genoeg gevergd,
en ik breek dus af en beveel u aan de bescherming van God. Omhelst alle zes de
kinderen eens recht hartelijk voor mij. Adieu’.
Uit een volgende brief, van 12 februari, blijkt dat Lambert inmiddels post heeft
gekregen, brieven van zijn vrouw en Otto en van Doortje een ‘uittreksel uit Rousseau,
hetgeen ik voor mijn geloofsbelijdenis houden zal’. Lambert zet zich aan een vertaling
van een lied met de titel Etre infini, die hij een paar weken later naar huis stuurt. Hij
had ook een bijbel ontvangen, maar een almanak was onderschept vanwege de
meegebonden blanco pagina's. De gevangenen was geen papier of schrijfgerei
toegestaan. Ook poeder en pommade waren nog niet bij hem gearriveerd, hetgeen
Lambert betreurde omdat hij het ‘alleronaangenaamst’ vond om ‘ten overstaan van
een corporaal gekamd te worden’. Niet alleen was hij gefrustreerd door het gebrek
aan privacy
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tijdens deze detentie, maar ook door de verveling die zo'n verblijf met zich meebrengt:
‘Ik blijf Goddank welvarend, had ik maar iets wezenlijks te doen’. In zijn volgende
brief gaat hij uitvoerig in op de wijze waarop hij en zijn medegevangenen de tijd
proberen te doden. De parallellen met Otto beginnen zich nu op te stapelen:
Mijn leven is van een zonderlingen aard. Cambier, Van Hooff en
Stoffenberg ontbijten met mij, daarna verlustig ik mij met Zollikofer of
Gellert. Ten half 1 verzamelen wij in den grote zaal, die tot onze algemene
zamenkomst bestemd is, daar lezen wij de nieuwspapieren, en vermaken
ons, den een met schaken, den anderen met paletten, tollen en andere
exercitiën, zodat wij ons dikwijls verbeelden tot onze jongelingschap
teruggebracht te zijn. Ten 3 uren wordt het eten opgezet, sommigen blijven
daar hangen, anderen retireren zich - ten 6 uren drinken wij samen thee,
dan wordt er tot 9 of 10 uren geomberd, geblieft, gepandourd of dergelijke,
en daarna een studentensouper gebruikt, van kaas en brood met een glas
punch of wijn. De kring wordt vervolgens om het vuur geslagen en zinds
Vitringa van ons gezelschap is geworden, is de conversatie dikwijls zo
levendig dat niets minder dan treurigheid onze geesten bezig houdt en de
tijd verre van ons te vervelen of lang te vallen dikwijls ontschiet zonder
dat wij onzen taak hebben kunnen afdoen.
Otto's dagen waren zwaarder belast met verplichtingen - meer leesen schoolwerk
- maar voor het overige? Lamberts leesvoer was hetzelfde als dat van zijn zoon en
ook de spelletjes waarmee men zich vermaakte waren - zo ziet Lambert het althans
- infantiel. Uit een latere brief blijkt dat ook hij netten knoopte, de techniek waarin
Otto jaren eerder een knecht had onderwezen. Zelfs de wijze waarop Lambert aan
zijn ‘taken’ refereert die door afleidende vermaken zouden zijn verzuimd, wekt
associaties met Otto's dagboek. De censuur waaronder hij schreef, was daarentegen
minder subtiel: de laatste regels van deze brief zijn afgescheurd.
Evenals Otto hield Lambert tijdens het schrijven rekening met zijn meelezers. Zo
schrijft hij in een andere brief dat hij verwacht in Huis ten Bosch nog aardbeien en
kersen te zullen eten, waarmee hij dui-
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delijk maakt dat zijn vrijlating nog op zich zal laten wachten. De kritiek op zijn
bewakers werd zorgvuldig geformuleerd. Zo beweert hij niet te begrijpen waarom
de gevangenen nog altijd het onschuldige genoegen wordt onthouden hun vrouw en
kinderen te mogen zien of buiten een wandelingetje te maken: ‘Met deze ontbeeringen
kunt gij wel begrijpen, dat de overige goedwilligheden, die ons hier betoond worden
(grâce au bon coeur de ceux à qui les soins en ont été confiés) weinig interesseren’.
Mogelijk was de toevoeging tussen haakjes via de meelezende censor bestemd voor
de agent van de Inwendige Politie, A.J. LaPierre, als hoogste autoriteit over de
gevangenen.2 In een eerdere brief had Lambert hem genoemd als iemand op wie hij
zijn hoop had gevestigd voor een versoepeling van de regels: ‘De permissie om te
wandelen zal welhaast volgen, zo men denkt - LaPierre kan zich de zorg over ons
nog niet volkomen aantrekken’.
De behoefte om zijn gezin te zien en het verlangen om naar buiten te gaan, bleven
een vast thema. Op 8 maart 1798 schrijft hij even hoop te hebben gehad dat hiervoor
toestemming zou worden verleend maar die ‘is verdwenen in rook’ toen bleek dat
hieraan zulke ‘zonderlinge’ condities werden verbonden dat niemand zich ertoe had
kunnen brengen ervan gebruik te maken. De voorwaarden waren zelfs te vernederend
om ze aan zijn echtgenote te beschrijven. Naderhand, toen bleek dat een Franse
minister diezelfde dag een bezoek had gebracht aan de tuin, waren de gevangenen
in ieder geval opgelucht geweest de verleiding te hebben weerstaan om ‘aldus
rondgeleid te worden’.
Intussen verkeert Lambert nog steeds in onwetendheid over de ernst van Otto's
ziekte. Hij schrijft in de medicatie van zijn zoon - moedermelk zoals we zagen - een
groot vertrouwen te hebben en het jammer te vinden dit huiselijk tafereeltje niet te
mogen aanschouwen. Zijn hieropvolgende brief bevat een aantal adviezen aan Otto
ten aanzien van de tuin, over de larixen, de boomgaard en de afwatering.
Lamberts detentie leidde als vanzelfsprekend tot bezinning op het recente politieke
verleden. Op 21 februari vroeg Lambert om de Histoire secrète de la Révolution
française van François Pagès.3 Het is veelzeggend dat hij juist dit boek bestelde, een
kritische bespreking van het verloop van de revolutie. Huisknecht Dirk moest het
meenemen, want die ging dagelijks heen en weer met linnengoed, en bracht tabak,
touw om netten te knopen en andere onmisbare zaken. Probleemloos
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ging dat niet. Op 2 maart schrijft Lambert over een incident waarbij Dirk had
geweigerd zijn hoed af te nemen voor de dienstdoende officier, die daarop boos was
geworden. Lambert verzocht zijn vrouw Dirk te instrueren vooral beleefd te zijn,
omdat de man verder welwillend was. Hij maakte haar erop attent dat de officier een
Duitser was: ‘die menschen, bijzonder de Duitschers, hebben dikwijls pretensiën
waar wij niet om denken’.
Nog altijd mocht Lambert zijn vrouw en kinderen niet ontvangen, maar hij verzon
iets anders. De kinderen zouden op een van tevoren afgesproken tijdstip in een koets
langs kunnen rijden, ergens rond halftwee, en hij zou op dat moment bij het raam
staan. Ze konden hem dan kushandjes toewerpen. Nadat deze ‘ontmoeting’ uit de
verte had plaatsgevonden beraamde hij een nieuw plan maar niet dan nadat hij zijn
echtgenote eerst had gewaarschuwd in haar brieven aan hem voorzichtig te zijn, want
de censuur was verder verscherpt: ‘derhalven in de brieven, die niet direct en zeker
met A. gaan, meer reserve, en circonspectie’. De openheid in zijn eigen brief wijst
erop dat dit exemplaar in ieder geval door A. is bezorgd. Hij stelt voor de gouvernante
met de kinderen op pad te sturen: ‘er komen hier onnoemlijk veel wandelaars voorbij
- Door en Coos met juffr. B. en een chaperon, hetzij O. of een ander, zouden dit
tussen 1 en 3 wel eens kunnen doen tot mijn satisfactie’. Zij moeten dan eerst recht
op het huis aflopen, dan links afslaan tot ze niet verder kunnen en vervolgens op hun
schreden terug keren: ‘Onze divisie zullen zij dan in de eerste kamer van de rechter
vleugel bij elkander zien, alwaar een blind gemetseld schuifraam gevonden wordt’.
Dit plan verliep gesmeerd. Zes dagen later, op 8 maart 1798, berichtte hij de
kinderen te hebben gezien: ‘Het gezicht der lieve kinders, die met nog verscheide
andere vrouwen en kinderen van andere rampgenoten [...] rondliepen om een blijk
van vaderlijke affectie en vaderlijke zegen op een clandestiene wijze af te bedelen,
heeft mij in een transport gebracht waarvan mij het bloed den ganschen dag gekookt
en de zenuwen getinteld hebben’. Hij had de kinderen nog wat spulletjes zien bezorgen
- kousen en een borstrok. Het weerzien van verre emotioneerde Lambert, ‘vooral
toen ik bemerkt heb dat de lieve Coos in tranen is uitgebarsten’. Ook de kleine Jan
mocht meelopen: Hij ‘zag er ook bedrukt uit en ik geloof dat die arme jongen, toen
hij
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weder in de koets stapte, op het punt was van zijne tranen niet meer meester te zijn’.
Otto was thuisgebleven. Zolang hij nog niet geheel van zijn ziekte was hersteld,
raadde Lambert hem ‘volstrekt alle vertoning aan mijn oog af’.
Voorlopig bleef het hierbij. Lambert wilde vooral niet dat Charlotte zich zou
verlagen tot het bewerken van de bewakers. Hij gaf haar instructies voor de
boekhouding, de betaling van belastingen en andere financiële besognes. Als de
aanslag te hoog was, moest ze beslist geen bezwaar aantekenen, want het land had
het geld hard nodig, schrijft hij vermoedelijk met het oog op zijn meelezers. Otto
moest de tuin verder vernieuwen, want de oude riet- en bergamotperenbomen moesten
nodig worden vervangen. Voor de wijze waarop een aantal nieuwe paden en heggen
moesten worden aangelegd, verwijst hij naar ‘de tekening die Otto ervan heeft’.
Berichten over eventuele voortgang in de tuinaanleg bleven echter uit. Lambert
reageerde hierop door zijn opdrachten in te trekken: ‘Zo Ot tegen de omslag opziet
of dat zijn toestand hem niet toelaat zich daarmede te bemoeien laat dan de bewuste
verandering in den boomgaard maar achterwege blijven’. Die tuin mocht hij laten
zitten, maar Lambert was wel onaangenaam getroffen dat ‘O. mij niet eens een letter
schrift gezonden heeft’.
Lambert zal zijn oudste zoon een week later in levende lijve ontmoeten. Hem
wordt toestemming verleend voor een bezoek van zijn kinderen aan Huis ten Bosch.
Hoe blij Lambert hierover ook was, het weerzien met Otto bracht een grote schok
teweeg. Tijdens het bezoek had hij zijn gevoelens weten te bedwingen, maar in de
eerstvolgende brief aan zijn vrouw luchtte hij zijn gemoed. De vele doorhalingen en
het bevende handschrift verraden zijn emoties tijdens het schrijven, als altijd met
een officier achter zich en met slechts een enkel velletje papier tot zijn beschikking.
Hij schreef:
Lieve huisvrouw, schoon de kinderen u reeds mondeling verslag zullen
gedaan hebben van de aandoeningen die hunne komst mij dezen morgen
heeft veroorzaakt, ben ik er nog te sterk van getroffen om mijne
bedruktheid over den toestand waarin ik den lieve Ot heb moeten
ontmoeten niet aan u te openbaren. Het gezicht van den lieven jongen
benam mij mijne gehele contenance en sedert ben ik al de hoop die ik op
uwe vorige brie-

Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

536
ven van zijne herstelling had opgevat geheel kwijt en kan mij met geene
mogelijkheid in de gedachte brengen hoe men mij heeft kunnen vleien dat
hij sedert mijne afwezenheid niet achteruit zou zijn gegaan. Zijne
vermageringe, zijn uitzicht, zijne zwakheid, zijn hoesten, alles is mij
voorgekomen het uiterste gevaar aan te kondigen. De droefheid die zulks
bij mij verwekt heeft, mag ik u niet verbergen en de sensatie die mijn hart
daarvan gevoelt in de afgescheidenheid waarin ik God weet hoe lang nog
van u en hem zal gehouden worden, behoef ik u niet uit te drukken. Tot
nu toe verdroeg ik mijn lot hier met geduld en vervrolijkte mij in het
vooruitzicht der verzachtingen welke wij van de bekende welwillendheid
van veelen die het toezicht over ons verblijf bekomen hebben, mochten
verwachten, maar nu ik mij omstandigheden voor ogen moet brengen
waarin iedere dag een verlies is voor mij om u bij te staan en te troosten
en voor een bemind kind dat wij misschien maar kort bezitten zullen om
het te bemoedigen en te verkwikken door mijne aanhoudende zorgen, die
hij van niemand zo kan hebben als van mij, omdat hij aan niemand zo
geattacheerd is als aan mij; nu verlies ik alle mijne philosophie, omdat de
plichten die ik te vervullen heb zo ernstig en zo teder zijn. Maar God is
rechtvaardig en zal het nog niet tot een verzuim verstrekken laten, als ik
ze niet uitoeffen; niettemin verscheurt het mijn ziel dat ik er niet aan
voldoen mag, en ik bid vurig dat het gevaar althans niet groter werde
zolang ik van u gescheiden blijven moet, en dat hij in staat mag blijven
om nu en dan met mij te komen praten ten einde hem alzo eenigermate
van nut te zijn. Zoveel zal men mij toch wel tot vertroosting vergunnen
willen, indien de doctor oordeelt dat het veilig geschieden kan en de
aandoeningen geen al te nadelige uitwerking op hem hebben. Gaarne
voegde ik hier enige regels voor hem, maar het zou mij niet mogelijk zijn
ditmaal mijn hart te verbergen en hoezeer ik wel gelove dat hij vastheid
van geest genoeg heeft om ernstig over zijn gevaarlijke toestand te kunnen
onderhouden worden, spaar ik dit liever tot een mondelinge conversatie,
die ik eerlang met hem alleen (zonder bijzijn van iemand of gij moest het
kunnen zijn) eens wensch te hebben.
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Lambert had de situatie goed ingeschat, Otto was er slecht aan toe. Hij had al de hele
winter geleden aan ‘eene inflammatoire verkoudheid’ die steeds erger werd. Enkele
dagen later kreeg Lambert toestemming om onder permanente bewaking af te reizen
naar De Ruit vanwege de toestand van zijn zoon. Wat volgde heeft Lambert
beschreven in een afzonderlijk verslag, dat in het familiearchief bewaard is gebleven.
Otto was verheugd toen zijn vader arriveerde: ‘Hij was uitermate in zijn schik, toen
hij mij bij zich hadde’, maar zijn vader had moeite om zich goed te houden: ‘Zijn
gezicht trof mij dermate, dat mijn hart in plaats van vreugde over het wederzien van
mijn huisgezin na eene zo harde absentie, met bittere droefheid over zijn vervallen
toestand vervuld wierd’.
Dokter Van Stipriaan diagnosticeerde de kwaal als een ‘phtisia consummata’,
oftewel tuberculose. De eerste symptomen hadden zich al eerder aangekondigd:
verkoudheid, koorts, hoesten en vermoeidheid. Na jarenlang in hevigheid te hebben
gevarieerd kan de ziekte plotseling verergeren. Er werd druk naar nieuwe
behandelingen gezocht en geëxperimenteerd met kinine, mercuriumpillen en
antimoonsulfaat, maar de ziekte kon nog niet effectief bestreden worden.4
Op herstel van hun zoon hoefden de ouders niet meer te rekenen. Otto werd dit
bericht bespaard, maar hij begreep het wel: ‘Hij verstond, of liever bemerkte dit
vonnis met zeer veel gelatenheid, bad God om ondersteuning indien hij in zijn vroege
jeugd, zo onbereid als hij was en zonder zijnen waereldschen leidsman (waarmede
hij mij bedoelde), de reis naar de eeuwigheid moest ondernemen’. Toch zei Otto te
hopen dat hij nog gered zou worden, ‘en verklaarde naïef dat hem zulks oneindig
aangenamer zijn zoude, indien Gods raad het gedoogde’.
Otto bleef zijn medicijnen trouw slikken en hield vast aan zijn dieet. Maar van de
bezoekers die aan zijn bed verschenen nam hij ‘een cordaat en hartelijk afscheid’.
Vooral dat van zijn jongere zusje was ontroerend: ‘Met zijne zuster Cootje had hij
nog een kinderlijk verschil uitstaande, waarover hij met haar zo hartelijk verzoende,
dat er alle de omstanders door vertederd waren’. Zoals veel lijders aan tuberculose
bleef Otto vrijwel tot het einde bij bewustzijn en nam hij, wat eveneens niet ongewoon
was, de regie in eigen hand.
Tegenover zijn ouders verklaarde hij dat hij graag ‘de moeite die wij
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zo menigvuldig met hem gehad hadden en nu weder op nieuw hadden’ nog eens had
kunnen vergelden, een hoop die hij had moeten opgeven, ‘en daarom wilde hij nog
maar alles doen, wat hij wist dat ons plaizier zou doen’. Lambert las zijn zoon veel
voor, maar dat werd bemoeilijkt door Otto's toenemende doofheid. Tot een gesprek
was hij nauwelijks meer in staat. Kranten bleef hij lezen tot het laatst toe, maar nieuws
over ‘de twisten der waereld’ sloeg hij over. Alles wat ze uit de natuur voor hem
meebrachten, zoals de bloemen op zijn kamer, was hem zeer welkom: ‘En als de
voorjaarszon dat alles dan bescheen, dan betuigde hij dat het sterven hem meer moeite
kostte, dan wanneer het donker en slecht weder was’.
Op donderdag 29 maart kondigde het einde zich aan. Tot dan toe had hij nog niet
veel benauwdheid ondervonden. Maar de voorafgaande nacht had hij door zijn hevige
hoestbuien niet kunnen liggen. Zijn ouders besloten hem tijdens zijn nachtelijk waken
gezelschap te houden. Ze lazen gezamenlijk, spraken over allerlei onderwerpen,
vooral over de leer van ‘Jezus van Gods vaderlijke goedheid jegens den nedrigen,
boetvaardigen mensch en het vertrouwen dat hem zulks mocht inboezemen, dat Gods
goedheid jegens ons nog groter en sterker is, dan die van eene moeder jegens haren
zuigeling’. De gelijkenis van de verloren zoon die vol van berouw na een zondig
leven weer door zijn vader in de armen werd gesloten, deed hem veel goed.
Otto dankte zijn ouders voor hun troost, maar bleef benadrukken dat zij een veel
beter beeld van hem hadden dan hij verdiende en ‘lag teffens eene zo naïeve
schuldbekentenis van zijne gebreken en nalatigheden af, dat hij hoe langer hoe
beminnelijker in onze ogen wierd, en een dankbaar genoegen over zijne geschiktheid
voor een zaliger stand zich met onze droefheid mengde, over het gemis dat wij van
een zo dierbaar kind lijden moesten’.
Om zes uur haalde Otto zijn ouders over te gaan slapen. Zelfwas hij opgebleven.
Toen zij om halfnegen weer bij hem terugkwamen, was hij zoals immer om die tijd
bezig zich te wassen. Hij ontbeet en ‘las naar gewoonte zelfs ook nog de couranten’.
Voor het eerst sinds uren vond hij de rust om in zijn stoel te gaan zitten en het leek
erop dat hij erin zou slagen zelfs nog eventjes in slaap te vallen:
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maar die slaap wierd een dodelijke sluimering, die hem onder een zacht
gepreuvel, dat wij niet meer verstaan konden, zeer zacht en zonder
benauwdheid, met de handen in elkanderen gelegd en met een gebroken
oog, uit het zichtbare ongemerkt overbracht in de armen van zijnen
hemelschen Vader, waar onze liefde hem met aanbidding en ontroering
in gedachten verzelde!
Lambert besloot zijn verslag met een boodschap voor volgende generaties, in de
eerste plaats voor Otto's broertje en zusjes wanneer zij later het familieboek er nog
eens op zouden nalezen:
Kinderen, die dit lezen zult, als ik er ook niet meer zijn zal, stort een
dankbare traan ter gedagtenis van dezen uwen oudsten broeder. Hij was
van eenen zeldsamen inborst, door zijne vrolijkheid en goede zeden
bemind. Door zijn verstand en vatbaarheid de raadgever van veelen, en
dikwils ook de mijnen. Door zijne liefde en vertrouwen mijn vriend. En
was hij in het leven gebleven, zou hij zeker ulieden toevlucht en beschermer
in mijne plaats geweest zijn.
Otto werd als een van de eersten begraven op Ter Navolging, de begraafplaats die
zo'n belangrijk symbool was van de nieuwe tijd. Hij kwam hier naast zijn oom Pieter
Paulus te liggen. Lambert van Eck werd na enige tijd teruggevoerd naar Huis ten
Bosch, waar hij nog wekenlang gevangen werd gehouden. Zijn medegedetineerden
deden hun best om hem te troosten en op te beuren. Ze vroegen hem in hun
vriendenalbums te schrijven. In dat van Ysbrand van Hamelsveld gaf hij uiting aan
de grote somberheid die over hem was gekomen: ‘Mijn verschiet is eeuwigheid’.5
Nu ‘ramp op ramp de menschheid treft’ probeerde hij zich te gedragen als een
‘Christen wijsgeer’. De ondertekening werd gedateerd: ‘29e dag, 2e tijdvak van mijn
staatsarrest na een smertelijke afwezigheid van eenige weken uit hoofde van het
sterfgeval van mijnen zozeer geliefden oudsten zoon in het 18e jaar zijns levens’.
In het album van medegedetineerde J.A. van der Spijk schreef Lambert een
uitvoerig citaat uit Recueil des extraits de la société des théo-
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philosophes.6 De keuze voor deze publicatie geeft aan dat Lambert verder in de
richting van een deïstisch geloof was gekomen. Daarnaast schreef hij inmiddels tot
de overtuiging te zijn gekomen dat het, levend in een ‘onredelijke samenleving’,
beter was het geluk in het eigen hart en in de achting van de eigen omgeving te zoeken
dan in hooggestemde idealen. Hij voegde eraan toe dat de vriendschap voor hem des
te belangrijker was door de ‘droevige omstandigheden van mijn huisgezin’ en ‘het
verlies van mijn zoon’.
Aardbeien en kersen heeft Lambert misschien nog gegeten op Huis ten Bosch,
maar geen appels en peren. Aan zijn detinering kwam een definitief einde in de zomer
van 1798, nadat de zittende regering door een nieuwe staatsgreep - ditmaal van
gematigde zijde - ten val was gebracht. Lambert van Eck keerde terug naar huis. Hij
werd echter nooit meer de oude. In de politiek was hij teleurgesteld, zoals sommigen
van zijn vrienden dat al meteen na de Bataafse Revolutie waren geweest. ‘Onze
horizont is, dunkt mij, duisterder’ had zijn vriend Voltelen hem al in mei 1795 laten
weten.7 Ook de eerste twijfels aan de moderne pedagogie werden rond die tijd
geformuleerd, zoals in Vaderlandsche Letteroefeningen, waarin men zich afvroeg
waarom de filantropijnse aanpak zo weinig effect had gekregen op de ‘denk- en
handelwijze der jeugd’ en waarom de ‘uitwerkzelen van zulke nuttige geschriften
niet meer zichtbaar zijn’.8 Petrus de Wacker van Zon, een studiegenoot van Lambert
in Leiden en net als hij ooit een strijdbaar Patriot, liet hierover in zijn satirische roman
Jan Perfect uit 1817 zelfs geen enkele twijfel meer bestaan. Hij steekt niet alleen de
draak met het ‘magnetisme animal’, ‘galvinismus’, ‘gaz inflamable’ en ‘kina en
rhabarber’ uit de voorgaande ‘wondereeuw’ maar bespot ook de toen gangbare
‘verheven concepties des menschelijken vernufts’ en ‘de nodige excentriciteit der
opvoedingsmiddelen’.9
Lambert kreeg na verloop van tijd weer een functie binnen de rechterlijke macht,
maar zijn gezondheid was geknakt. Hij was altijd al vatbaar geweest voor
verkoudheden, en die werden steeds erger. Uiteindelijk stierf hij op 5 oktober 1803
aan dezelfde ziekte als Otto, ‘longtering’, zoals zijn jongste zoon vermeldde als
postscriptum bij Lamberts familieaantekeningen.10 Lambert werd op zijn beurt bijgezet
in het familiegraf op Ter Navolging. De oude huisarts Van Stipriaan schreef tot zijn
nagedachtenis een ‘klein versje’, dat hij liet drukken en aan
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Charlotte Amélie Vockestaert (1759-1824) op oudere leeftijd, miniatuur

de weduwe toezond. Het gedicht geeft inzicht in de sombere geestesgesteldheid van
Lambert. Van Stipriaan, die in een begeleidend schrijven toegaf dat poëzie ‘mijne
dagelijkse bezigheid niet is’, sprak van het ‘hobbelig levenspad’, waar Lambert
‘gelaten en getroost’ ronddwaalde en het bittere van zijn lot droeg. In de politiek had
hij moeten ‘bukken voor 't geweld’, maar hij stond zijn vrienden bij ‘in nood en
dood’. Zijn medische bijstand had echter niet mogen baten, de wetenschap had haar
grenzen bereikt en de dokter was dichter geworden.
Op hoge leeftijd, in 1872, heeft Lamberts dochter Cootje een korte autobiografie
geschreven, waarin zij vertelt over de laatste jaren van haar vader.11 Zij schrijft dat
zijn vroege dood door zijn kinderen ‘als een voor hen onherstelbaar verlies’ werd
beschouwd. Ze betreurde het dat zijn kleinkinderen hem nooit persoonlijk hadden
gekend. Haar memoires waren vooral bestemd om bij hen een ‘vererend aandenken’
aan zijn nagedachtenis te behouden: ‘Zijn reeds verzwakte lichaamsgestel kon de
veelvuldige schokken welke hem werden toegebracht
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niet weerstaan. Na den dood van mijn broeder hernam hij wel met moed zijn gewone
bezigheden, maar had met zware hoofdpijnen te kampen, welke hem ondermijnden
en steeds meer verzwakten’. Met haar oudste zuster verzorgde zij Lambert en bracht
hem ‘verlichting door lectuur of toespraak’. In de nacht van 5 oktober 1803 kwam
er een einde aan ‘zijn voor ons zoo dierbaar en nuttig leven’.
Charlotte Vockestaert droeg als weduwe haar verdriet met ‘moed en gelatenheid’,
totdat ze in 1824 stierf aan een ‘zenuwtoeval’. Ook zij werd bijgezet op Ter
Navolging. Het huis De Ruit werd verkocht en de inboedel verdeeld. De bibliotheek
kwam terecht bij het enige in leven gebleven mannelijke kind, de latere advocaat
Arend van Eck.12 Vermoedelijk gingen de familiepapieren eveneens naar hem.
Daartussen moet het dagboek van zijn oudere broer Otto hebben gezeten, zorgvuldig
bewaard met een zijden lint eromheen.
In eigen kring bleef de herinnering aan Otje lang voortbestaan. Een familielid kan
zich dit veelbelovende kind decennia later, in een brief aan Otto's moeder, nog
levendig voor de geest halen:
Herinnert gij uw nog wel toen hij anderhalv jaar was, mama en ik bij
uw kwamen logeeren, en gij deed ons de deur open met hem op den arm,
toen hij duidelijk en prompt zeide ‘Dinaa, Grotemama’? Mij dunkt, ik
hoor het hem nog zeggen, want liever en mooier jonge moet er nog geboren
worden. Hij was alles en ligt nog in mijn hart begraven, schoon ons oog
zich niet meer verlustigen mag in de aanschouwing.13
In het familiearchief bevinden zich de condoleancebrieven die Otto's ouders
ontvingen en een rouwdicht van Catharina Rottermondt, een vriendin van de familie.
Zij bleef met haar boodschap geheel binnen de traditie door erop te wijzen dat God
in zijn oneindige wijsheid Otto naar de hemel had ontboden. Gezien de lengte van
het gedicht en de aard van haar doorhalingen was dat een langdurige worsteling
geweest. De Schepper - ‘de Grootste Hovenier’ was later weer doorgehaald ondervond in dit gedicht geduchte concurrentie van Otto's ouders:
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Séparer sans désunir, gescheiden maar toch verbonden, tekening in het album van Theodora (Doortje)
van Eck (1782-1831)
Zoo speeld gij thans mij voor den geest,
Gij zijt die hoveniers geweest.
Die in 't zorgvuldig - moeilijk kweeken
Van uwen uitgeleezen plant
Nu afgesneeden door Gods hand
Van uwen plicht niet zijt geweeken.
Uw, was mijn vrienden! Ook weleer
Geschonken naar uw hartsbegeer
Een telg van ongemeene waarde
Gij spaarde aan hem noch kunst - noch vlijt
En zaagt zijn wasdom voor een tijd,
Dan! - deeze spruit was niet voor de aarde.14
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Dankwoord
Dit boek verschijnt binnen het kader van het Vernieuwingsimpulsproject van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek dat wordt uitgevoerd
aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit
Rotterdam onder de titel ‘Controlling time and shaping the Self. Education,
introspection and practices of writing in the Netherlands 1750-1914’, waarvan de
eerste auteur projectleider is. Het boek is het product van gezamenlijk onderzoek en
wij zijn beiden verantwoordelijk voor de tekst, met uitzondering van de hoofdstukken
over dagboekschrijven en lezen, die van de hand van de eerste auteur zijn en waarvan
door haar eerdere versies zijn gepubliceerd in het Jaarboek voor Nederlandse
boekgeschiedenis (1994), Eighteenth Century Studies (1997) en Tijdschrift voor
Sociale en Economische Geschiedenis (2004).
Wij danken de medewerkers van de door onze bezochte bibliotheken en archieven,
waarvan we met name willen noemen het Rijksarchief in Gelderland, waar het
familiearchief Van Eck berust, de gemeentearchieven van Delft en Den Haag, De
Koninklijke Bibliotheek en het Iconografisch Bureau in Den Haag, de
Universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Rotterdam, de Bibliothek für
Bildungsgeschichtliche Forschung in Berlijn en het Cultureel Maçonniek Centrum
‘Prins Hendrik’ van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der
Nederlanden in Den Haag.
Verder kregen we veel medewerking van de nazaten van de familie Van Eck en
verwante families, met name mevrouw J. Teding van Berkhout-Fabius, mevrouw
G.W. van Lennep-Morsink en jhr.mr. C.C. van Lidth de Jeude die bereid waren ons
meer dan eens te woord te staan en aanvullende bronnen ter inzage te geven. Drs.
M.J. van Lennep gaf ons toestemming gebruik te maken van zijn transcriptie van het
reisverslag van Lambert van Eck uit 1788.
Veel collega's hebben ons laten delen in hun kennis, met name Edward Arnold,
Jeroen Blaak, Jelle Bosma, Syea Dalderup, Xavier Duquenne, Leendert Groenendijk,
Wim Huijsmans (Historisch Centrum Overijssel, Zwolle), Florence Koorn, Fred van
Lieburg, Willeke Los, Willemijn Ruberg, Anders Schinkel, Gerard Schulte Nordholt,
Judith Vega, Sven Veld-
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huijzen, Thera Weissenbeek, Pieter van Wissing en Jori Zijlmans. Leon van der
Hoeven deed het genealogisch onderzoek naar de familie Van Eck en verwante
families. Paul Koopman danken we omdat hij als coördinator van het Huizinga
Instituut al jarenlang zorgt voor de bijeenkomsten van de werkgroep (auto)biografie,
die altijd een goed forum waren om ons onderzoek en dat van anderen te bespreken.
Veel dank ook voor degenen die delen van het manuscript van commentaar
voorzagen, Marco Berg, Joris van Eynatten, Ellen Grabowsky, André Hanou, Gert-Jan
Johannes, Ton Jongenelen, Eveline Koolhaas, Lotte van de Pol, Joost Rosendaal en
Wyger Velema. Bijzondere dank gaat uit naar Anna de Haas die met haar zo
kenmerkende voortvarendheid en concentratievermogen het hele manuscript heeft
doorgewerkt waarbij ze haar rode pennetje gelukkig niet heeft kunnen stilhouden.
Arend Huussen las ons boek in wording eveneens kritisch van A tot Z en heeft ons
laten delen in zijn brede kennis van de politiek in de achttiende eeuw. Han van de
Zande, specialist op het terrein van de wetenschapsfilosofische geschiedenis, was
een al even zorgvuldige lezer en zette ons ertoe aan een aantal kwesties opnieuw
tegen het licht te houden. Ook René Bosch, kenner onder andere van Rousseau, en
Hanco Jürgens, onder meer gespecialiseerd in de Duitse Verlichting, dachten actief
en creatief met ons mee, waarvoor we hen niet erkentelijk genoeg kunnen zijn.
Verder danken we Anna Johannes en Dan Brinkman die als fotografen een bijdrage
leverden en Ab van der Steur die zo gul was om een deel van zijn fenomenale
prentencollectie aan ons te lenen die we mochten gebruiken als illustraties van ons
boek. Eva Moraal zijn we dankbaar voor haar hulp bij het maken van het register,
en Theresa Oostvogels voor haar administratieve ondersteuning. Ook zijn wij onze
uitgever Joos Kat erkentelijk voor zijn enthousiasme en vertrouwen in dit boek
waarop hij lang heeft moeten maar ook heeft willen wachten.
Bij het schrijven van dit boek baseerden we ons op onze tekstuitgave van het
dagboek die in 1998 verscheen bij Uitgeverij Verloren. Hier en daar konden we
teruggrijpen op eerdere publicaties, waarvan als eerste verscheen ‘Lezen tot de laatste
snik. Otto van Eck en zijn dagelijkse literatuur (1780-1798)’, door Arianne Baggerman
gepubliceerd in het eerste Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis (1994),
waarvan een verkorte versie verscheen in Eighteenth Century Studies (1997). Andere
artikelen verschenen in Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, Tijdschrift voor Sociale
en Economische Geschiedenis, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman, Nieuw Letterkundig Magazijn. Mededelingenblad uit-
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gegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gevestigd te Leiden,
Annales historiques de la Révolution française, Roest. Tijdschrift voor Geschiedenis
en Cultuur, Literatuur zonder leeftijd, en in de bundels Tot volle waschdom. Nieuwe
hoofdstukken voor de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur, B. Dongelmans,
N. van Rotterdam, J. Salman et al. ed. (2000) en Von der dargestellten Person zum
erinnerten Ich. Europäische Selbstzeugnisse als historische Quellen (1500-1800),
Kaspar von Greyerz, Hans Medick, Patrice Veit ed. (2001) en zullen nog verschijnen
in de bundel Andrea Immel en Michael Witmore, ed., Seen and heard. The place of
the child in early modern Europe, 1550-1800 (Routledge).
Over Otto en zijn dagboek werd door ons op enkele congressen en workshops
gesproken, onder meer de conferentie ‘The History of Emotions,’ The Institute for
Advanced Studies of the Hebrew University of Jerusalem (Jerusalem, 2-4 juni 1998),
waar de tweede auteur verbleef als lid van de gelijknamige werkgroep van Josef
Kaplan en Michael Heyd, ‘The Tenth International Congress on the Enlightenment’
(Dublin, 25-31 juli 1999), het congres ‘Seen and heard. The place of the child in
early modern Europe, 1550-1800’ in de Cotsen Children's Library van de Princeton
University (Princeton, 18-20 april 2002), het congres ‘The Book of Nature. Continuity
and Change in European and American Attitudes towards the Natural World’,
Rijksuniversiteit van Groningen (Groningen, 22-25 mei 2002), de conferentie
‘Paedagogische Anthropologie. Concept, background and interdisciplinary context’,
University of the Russian Academy of Education / Institute of the Theory of Education
and Pedagogics (Moskou, 30 september - 2 oktober 2002), de conferentie ‘Knowledge
and Its Making in Northern Europe’, Pomona College en European Union Centre of
California (Claremont/Los Angeles, 11-12 April 2003) en de workshop ‘Illness
Narratives’, Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung (Stuttgart,
8-10 juli 2004). We danken de deelnemers voor de nuttige discussies die hier
plaatsvonden.
Een financiële bijdrage aan de productie van dit boek werd geleverd door de
Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam, de Dr. C. Louise
Thijssen-Schoute Stichting, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Dr. Hendrik
Muller's Vaderlandsch Fonds, de J.E. Jurriaanse Stichting, de Stichting Fonds voor
de Geld- en Effectenhandel en de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. We danken deze instellingen voor hun steun.
Een boek als dit waarin de grote geschiedenis wordt verteld vanuit het persoonlijke
perspectief van een kind en zijn ouders mag, vinden wij,
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persoonlijk (maar ook breed tegelijkertijd) eindigen. Het is opdragen aan onze beider
ouders én kinderen: Cor Dekker, Bep Dekker-de Vries, Bas Baggerman, Trijnie
Baggerman-Kuiper, Tessel Dekker, Olwen Dekker en Boris Berg.
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