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In 2016 werd het plan opgevat om, ter gelegenheid van het 250-jarig jubileum 
van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, een speciale 
uitgave van het jaarboek Archief te maken. Voor dit doel werd een gelegen-

heidsredactie samengesteld, bestaande uit Arjan van Dixhoorn, Henk Nellen en 
Francien Petiet. In het najaar van 2016 stelde de redactie een call for papers op die 
via verschillende kanalen werd verspreid. De redactie heeft de binnengekomen 
voorstellen beoordeeld en waar nodig nader afgestemd met de auteurs. Uitein-
delijk zijn ruim twintig auteurs aan de slag gegaan. In 2017 en 2018 organiseerde 
de redactie verschillende auteursbijeenkomsten. De auteurs konden zo op elkaars 
concepten reageren en die, waar nodig, verbeteren of aanvullen. Een adviesraad 
van acht experts uit verschillende disciplines beoordeelde de eerste versie van de 
artikelen en bracht advies uit aan de redactie. Elk artikel is voorgelegd aan ten 
minste twee leden van de adviesraad. De redactie beoordeelde en verwerkte het 
commentaar van de adviesraad en gaf dat samen met eigen opmerkingen door 
aan de auteurs. Het uiteindelijke resultaat ligt voor u. 

Deze bundel zou nooit tot stand zijn gekomen zonder de hulp van verschil-
lende personen die de redactie via deze weg graag wil bedanken. Allereerst, van-
zelfsprekend, alle auteurs, die geheel belangeloos een artikel hebben geschreven. 
Het onderlinge contact met de schrijvers was voor de redactie inspirerend en 
motiverend en zorgde ervoor dat het werken aan deze bundel die niet alleen tijd-
rovend was maar ook plezierig. Ook wil de redactie alle leden van de adviesraad 
bestaande uit Jan Piet Bekker, Willem van den Broeke, Johan Francke, Isabel van 
der Heiden, Peter Henderikx, Adrie M.J. de Kraker en Ad Maas, bedanken voor 
het nauwgezet lezen en becommentariëren van de teksten. De redactie bedankt 
ook het bestuur van het Genootschap, in het bijzonder de voorzitter (Hugo Scho-
rer) en de thesaurier (Peter van Druenen) voor de ondersteuning bij de totstand-

Voorwoord
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koming van dit boek. We zijn de opdrachtgever voor deze jubileumuitgave, de 
stuurgroep van het jubileum onder leiding van Maarten Steenbeek, erkentelijk 
voor de mogelijkheid om als gelegenheidsredactie dit project uit te voeren. De 
weg ernaartoe verliep niet zonder hobbels, maar het resultaat, een kloeke bundel, 
mag er zijn. De vaste redactie van Archief en Werken, waartoe naast Henk Nel-
len en Francien Petiet ook Jan Piet Bekker, Monique Huis in ‘t Veld-Rijk, Bettina 
Ketels-Boom, Ivo van Loo, Willem Peene en Gerrie Wisse behoren, willen we 
bedanken voor het deels waarnemen van andere redactionele taken en het drie 
jaar lang verhalen moeten aanhoren over de voortgang tijdens vergaderingen. Tot 
slot gaat onze speciale dank uit naar de eindredacteur, Veronica Frenks, die in de 
laatste fase van het proces de redactie veel werk uit handen heeft genomen. 

Hopelijk geven de ‘bouwstenen’ die in deze bundel verzameld zijn de lezer aan-
leiding zelf ook (of opnieuw) in de geschiedenis van Zeeland en het Genootschap 
te duiken en zo nieuwe bijdragen te leveren aan hun geschiedschrijving. Wij wen-
sen de lezer veel leesplezier toe.

Arjan van Dixhoorn, Henk Nellen, Francien Petiet
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Inleiding
Arjan van Dixhoorn, Henk Nellen en Francien Petiet

Een jubileumbundel

Nadat in oktober 1765 een twaalftal leden van een Vlissings leesgezelschap 
besloten had besloten een vereniging ter bevordering van de wetenschap 
op te richten, nam de organisatie in de volgende jaren met de vaststel-

ling van statuten en de benoeming van bestuursleden snel vaste vormen aan. In 
januari 1769 toonde stadhouder Willem V zich bereid als haar beschermheer op 
te treden en op 23 maart 1769 volgde de officiële erkenning door de Staten van 
Zeeland van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Deze bundel, uit-
gegeven ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het Genootschap, bevat 
een reeks bijdragen die ingaan op zijn geschiedenis. Die geschiedenis heeft al heel 
wat pennen in beweging gebracht. Resultaat van al dat onderzoek is een uitvoeri-
ge bibliografie, die echter nog tal van zoekwegen openlaat, vooral als het gaat om 
de lotgevallen van het Genootschap in de negentiende en twintigste eeuw. In de 
loop van zijn bestaan verwierf het Genootschap een rijke, zij het lang niet onge-
schonden overgeleverde collectie manuscripten, natuurhistorische voorwerpen, 
landkaarten, schilderijen, prenten, instrumenten en andere artefacten. Het was 
tegelijk ook een archiefvormende instantie waarvan de activiteiten een neerslag 
vonden in (evenmin integraal bewaard gebleven) geschreven en gedrukte bron-
nen, zoals jaarverslagen, notulen van bestuur en afdelingen, uitgaande en inko-
mende correspondentie, ledenlijsten, enzovoort. De bundel laat zien hoe deze 
archieven in combinatie met verzamelingen van objecten voor verder onderzoek 
naar Genootschap en genootschappelijkheid benut kunnen worden.

Een doorlopend geschiedverhaal over het Genootschap biedt de bundel niet. 
Hoewel de redactie een brede kring van specialisten om een bijdrage heeft ge-
vraagd, is uiteindelijk de keuze van de behandelde onderwerpen het resultaat ge-
weest van persoonlijke voorkeuren van de auteurs die op de uitnodiging besloten 
in te gaan. Desondanks menen we te kunnen stellen dat deze verzameling van 
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bijdragen nieuw licht werpt op allerlei aspecten van de 250 jaar lange geschiede-
nis van het Zeeuws Genootschap en de geleerde liefhebbers en professionals die 
er deel van uitmaakten. 

Bij bestudering van de artikelen is het dienstig enige kennis te hebben van de 
vindplaatsen der handschriften die in de bijdragen veelvuldig aangehaald worden. 
De handschriften die door het Zeeuws Genootschap bijeen werden gebracht en die 
dus direct afkomstig zijn uit de collectie van het Genootschap zelf, en die de brand 
van 1940 hebben overleefd, berusten nu in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. 
Het archiefmateriaal dat uit de werkzaamheid van het Zeeuws Genootschap als 
archiefvormde instantie is voortgekomen, wordt onder toegangsnummer 26 be-
waard in het Zeeuws Archief te Middelburg. Deze beide archiefverzamelingen zijn 
in gedigitaliseerde vorm volledig online toegankelijk. De realia-collecties van het 
Zeeuws Genootschap worden beheerd door het Zeeuws Museum, het MuZeeum 
te Vlissingen, het Stadsmuseum Zierikzee en Erfgoed Zeeland. 

Benaderingen in de genootschapsgeschiedenis
De geschiedschrijving over genootschappelijkheid, dat wil zeggen de opbloei van 
het geestelijk leven van volwassenen in formele organisaties buiten de universiteit 
om, heeft zich vooral gericht op de achttiende eeuw. Die eeuw werd ook al door 
tijdgenoten in heel Europa beschouwd als de eeuw van de genootschappen. Een 
tweede belangrijke interesse in de geschiedschrijving over genootschappelijkheid 
richtte zich op de voorgeschiedenis. De origine wordt traditioneel in verband ge-
bracht met de academies, de literaire gezelschappen van het zestiende-eeuwse 
Italië. Vooral de genealogie van de Académie française, opgericht door kardinaal 
Richelieu in 1635, speelt in deze voorgeschiedenis een gecanoniseerde rol. De 
Académie française was geïnspireerd op de academies van Florence, vooral de 
Accademia della Crusca, en leverde het model voor de Académie des sciences 
van 1666, en een hele reeks andere gespecialiseerde academies in Parijs en de rest 
van Frankrijk, opgericht onder Colbert. Samen met de Royal Society van Londen, 
opgericht in 1662, vervulde de Académie des sciences een modelfunctie in de vor-
ming van een steeds hechter wordend wereldwijd netwerk van genootschappen 
dat het hele Europese continent omspande en zich ook uitstrekte tot Europese 
vestigingen in Azië en de Amerika’s. Sinds kort weten we dat de genootschap-
pelijke voorgeschiedenis veel gecompliceerder is en verder terug reikt in de tijd. 
Zo zou de Consistori del gay saber van Toulouse, opgericht in 1323 en in 1694 
omgedoopt tot academie, een modelfunctie hebben vervuld in de vorming van 
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het Franse genootschapswezen rond 1700. Meerdere oudere typen van literaire 
organisatie uit het middeleeuwse Frankrijk, de zogenaamde Puys, in de twaalfde 
eeuw ontstaan in Arras, vormden zich in de achttiende eeuw om tot literaire aca-
demies.1

Die oudere organisatievormen droegen twee belangrijke kenmerken over op 
het nieuwe academiewezen: de organisatie van wedstrijden waaraan een meer 
of minder besloten publiek kon deelnemen en een voorkeur voor de volkstaal 
in plaats van het Latijn. De prijsvraag werd een belangrijke bouwsteen van ge-
nootschappelijkheid in de achttiende eeuw. Hoever het idee en de praktijk van 
genootschappelijkheid precies terug reiken in de Europese geschiedenis en hoe 
oudere en nieuwere vormen zich in de achttiende eeuw tot elkaar verhielden is 
nog lang niet opgehelderd.2 Het onderzoek wordt bovendien gecompliceerd door 
het feit dat de visie op een beperkt aantal laat-zeventiende en achttiende-eeuwse 
genootschappen is gaan bepalen hoe we over genootschappen denken. Geplaatst 
in een breed historisch perspectief heeft hun lot veel invloed gehad op de opvat-
tingen over de langetermijngeschiedenis van het genootschapswezen. De op- en 
neergang van de Académie des sciences en de Royal Society als belangrijke centra 
van een nieuwe (natuur-) wetenschappelijke cultuur domineren het denken over 
de ontwikkelingsgang van genootschappen in het algemeen. De reden daarvan is 
dat deze grote, vaak nauw met de staat verbonden academies ongeveer een eeuw 
lang de kern vormden van een intellectuele elitecultuur, waaraan ze hun histo-
rische belang ontlenen. Wanneer hun rol in de wetenschapsbeoefening minder 
dominant wordt, neemt ook hun historische belang af en, zo is de gedachte, hou-
den genootschappen alleen nog een regionaal of lokaal belang. De professionali-
sering van de wetenschapper, de opkomst van moderne onderzoeksuniversiteiten 
en moderne onderzoeksinstituten en de aantrekkingskracht van gespecialiseerde 
genootschappen van professionele wetenschappers zouden de meer algemene 
genootschappen hebben gemarginaliseerd.3 Ondanks het feit dat algemene ge-
nootschappen na 1800 bleven voortbestaan en er zelfs allerlei nieuwe vormen 
werden ontwikkeld is dat genootschappelijk leven post-1800 altijd een vrij mar-

1 Zie James McClellan, Science Reorganized. Scientific Societies in the Eighteenth Century. New 
York, 1985; Jeremy L. Caradonna, The Enlightenment in Practice. Academic Prize Contests and 
Intellectual Culture in France, 1670-1794. Ithaca/London, 2012; zie ook Frijhoff en Mijnhardt in 
deze bundel.

2 Caradonna, The Enlightenment in Practice, 15-39.
3 Vergelijk het betoog over genootschappen en wetenschap in McClellan, Science Reorganized, 

passim.
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ginaal onderzoeksthema gebleven. Dat is het lot van samenwerkingsvormen die 
volgens historici geen relevantie meer hebben voor de grotere ontwikkelingen en 
die zichzelf hebben overleefd.

Historici beschouwen de achttiende eeuw dus als het kardinale historische 
tijdperk van de genootschappen. In die eeuw hadden ze een meer dan gewone 
impact op de ontwikkelingen van het brede geestelijke leven en het wetenschap-
pelijke leven in het bijzonder. Dat belang maakte het noodzakelijk de genoot-
schappelijkheid als maatschappelijk fenomeen te begrijpen, en daarmee werden 
ook de vele onbekende, lokale genootschappen, in de slipstream van de beroem-
de, voor even opgenomen in de grote geschiedschrijving. Zij bepaalden immers 
mede de ontwikkeling van het genootschapswezen als belangrijk maatschappelijk 
fenomeen. Voor de interpretatie van de rol van die achttiende-eeuwse genoot-
schappen zijn twee verklaringsmodellen ontwikkeld. Volgens het eerste model 
worden de genootschappen vooral verklaard als onderdeel van de Verlichtings-
cultuur, en representeren ze, in de woorden van Wijnand Mijnhardt, een ‘bescha-
vingsideaal’ of ‘cultuur- en wetenschapsidealen’.4 Dit model is geïnspireerd op het 
standaardbeeld van het Franse genootschapsmodel en werd in Frankrijk (Roche) 
en Duitsland (Van Dülmen) ontwikkeld.5 Het heeft via Mijnhardt en anderen ook 
in Nederland de interpretatie van genootschappelijkheid bepaald, en daarmee het 
beeld van het Zeeuws Genootschap. Genootschappen worden voornamelijk ge-
zien als vehikels van een meer omvattend (filosofisch) beschavingsstreven.6 Het 
tweede model is vooral ontwikkeld in de Engelstalige wereld (McClellan, en re-
cent nog Jacob, Mokyr), als uitvloeisel van de geschiedschrijving over de Lon-
dense Royal Society, en beschouwt genootschappen als institutionaliseringsme-
chanismen van een nieuwe wetenschapscultuur. Het geeft de achttiende-eeuwse 
genootschappen een rol als schakel in de ontwikkeling van de moderne (natuur-)
wetenschap en van ‘nuttige kennis’ in een opkomende experten-cultuur.7

4 W.W. Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom. Culturele genootschappen in Nederland, 1750-
1815. Amsterdam, 1988, 217-223. Voor de historiografische ontwikkeling tot de jaren tachtig zie 
ibidem, 9-24.

5 D. Roche, Le Siècle des Lumières en province: Académies et académiciens provinciaux, 1680-
1789. Parijs, 1978; R. van Dülmen, Die Gesellschaft der Aufklärer. Zur bürgerlichen Emanzipati-
on und aufklärerischen Kultur in Deutschland. Frankfurt am Main, 1986.

6 Voor de interpretaties van het vroegmoderne genootschapswezen zie ook Frijhoff en Mijn-
hardt in deze bundel.

7 Zie McClellan, Science Reorganized; J. Mokyr, The Enlightened Economy: Britain and the In-
dustrial Revolution, 1700-1850. London, 2009; M. Jacob, The First Knowledge Economy. Human 
Capital and Economic Development, 1750-1850. Cambridge, 2014.
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Glas in loodraam ter ere van het echtpaar Mr G.N. De Stoppelaar-C.H.A. van Eys dat 
zich in het trappenhuis van het voormalige pand van het Zeeuws Genootschap aan 
de Wagenaarstraat 1 bevindt waarvan de aankoop door hen werd gefinancierd. Met 
dank aan: De Zeeuwse Alliantie Notarissen.
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In deze tweede, wetenschapshistorische, benadering lag de nadruk traditi-
oneel nog sterker op de grote wetenschappelijke genootschappen als de Royal 
Society, de Académie des sciences en de Berlijnse, Petersburgse, Zweedse, Itali-
aanse, en Nederlandse genootschappen die nauw met de staat verbonden waren.8 
McClellan rekent het Zeeuws Genootschap in zijn vroege ontwikkelingsfase (tot 
1800) tot de formele wetenschappelijke academies van Europees niveau, samen 
met de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem, het Batavi-
aasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, het Bataafsch Genootschap 
der Proefondervindelijke Wijsbegeerte in Rotterdam en het Provinciaal Utrecht-
sch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Volgens McClellan vormde 
deze categorie van genootschappen een hiërarchisch georiënteerd maar infor-
meel Europees netwerk waarin ideeën en publicaties werden uitgewisseld en 
dubbellidmaatschappen onderlinge samenwerking makkelijker maakten. Deze 
classificatie is problematisch omdat McClellan tussen algemene genootschappen 
en de specifiek wetenschappelijke genootschappen een te krachtig onderscheid 
aanbrengt dat botst met de activiteiten van veel wetenschappelijke genootschap-
pen die, evenals ook het Zeeuws Genootschap, juist een encyclopedisch ideaal 
nastreefden. Het is tegelijk opmerkelijk dat ondanks McClellans classificatie het 
Zeeuws Genootschap weinig tot geen aandacht van de wetenschapshistorici heeft 
gekregen, terwijl dat bijvoorbeeld wel geldt voor twee andere Middelburgse ge-
nootschappen, die McClellan overigens niet kende: het Natuurkundig Gezelschap 
(1780) en zijn pendant, het Natuurkundig Genootschap der Dames (1785).9

Vooral op basis van het laatste voorbeeld hebben Jacob en Sturkenboom een 
model ontwikkeld dat goed aansluit bij de wetenschapshistorische interpreta-
tietraditie en dat ook voor het Zeeuws Genootschap relevant lijkt: het idee dat 
dergelijke genootschappen niet per se een rol vervulden in de productie van 
nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar zich ook (deels) konden richten op 
‘de domesticatie van de wetenschap’: het populariseren van het nieuwe (natuur-)
wetenschappelijke denken in bredere sociale (zij het nog steeds elitaire) kring. 
Interessant genoeg maakt dit idee van ‘wetenschapsdomesticatie’ het ook moge-
lijk het voortleven van veel genootschappen te volgen lang na hun zogenaamde 

8 McClellan, Science Reorganized, passim.
9 H. Zuidervaart, Van ‘Konstgenoten’ en hemelse fenomenen. Nederlandse sterrenkunde in de 

achttiende eeuw. Rotterdam, 1999 en meer publicaties van deze auteur. M. Jacob en D. Sturken-
boom, A Women’s Scientific Society in the West: the Late Eighteenth-Century Assimilation of 
Science. In: Isis, 94/2, 2003, 217-252.
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bloeiperiode in de achttiende eeuw. Populaire wetenschap of publiekswetenschap 
is al sinds jaren een van de nieuwe thema’s in de wetenschapsgeschiedenis, en 
de tot vandaag bestaande, actieve genootschappen als het Zeeuws Genootschap 
zijn, vanwege hun positie aan de rand van of buiten het formele wetenschapsveld, 
interessante instrumenten van publieksleven. Gezien het encyclopedische ideaal 
van veel genootschappen, waaronder ook het Zeeuws Genootschap, moet ‘we-
tenschap’ dan wel ruimer opgevat worden dan puur natuurwetenschappelijk, en 
ook de geesteswetenschappen omvatten. Die encyclopedische opvatting was tot 
diep in de twintigste eeuw ook verbonden met de overtuiging dat omgang met 
wetenschap en kennis een beschavende werking had. 

In de wetenschapshistorische interpretatie speelt dat beschavingsideaal geen 
rol, daarvoor is het Verlichtingsmodel geschikter, mits erkend wordt dat het Ver-
lichtingstreven niet beperkt bleef tot de achttiende eeuw. Het werd integendeel, 
zoals we steeds meer beseffen, juist in de negentiende eeuw steeds verder tot Bil-
dungs-ideaal uitgewerkt. Deze doelstelling om tot een ideale vorm van geestelijk 
leven te komen kan een streven naar technische rationaliteit omvatten, maar mag 
daartoe niet gereduceerd worden. Zij drukte tot diep in de twintigste eeuw haar 
stempel op het geestelijk leven binnen het Zeeuws Genootschap. Een benadering 
die zo’n genootschap strikt beoordeelt naar zijn positie in een hogere epistemi-
sche orde, miskent de voor veel genootschapsleden bevredigende pogingen om 
een geestelijk leven te organiseren, en reduceert het belang ervan tot een puur 
wetenschaps-technische rol die niet in overeenstemming is met de zelf-opvatting 
van deze in het encyclopedische cultuurideaal gefundeerde organisaties. Het lijkt 
daarom op basis van de laatste interpretaties van de twee vigerende verklarings-
modellen raadzaam het genootschapswezen via twee routes te benaderen: aller-
eerst door deze gezelschappen te positioneren in een ‘epistemische hiërarchie’ 
en zo te bepalen op welke manier ze door de tijd heen geïntegreerd waren in de 
formele kennisstructuren.10 De tweede benadering zoekt meer specifiek naar de 
genootschapsinterne werking om na te gaan hoe het genootschappelijke ideaal 
in de praktijk werd geleefd, welke activiteiten men organiseerde, welke projec-
ten er werden opgezet, en hoe men de organisatie in het algemeen in leven pro-
beerde houden.11 Het lijkt erop dat een goede genootschapsgeschiedenis beide 
routes volgt. Het kan heel goed zijn dat gezien vanuit de route van buitenaf een 

10 Voor het begrip ‘epistemische hiërarchie’ zie de bijdrage van Douwe Schipper in deze bundel.
11 Zie Caradonna, The Enlightenment in Practice, 12, geïnspireerd door M. Jacob, Living the En-

lightenment: Freemasonry and Politics in Eighteenth-Century Europe. New York, 1991.
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genootschap geen of weinig relevantie meer lijkt te hebben in de organisatie van 
kennisproductie en -disseminatie, maar dat bijvoorbeeld de leden toch naar eigen 
tevredenheid een zinvolle interpretatie geven aan het oude kennisideaal. In de 
eerste benadering staan de maatschappelijk dominante epistemische principes 
centraal, de tweede benadering meet een genootschap af aan expliciete gemeen-
schapsinterne principes.

Belang van deze bundel
Deze bundeling van artikelen, geschreven ter gelegenheid van het 250-jarig be-
staan van het Zeeuws Genootschap, biedt de bouwstenen voor een meer om-
vattende studie van de geschiedenis van de genootschappelijkheid tot in de een-
entwintigste eeuw, en van het Zeeuws Genootschap in het bijzonder. Zij dwingt 
tot verder onderzoek van de genootschappelijkheid voorbij de achttiende eeuw. 
Tegelijk weerspiegelt de bundel met zijn sterke nadruk op de achttiende eeuw 
(negen van de 22 artikelen zijn gewijd aan de eerste veertig jaar) ook een oude 
onderzoekstraditie waaruit niet gemakkelijk is te ontsnappen omdat daartoe de 
kennis en expertise nog niet zijn opgebouwd. Door de aandacht van die vier de-
cennia deels te verschuiven naar de tweehonderdjarige geschiedenis van het Ge-
nootschap na 1800 hopen we de interesse in de latere perioden aan te wakkeren 
en de basis te leggen voor verder onderzoek. Van de hier bijeengebrachte artike-
len geven er twee (Frijhoff en Mijnhardt) een inleiding in de geschiedenis van de 
genootschappelijkheid vanuit het lange-termijn perspectief tot in de achttiende 
eeuw. Ze vormen het uitgangspunt voor de overige 20 casestudies (9 over de acht-
tiende eeuw, 4 over de negentiende, 1 over de negentiende en vroege twintigste 
eeuw, en 5 omspannen samen de hele twintigste eeuw tot en met de laatste eeuw-
wende). Uit de artikelen die een aspect van de negentiende- en twintigste-eeuwse 
geschiedenis van het Genootschap behandelen blijkt hoe actief en zelfkritisch zijn 
leden de achttiende-eeuwse organisatievorm in leven hielden. 

De artikelen zijn chronologisch geordend om een indruk te geven van de ont-
wikkeling van het Genootschap in de 250 jaar van zijn bestaan, maar ze vertonen 
een grote thematische variëteit. Dat maakt een evaluatie van de ontwikkelings-
gang van het Genootschap op basis van deze ‘bouwstenen’ niet direct eenvoudig. 
Toch zijn er wat algemene lijnen te schetsen, die als uitgangspunt kunnen dienen 
voor verder onderzoek en het ontwikkelen van een uitgebreidere synthese van de 
geschiedenis van het Genootschap in een bredere historische context. Allereerst 
is het duidelijk dat het Genootschap vanaf het begin tot ongeveer de jaren zestig 
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van de twintigste eeuw vorm gaf aan een regionale wetenschappelijke cultuur die 
nauw samenhing met internationale ontwikkelingen. De Genootschapslevens van 
Jan Cornelis de Man en zijn zoon en dochters (Van Santen) of het werk van Cor-
nelis de Waard over de telescoop (Van Berkel) laten zien dat zeker tot in het mid-
den van de twintigste eeuw het Genootschap verbonden bleef met internationa-
le correspondentie- en publicatienetwerken. Daarmee werd een kosmopolitisch 
patroon voortgezet dat het Genootschapsleven vanaf het begin kenmerkte, zoals 
blijkt uit de activiteiten van de achttiende-eeuwse natuuronderzoekers die met 
het Genootschap waren verbonden en tegelijk connecties hadden in kringen van 
bijvoorbeeld de Royal Society en de Leopoldina, de Duitse wetenschapsacademie. 
Zeker tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn in het Genootschap invloeden ac-
tief uit het Franse, Engelse en Duitse taalgebied (Van Druenen, Peene, De Mooij, 
Trijp, Dietz, Schipper, Kuipers). De kosmopolitische trek in de Genootschaps-
wereld werd tot het midden van de twintigste eeuw natuurlijk versterkt door de 
handel, oorlogvoering en kolonisatie vanuit de Republiek en het Koninkrijk in 
de Atlantische en Indische Oceanen. Via deze wereldwijde netwerken accumu-
leerden Genootschapsleden en, dankzij schenkingen, het Genootschap zelf grote, 
niet-systematisch opgezette verzamelingen van exotische naturalia en artefac-
ten.12

Na de hervormingen van het midden van de negentiende eeuw vormden de 
exotica aanleiding tot een classificatieprobleem dat in de twintigste eeuw tot 
forse ontzameling zou leiden (Zuidervaart, Lesuis, Maas, Van Santen). Met een 
groeiende nadruk op de eigen Zeeuwse geschiedenis en de Zeeuwse natuurlij-
ke omgeving drong zich de vraag op naar het Zeeuwse karakter van de exoti-
ca. Deze problematiek werd in de jaren tachtig van de twintigste eeuw opgelost 
door de exotica te definiëren als erfgoed dat met het Zeeuwse imperium en het 
Zeeuwse wetenschappelijke leven verbonden was, een benadering die in allerlei 
beleidsplannen werd vastgelegd. In het algemeen drongen de groeiende verzame-
lingen het Genootschap zich steeds meer rond museale activiteiten te organise-
ren, met als hoogtepunt de uitbouw van het Genootschapsmuseum aan de Wa-
genaarstraat. Dit pand was in 1888 dankzij een schenking door het echtpaar De 

12 Katie Heyning, Van wijs en waan. 250 jaar verzamelen: Zeeuws Genootschap 1769-2019. Zwolle, 
2019, vooral 150-175. Zie voor de verzamelingen ook https://kzgwonline.nl/. Zie voor die 
kosmopolitische context van het Genootschap van de achttiende tot vroege twintigste eeuw 
ook de bijdragen in: A. van Dixhoorn, G. Hoek, K. van der Blij en D. van Gelder (red.), History 
of Zeeland in the World. Exploring the World from Zeeland. Middelburg, 2019.
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Stoppelaar-Van Eys aangekocht. Het Genootschap en zijn leden en een door hen 
ondersteund ‘ecosysteem’ van organisaties waren al sinds het midden van de ne-
gentiende eeuw een belangrijk onderdeel van de stads-toeristische infrastructuur 
van Middelburg. De centralisering van het Genootschap rond de verzamelingen 
en het Museum werd tot in het midden van de twintigste eeuw gehandhaafd, 
waarna die logica vanaf 1972 (tijdelijk) radicaal werd verlaten (Van den Broeke) 
met het afstoten van de museale functies, om vervolgens rond 1980 weer deels 
omarmd te worden: de conservatorschappen werden in ere hersteld en de focus 
kwam weer op de registratie, bestudering en beschrijving van de verzamelingen 
te liggen. 

De positie van het Genootschap te midden van andere kennisinstituties is 
vergroeid met enerzijds de lokale, regionale, nationale en internationale ontwik-
kelingen die kennisinstituties hebben ondergaan (Maas), en anderzijds met de 
positie van Genootschapsleden in ‘kennishiërarchieën’ (Schipper). Uiteindelijk 
waren de leden de maatgevende dragers van de genootschappelijke cultuur, we-
tenschappelijke praktijken en projecten, en daarmee van de ‘kennisstatus’ van het 
Genootschap. Maar afhankelijk van zijn positie te midden van andere kennisin-
stituties droeg het Genootschap zelf zeker tot in het midden van de twintigste 
eeuw kennisautoriteit en een burgerlijk-aristocratische vorm van cultureel kapi-
taal over aan leden en medewerkers in het veld (Schipper, Le Clercq, Beekman). 
Al lag de kern van het Genootschapsleven op Walcheren, van meet af aan was 
het Genootschap niet beperkt tot zijn locatie (Vlissingen, Middelburg, zelfs even 
Amsterdam), maar had het enerzijds een (inter)-nationale actieradius (door (in-
ter-)nationale leden en door (inter-)nationale lidmaatschappen van leden) en an-
derzijds een pan-Zeeuwse actieradius door (actieve) lidmaatschappen van Hulst 
tot Zierikzee. Door zijn verheffing, in 1769, tot staatsgenootschap en een met die 
status verbonden ledenbestand verwierf het Genootschap zich een positie bo-
ven de vele andere lokale gezelschappen en genootschappen.13 Tegelijk vormde 
het een centrum van geestelijk leven te midden van veel andere gezelschappen, 
genootschappen en culturele instituties van liefhebbers en (steeds meer ook) pro-
fessionals. De bijdragen in deze bundel laten zien dat een verder onderzoek naar 

13 Zie daarvoor in Middelburgse context het werk van Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom; 
Jacob en Sturkenboom, A Women’s Scientific Society in the West; Zuidervaart, Van ‘Konstge-
noten’ en hemelse fenomenen; en A. Neele, Between mainstay and internal colony: Zeeland and 
the Decline of the Dutch Republic, 1750-1800. In: K. Stapelbroek and J. Marjanen (red.), The 
Rise of Economic Societies in the Eighteenth Century. New York, 2012, 285-312.
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de positionering van het Genootschap in dat ecosysteem (zowel in lokale als regi-
onale, nationale als internationale sferen) inzichten in epistemische hiërarchieën 
in de moderne wereld kan helpen verdiepen. Het Genootschap biedt een uitste-
kende casus om na te gaan hoe een oude liefhebberscultuur relevant probeerde 
te blijven terwijl de wetenschappen professionaliseerden en een bureaucratische 
experten-cultuur in steeds meer poriën van de samenleving doordrong (Maas, 
Schipper, Nellen, Van den Broeke). Een interessante rol vervulden in dat opzicht 
de Genootschapsleden die als professional of als liefhebber-expert status hadden 
opgebouwd in een bepaald vakgebied en die vervolgens op lokaal en regionaal 
niveau als mentor en correspondent optraden voor niet-genootschappelijke on-
derzoekers in het veld (vaak onderwijzers) of andere geïnteresseerde burgers met 
praktische kennis (Van Trijp, Schipper, Le Clercq, Beekman).

De beschavingsidealen van het Genootschap werden gepraktiseerd via de 
organisatie van een op (praktische) kunsten en (hogere) wetenschappen gerich-
te kenniscultuur. Sinds de stichting in de achttiende eeuw was het Zeeuws Ge-
nootschap een algemeen genootschap, dat de ambitie had alle kennisvelden te 
bestrijken en dat vanuit een liefhebbers-ethos functioneerde. Ofschoon profes-
sionalisering in de wereld van wetenschap en techniek de terreinen waarop het 
Genootschap werkzaam was deed inkrimpen, hebben leden tot in de late twin-
tigste eeuw geprobeerd de oude encyclopedische breedte te doen herleven of in 
stand te houden. Reorganisaties zoals in de jaren 1860 met de vorming van een 
natuurwetenschappelijke en een geschiedwetenschappelijke afdeling (Nellen), of 
de oprichting vanaf de jaren 1960 van een hele reeks werkgroepen voor verschil-
lende wetenschappen getuigen van de ernst van dat streven. Activiteiten van le-
den laten zien dat zeker tot het midden van de twintigste eeuw op verschillende 
terreinen een integratie met bredere wetenschappelijke netwerken bleef bestaan. 
Op het gebied van de geesteswetenschappen, vooral de geschiedenis, numisma-
tiek, archeologie en volkskunde (klederdracht), bleef die integratie vermoedelijk 
langer en op hoger niveau doorwerken dan in de natuurwetenschappen (Nellen, 
Schipper, Van Santen, Beekman). De productie van kennis in de geestesweten-
schappen werd immers minder beïnvloed door de opkomst van onderzoekslabo-
ratoria, verfijnde onderzoektechnologie en specialistische theorievorming dan in 
de natuurwetenschappen. Kennis daaruit werd zeker opgenomen in de genoot-
schappelijke sfeer, via onderzoek van objecten uit de natuurverzamelingen en via 
lezingenreeksen, maar productieve bijdragen die vanuit genootschappelijke kring 
nationale of internationale circuits bereikten kwamen na de vroege twintigste 
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eeuw (met De Mans craniologisch onderzoek) niet meer voor. Ook de integratie 
van historische en natuurwetenschappelijke methoden, bedoeld om de samenle-
ving op basis van rationeel-wetenschappelijke principes te hervormen, zoals de 
generatie van de Zeeuwse hygiënisten deed (Maas, Schipper), werd na 1900 en 
zeker na 1950 steeds minder relevant. Interessant is dat ook de productieve relatie 
tussen toerisme en onderzoek naar genootschappelijke verzamelingen na 1950 
wegviel.14 Daarmee verloor het Genootschap twee drijfveren voor kennisproduc-
tie (wetenschappelijke rationalisering van de samenleving en onderzoek gericht 
op het versterken van cultuurtoerisme) en concentreerde het zich steeds meer 
op kennis-disseminatie, via publicaties en lezingen. Niet langer fungeerde het als 
een productiegemeenschap van nieuwe experten-kennis. Dat soort van interdis-
ciplinaire kennis, gericht op de praktijk en dan vooral met betrekking tot Zeeland, 
werd ook steeds meer door ambtenaren-experts en professionele kenniscentra 
geproduceerd.

Encyclopedische genootschappen als het Zeeuws Genootschap speelden van-
af het begin een rol in de receptie, lokale verwerking en disseminatie van we-
tenschappelijke kennis. Ze vervulden een rol in een ecosysteem van instituties 
(onderwijsinstellingen, musea, kranten en tijdschriften) die zich tot doel stelden 
kennis in de samenleving te verbreiden. Zoals Jacob en Sturkenboom hebben be-
toogd voor het Natuurkundig Genootschap der Dames en Dietz in deze bundel 
aantoont voor de interesse in natuurwetenschappelijke jeugdliteratuur in kringen 
van het Genootschap, speelden genootschappen een belangrijke rol in het be-
vorderen van een burgerlijke cultuur die gericht was op de moderne wetenschap 
met zijn nadruk op waarneming, observatie en proeven met of zonder optische 
instrumenten. Hoewel de invloed van de fysico-theologie (het streven God door 
onderzoek van de natuur beter te leren kennen en vereren) traditioneel veel aan-
dacht kreeg, blijkt uit verschillende bijdragen in deze bundel (Peene, Van Drue-
nen, Dietz, Van Trijp, De Mooij, Uil) dat ook in de eeuw vóór de hervormingen 
van de jaren 1860 het praktisch nut van kennis en haar potentieel om praktijken te 
verbeteren een belangrijke, veeleer seculiere drijfveer was voor nader onderzoek. 
Bovendien was het karakter van de God die in de fysico-theologie werd gezocht 

14 Na de vernietigingen van WOII kreeg het toerisme in Zeeland een heel ander karakter. Het 
toerisme dat blijkens de toeristengidsen, afgezien van Domburg, vooral was gericht op bezoek 
aan de Zeeuwse steden en vooral Middelburg, begon zich steeds meer op kamperen en strand-
leven te richten. Voor de oorlog speelden veel Genootschapsleden een belangrijke rol in het 
ontwikkelen van een op cultuur gerichte toeristische infrastructuur.
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vaag omlijnd en bestond er binnen het Genootschap over de rol van deïsme en 
openbaringsgeloof een levendige discussie waarbij er ruimte was voor meer en 
minder radicale meningen (Peene). 

Via het Genootschap werden allerlei wetenschappelijke problemen, op-
vattingen en principes gedomesticeerd in de Zeeuwse samenleving: van filo-
sofisch-theologische, medische, natuurwetenschappelijke, staatsrechtelijke, 
historisch-archeologische tot meer technische en praktisch-maatschappelijke 
problemen (onderwijs, armoede, huisvesting, begraafpraktijken, bijgeloof ). Ook 
nieuwe wetenschappelijke methoden en wetenschapsprincipes werden via het 
Genootschap en het omliggende ecosysteem geïntegreerd in de lokale en regi-
onale omgeving: van verzameling, waarneming en proefneming, nauwkeurige 
beschrijving en afbeelding, tot categorisering, systematisering, bronneneditie, 
statistiek en moderne vormen van beheer en bestuur van culturele organisaties. 
Zo werd het Genootschap een instrument voor het laten doordringen van het ob-
jectiviteitsstreven in de samenleving (Maas, Schipper, Kuipers, Beekman, Nellen, 
Le Clercq). Via prijsvragen, en later alleen nog lezingen en publicaties, werden 
problemen geformuleerd en gepubliceerd. In genootschappelijke kring werd ken-
nis voortgebracht die later zijn weg vond naar onderzoekers elders. Historisch-ar-
cheologische (Kuipers, Nellen, Beekman), literairhistorische (Le Clercq), numis-
matische en volkskundige (Van Santen), natuurwetenschappelijke (Van Trijp) en 
craniologische (Schipper) kennis, maar ook praktische hervormingsvoorstellen 
(Uil, De Mooij) werden elders gerecipieerd. Het Genootschap speelde zo zelf een 
rol in het ontwikkelen van de moderne disciplines, en werd dus niet slechts van 
buitenaf door binnen deze disciplines heersende standaarden beïnvloed (en ge-
marginaliseerd). In de negentiende eeuw ging het objectiveringsstreven van de 
moderne wetenschapsdisciplines samen met een steeds verdergaande concen-
tratie van de genootschappelijke onderzoeksinteresse op het (natuur-) historisch 
gegroeide Zeeland. Als onderzoeksobject verschoof de universele kosmos naar de 
achtergrond.

Het Genootschap ontstond in de achttiende eeuw uit een leesgemeenschap, 
en die achtergrond zou in zekere zin merkbaar blijven tot in de eenentwintigste 
eeuw toe. Teksten die in kringen van het Genootschap werden gepubliceerd zijn 
daardoor interessante bronnen voor wat men las en wat men inspirerend vond. 
Ook wordt uit deze bronnen duidelijk welke invloeden men onderging in de bur-
gerlijke kringen rond het Genootschap, die tot het midden van de twintigste eeuw 
tot de sturende milieus, eerst nog van Nederland en later vooral van Zeeland, 
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behoorden. Het Genootschap ontstond en gedijde ook in een literaire sociabili-
teitscultuur waarin satirische teksten en gelegenheidspoëzie een belangrijke rol 
speelden, vooral via een handschriftelijke traditie die tot in de twintigste eeuw 
doorliep (Van Loo, Van Santen). Uit publicaties en handschriftelijke verzamelin-
gen, biografieën en necrologieën van Genootschapsleden blijkt dat er een nauwe 
relatie moet hebben bestaan tussen gangbare culturele praktijken in de kringen 
van de Zeeuwse elites die tot de democratisering in de jaren zestig de toon zetten 
(leescultuur, muziekcultuur, literaire cultuur, reiscultuur) en een actieve interes-
se in kunsten en wetenschappen. Het Genootschapsleven was diep geïntegreerd 
in een veel breder (burgerlijk-aristocratisch) geestelijk gezelschapsleven dat zijn 
ontmoetingscentra vond in oude en nieuwe culturele instellingen van de steden, 
maar ook in de buitenhuizen op het omringende platteland. Cohesie werd gecre-
eerd door familiebanden, vriendschappen, samenwerkingsprojecten en, bij fysie-
ke afstand, correspondenties (zie vooral ook de bijdrage van Clement). 

Vanuit die sociale milieus, die tot in de vroege twintigste eeuw nauw met poli-
tieke circuits en kennisprofessionals als juristen, medici en theologen verbonden 
bleven, werden de centrale figuren van het genootschapsleven generaties lang 
gevoed en gevormd. Mede doordat het Genootschap zich tot in de twintigste 
eeuw min of meer aan de verzuiling onttrok, konden seculiere ideologieën een 
belangrijke rol vervullen, niet alleen in het Zeeuwse genootschappelijk streven, 
maar ook in de bredere omgeving waarin Genootschapsleden werden gevormd 
en actief waren: vooral liberalisme, feminisme, socialisme en (het in deze bundel 
niet behandelde) nationaalsocialisme drukten een stempel op het Genootschap 
(Maas, Van Santen, Van den Broeke). De democratisering van de latere twintigste 
eeuw lijkt sterk verbonden met de opkomst van sociaaldemocratie en neolibera-
lisme, en met het daarmee nauw gerelateerde streven naar een kennissamenleving 
en kenniseconomie (Van den Broeke). Opmerkelijk genoeg gingen die ontwikke-
lingen samen met een verloop van de rol van actieve politici uit het Genootschap. 
Uitzonderingen daargelaten trokken zich langzamerhand ook hooggeschoolde 
ambtenaren, juristen, medici en professionals van kennis- en cultuurinstellin-
gen uit het Genootschap terug. De geschiedenis van de ‘bevolking’ van het Ge-
nootschap en de ontwikkeling van Genootschapscarrières in relatie tot de fami-
lie- en vriendennetwerken enerzijds en het bredere ecosysteem van kennis- en 
cultuurinstellingen anderzijds moet nog geschreven worden. Wel is duidelijk dat 
een beschavingscultuur waarin een intensievere omgang met kunsten en weten-
schappen tot het hogere streven van elk individu behoorde, stukje bij beetje werd 
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vervangen door een objectiverende omgang met productie en verspreiding van 
kennis als een instrument van algemeen belang voor het brede publiek.

Deze bundel identificeert ook enkele belangrijke cesuren in het Genootschaps-
leven: de verheffing tot staatsgenootschap in 1769, de fusie van het Vlissingse de-
partement met Middelburg in 1801, de aankoop van het Genootschapspand in de 
Wagenaarstraat in 1888, de hervormingen van de jaren 1860-1869, de brand van 
1940 en de Duitse bezetting, de hervormingen van de jaren zestig, de verkoop van 
het pand in 1972, en de pogingen het Genootschapscentrum te versterken via het 
tijdschrift Zeeland. Meer onderzoek naar de relatie tussen allerlei bredere maat-
schappelijke ontwikkelingen (de opschudding tijdens de Franse overheersing in 
Nederland, het ontstaan van de liberale natiestaat, de opkomst van socialisme en 
feminisme, de oorlogsjaren en het nationaalsocialisme, het ontstaan van de mo-
derne industriële kennissamenleving en het neoliberalisme, de dekolonisering en 
de opkomst van de Europese Unie), de professionalisering en specialisering in de 
wetenschap en interne hervormingen en beleidsontwikkelingen binnen het Ge-
nootschap is zeker nodig. Leerrijke bronnen daarvoor zijn de correspondenties 
van Genootschapsleden, beleidsstukken en andere weergaven van discussies over 
de toekomst van het Genootschap, herdenkingsredes en studies over het Genoot-
schappelijk verleden, zoals biografieën en necrologieën van leden. Het archief van 
het Genootschap en de verzamelingen van correspondenties en onderzoekspa-
pieren van leden en andere geleerden en onderzoekers vormen samen met publi-
caties in Genootschapsmedia en elders een unieke neerslag van de relatie tussen 
het Genootschap en de werkzaamheden van de gemeenschap van leden en con-
tacten eromheen. Daaruit laat zich aflezen hoe leden van het Genootschap vanuit 
het bredere ecosysteem het Genootschapsleven praktiseerden. Deze bundel legt 
een reeks bouwstenen voor zo’n meer omvattende geschiedenis van het Zeeuws 
Genootschap in het bijzonder en genootschappelijkheid in het algemeen. Tege-
lijk kunnen deze bouwstenen in de traditie van historische zelf-evaluatie gebruikt 
worden om na te denken over nut, noodzaak en missie van genootschappen in de 
eenentwintigste eeuw.
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Verwondering, nieuwsgierigheid en de wens tot weten liggen aan de ba-
sis van wetenschap. Ze verklaren het ontstaan van de wetenschap, want 
vanuit wetenschapshistorisch gezichtspunt zijn antieke natuurfilosofie, 

geleerde magie, alchemie, hermetische filosofie en moderne natuurwetenschap 
even zovele vormen waarin de verwonderde, nieuwsgierige mens rekenschap af-
legt van zijn inzichten in de werking van de natuur en zijn eigen rol daarbij, met 
behulp van het mentale gereedschap en de intellectuele categorieën die hem op 
dat moment ter beschikking stonden. Ze verklaren ook de duurzame, bij elke ge-
neratie opnieuw aanstormende drang om zich in te zetten voor de ontsluiering 
van steeds weer nieuwe raadsels van de wereld en van de wetenschap zelf en voor 
de communicatie daarvan met anderen. Dat is de basis van elk cultureel of geleerd 
genootschap en van elke academie. Een vroeg voorbeeld daarvan is de Academia 
secretorum naturae, de Academie voor de geheimen der natuur, die rond 1560 in 
Napels werd opgericht door de geneesheer Giambattista della Porta (1535-1615), 
een wetenschappelijke duizendpoot en de bevlogen auteur van een uiteindelijk 
twintigdelige encyclopedie van de natuurwetenschappen met de in onze ogen 
wellicht wat tegenstrijdige titel Magia naturalis, sive de miraculis rerum natura-
lium (Natuurlijke magie, of: Over de wonderen van de natuurlijke wereld, 1558, 
1589). Uit het vermogen zich te verwonderen is zo de wetenschap ontstaan.

De eerste genootschappen
Maar reeds de stichting van een genootschap voor onderzoek naar die wonderen 
suggereert dat aan dat vermogen niet zomaar de vrije hand kan of mag worden 
gelaten. Wetenschap mag dan met grenzeloze verwondering beginnen, ze ont-
luikt en bloeit op in een geordend patroon van beschrijving, verklaring en zinge-
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ving, dat moet worden aangeleerd, individueel, of beter nog in groepsverband met 
gelijkgestemden en onder leiding van een geïnspireerde voorganger. Dat bleek 
tezelfdertijd uit de oprichting van de allereerste kunstacademie, de Accademia 
delle Arti del Disegno (Academie voor de tekenkunsten) te Florence in 1563 door 
Cosimo I de’ Medici (1519-1574), op initiatief van de schilder en architect Giorgio 
Vasari (1511-1574), met als doel methodisch de scheppende adem van de kunsten 
in stand te houden. Ordelijk inzicht in de wetenschap groeit onder de tucht van 
een dubbele discipline. De eerste is de discipline die de geletterde, de geleerde 
en de kunstenaar zichzelf moet opleggen bij zijn denken en doen. ‘Alleen wie de 
meetkunde beheerst, mag hier binnengaan’, liet Plato ruim 2400 jaar geleden al op 
het fronton van de allereerste, door hem opgerichte Academie beitelen. Meten, 
dat is weten. Maar ook de theologie verwoordde haar eigen opdracht ooit preg-
nant als fides quaerens intellectum, geloof zoekt inzicht, en het vermogen om het 
weten in weloverwogen begripscategorieën te vatten.

De andere discipline is de onderwerping van het weten aan de tucht van de 
verificatie door derden en het debat met de criticus of de tegenstander. Weten-
schap doe je in laatste instantie niet alleen, maar in een gemeenschap die de gel-
digheid en de waarde ervan erkent en publiek waarmerkt. Dat is het veld van 
de communicatie, en bij die communicatie begint het tweede deel van de trits 
wetenschap-genootschap-samenleving die de bestaansreden van elke academie 
vormt. Academies zijn die instellingen waarin de communicatie die voor de we-
tenschapsontwikkeling in onze samenleving noodzakelijk is, door kenners, spe-
cialisten of geleerden wordt gerealiseerd, geïnstitutionaliseerd en gecontroleerd; 
genootschappen doen dat vaak op ietwat informelere manier en onder een breder 
publiek van geïnteresseerden, maar het beginsel is hetzelfde. Daarmee hebben 
we de drie kernfuncties van academies en genootschappen beschreven. Idealiter 
kunnen die worden samengevat onder de termen van beoefening van wetenschap 
of kunsten, advisering van samenleving en overheid vanuit een erkend hoogwaar-
dig specialisme of kennisveld, en controle op de kwaliteit van de beoefening en 
overdracht van kunst en wetenschap in de samenleving. Academies mogen vaak 
vanuit particulier initiatief of private belangstelling worden opgericht, als ze een-
maal werkzaam zijn, nemen ze stukje bij beetje zulke publieke functies over en 
worden ze publieke of semipublieke instellingen met breed erkende taken en am-
bities, en overeenkomstig prestige.
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Londen en Parijs zetten de toon
De concrete vormgeving van genootschappen en academies hangt uiteraard sterk 
af van de manier waarop kennis in een samenleving wordt vergaard en gecommu-
niceerd, en waarop wetenschap wordt beoefend en gefinancierd, om niet te spre-
ken van de maatschappelijke en culturele rol die aan kennis, wetenschap en we-
tenschapsbeoefenaren wordt toegekend. Johan Huizinga (1872-1945) stelde al dat 
de geschiedenis der academies steeds in hoge mate bepaald wordt door politieke 
bewegingen en niet buiten de maalstroom van het dagelijks leven van een na-
tie staat. Wetenschapsinstellingen kunnen dan ook niet zomaar van het ene land 
naar het andere worden overgeplaatst. Als vrije organisaties van geletterden en 
geleerden, ontstaan in de geest van de supranationale, open en vrije uitwisseling 
van ideeën die de kwintessens van de Republiek der Letteren vormde, wensten 
de eerste academies al vrij te zijn van de overheidsdwang waaronder de univer-
siteiten zuchtten, en van de religieuze dwang die door het systeem van staatsre-
ligies vóór het Revolutietijdperk het lot van vrijwel alle officiële instellingen was. 
Academies staan vanouds naast of tegenover de universiteiten, zowel wat hun 
werkterrein als hun opzet en methoden betreft. Maar net als de universiteiten 
hebben ze in elk land wel een eigen kleur. De befaamde Royal Society of London 
for the Advancement of Knowledge, die in een Londense herberg begon als The 
Invisible College en in 1662 goedkeuring kreeg van de na het intermezzo van de 
Cromwell-Republiek (1649-1658) zojuist herstelde Britse monarchie, is ondanks 
die koninklijke instemming steeds een privaat gefinancierd genootschap gebleven 
dat slechts onderzoek naar nuttige kunsten wilde verrichten, op proefondervin-
delijke, Baconiaanse grondslag, dat wil zeggen aan de hand van de inductieve, 
empiristische methode die Sir Francis Bacon (1561-1626) had beschreven. 

Volgens haar statuten moest de Royal Society zich wijden aan de bevorde-
ring van kennis van ‘natural things, and all useful Arts, Manufactures, Mechanick 
practises, Engines and Inventions by Experiments’, en aan het experimentele, ra-
tionele en kritische onderzoek van (natuur)wetenschappelijke theorieën. Hoewel 
een groep Baconiaans gerichte geleerden van Oxford het initiatief voor dit ge-
nootschap had genomen, is het geen toeval dat zij al heel gauw en definitief aan de 
kosmopolitische hoofdstad Londen de voorkeur gaven boven de eng-intellectuele 
universiteitsstad en dat ze voortaan liever bijeenkwamen in het met de Engel-
se universiteiten rivaliserende Gresham College in Londen dat geen universitai-
re status had. De Royal Society hield zich uitdrukkelijk verre van alles wat naar 
alfa- en gammawetenschap zweemde, omdat dit alleen maar wanorde, bijgeloof 
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en gewetensdwang opriep, getuige de religieuze intolerantie die de publieke uni-
versiteiten in Oxford en Cambridge met hun anglicaanse orthodoxie kenmerk-
te en het geestelijk sektarisme dat daar naar de mening van een groot deel van 
de geletterde burgerij heerste. De Royal Society wilde uitdrukkelijk open blijven 
staan voor geleerden van alle gezindten, en als een kosmopolitische Republiek 
der Letteren functioneren, boven alle nationale en religieuze verdeeldheid uit. 
Haar Philosophical Transactions zouden de resultaten van het wetenschappelijk 
werk in die open geest verspreiden, net als het twee maanden eerder, in januari 
1665, opgerichte Franse Journal des Sçavans. Openheid van geest sloot onderlinge 
rivaliteit dus allerminst uit.

Dezelfde openheid en een soortgelijk wantrouwen jegens de universitaire we-
tenschap leidden in Frankrijk echter tot een radicaal tegenovergestelde organisa-
tie. De oprichting van de Académie française door koning Lodewijk XIII in 1635 
op initiatief van kardinaal Richelieu, zijn ambitieuze eerste minister, was daar uit-
drukkelijk een overheidsinitiatief. Al in 1623 had de franciscaanse priester Marin 
Mersenne (1588-1648), een vooraanstaand fysicus die in samenwerking geloofde 
en in contact stond met iedereen die naam had in geleerd Europa, daar een pri-
vaat geleerdengenootschap opgericht dat onder de naam Académie Parisienne 
(Academia Parisiensis) bekend kwam te staan. Onder de correspondenten van 
die informele discussieclub bevonden zich ook enkele Nederlanders, zoals de ge-
leerde Zeeuw Isaac Beeckman (1588-1637), die in 1626 zelf met zijn Collegium 
mechanicum in Rotterdam een verre voorvader van de latere academies opricht-
te, en eveneens de toen in de Republiek werkende Franse filosoof René Descar-
tes (1596-1650). Maar de absolute monarchie van koning Lodewijk XIV kon zich 
geen wetenschap voorstellen die niet in dienst van het nut en de roem van de 
staat stond. Al was de Académie royale des sciences (opgericht in 1666) feitelijk 
voorbereid door Mersenne’s discussieclub, in de jaren 1660 werd door minister 
Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), naast de Académie française met haar algeme-
ne, overkoepelende doelstelling, een groep meer gespecialiseerde academies voor 
letterkunde, natuurwetenschappen, schone kunsten, muziek en bouwkunde tot 
stand gebracht die gezamenlijk onder staatstoezicht de kunsten en wetenschap-
pen beoefenden die de universiteiten traditioneel links lieten liggen.

Die academies waren eigenlijk niet meer dan door de staat opgerichte en gefi-
nancierde geleerde genootschappen. Maar juist dat centralistische aspect was een 
van de voornaamste redenen van hun succes: ze ontwikkelden zich tot actieve en 
duurzame vernieuwingscentra van de wetenschap en de geleerden vochten erom 
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er deel van te mogen uitmaken. Als staatsinstellingen leden ze echter ook onder 
de koninklijke politiek, zoals de protestantse leden, in het bijzonder de Neder-
landse wiskundige Christiaan Huygens (1629-1695), ondervonden toen het tole-
rantie-edict van Nantes in 1685 door de koning werd opgeheven en zij niet langer 
welkom waren. Bij de Franse Revolutie werden de bordjes verhangen maar bleef 
het systeem intact. Het Institut de France dat in 1795 werd opgericht nam de taken 
en instellingen over en bleef een veelvormig genootschap voor wetenschapsbe-
oefening dat door de overheid werd aangestuurd en complementair was aan het 
louter op onderwijs gerichte universitair bestel. Tot op de dag van heden.

Hoe genootschappen ontstonden 
Universiteit en academie of geleerd genootschap zijn twee instellingen die muta-
tis mutandis een soortgelijk doel nastreven: verwerving en spreiding van ken-
nis. Geen wonder dat ze vaak in een spanningsverhouding tot elkaar staan of el-
kaar als concurrenten zien. Dat begon al in de late middeleeuwen. Toen in de 
hoogontwikkelde samenlevingen van de mediterrane wereld, eigen hoogwaardige 
culturen tot ontwikkeling kwamen die een eigentijdse retoriek (wij zouden dat 
nu literatuurwetenschap noemen) wilden ontwikkelen en zich niet langer in het 
Latijn van de universiteiten konden vinden, ontstonden er parallelle instellingen 
voor wetenschap in de volkstaal. In 1323 werd in Toulouse, het culturele centrum 
van Languedoc, het Consistori de la gaya sciensa opgericht, dat de taal van de 
troubadours moest promoten. Voor zover wij weten was dat het oudste geleerde 
genootschap van het Westen. De rivaliteit van die academie met de plaatselijke 
universiteit blijkt al uit de koninklijke goedkeuring die zij wist te verwerven, terwijl 
de universiteit zich juist op een pauselijk privilege beriep. Het Consistori had als 
uitdrukkelijk doel Provençaalse dichters en schrijvers in een actief werkverband 
bijeen te brengen. De groep bracht een handboek en een grammatica voort die op 
hun beurt de wetenschappelijke, universitaire filologie gingen bevruchten, maar 
tegelijk de taalkundige scheppingsdrift van de gewone man aan ordelijke banden 
legde – want ondanks enkele uitzonderlijke vrouwelijke sterren, door Giovanni 
Boccaccio (1313-1375) al in zijn De claris mulieribus (ca. 1360) opgehemeld, ging 
het bij zulke publieke organisaties nog heel lang toch vooral om mannen.

In de daarop volgende eeuwen werden talloze initiatieven tot oprichting van 
concurrerende instellingen genomen om in steden zonder universiteit of voor be-
langstellende burgers uit milieus die ver van de universitaire traditie stonden de 
beoefening en een verdere ontwikkeling van taal, cultuur en wetenschap mogelijk 
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te maken (zoals in de rederijkersgezelschappen), of om de leemten van het uni-
versitair onderwijs en onderzoek op te vullen en op termijn de wetenschappelij-
ke logheid van de universiteit te doorbreken. Vaak speelde mecenaat van hoge 
adel of het vorstelijke hof daarbij een rol, omdat instemming van de landsheer 
of de vorst voor zulke nieuwe organisatievormen in de publieke ruimte nood-
zakelijk was, financiering van nieuw opkomende wetenschappen diens tussen-
komst vereiste, of de hofcultuur meer geschikt was voor de acceptatie van nieuwe 
ontwikkelingen dan de traagheid van de burgerlijke cultuur of het onvermijdelijk 
starre universitair bestel met zijn strikte examens en vastgelegde onderwijssys-
tematiek. Het beroemdste en op de lange duur meest geslaagde initiatief is wel 
het Collège royal te Parijs (het huidige Collège de France), door koning Frans I 
in 1530 gesticht als alternatief voor het verstarde universitair bestel waar nieuwe 
wetenschapsopvattingen en het nieuwe paradigma van de klassieke filologie niet 
werden toegelaten. Hoewel dat instituut met de instelling van ‘koninklijke lecto-
ren’ de leerstoelstructuur van de universiteiten na-aapte, werd de leeropdracht 
telkens aan de persoon en het specialisme van de docent aangepast. Het was (en 
is nog steeds) vooral een geheel open instituut, zonder verplichte inschrijving, 
toegankelijk voor iedereen zonder vooropleiding, en zonder examens of graden, 
zodat het niet tegen het onderwijsmonopolie en de pretenties van de universiteit 
ingaat. Het is in feite een leer- en discussiecollege dat een tussenvorm biedt tus-
sen de publieke universiteit en de geheel open, private of semipublieke academies 
en informele genootschappen.

Die discussiegenootschappen en academies braken vooral in de Italiaanse ste-
den van de vroege Renaissance met hun bloeiende stadscultuur door, zoals in 
Florence, onder het bewind van de Medici in de loop van de vijftiende eeuw, in 
Vicenza en Perugia, maar ook op Sicilië, in Palermo. In de context van een ont-
voogding van de stedelijke burgerij groeide in de burgerrepublieken en stadstaten 
van Europa (Italië, het Duitse Rijk, de Nederlanden) de overtuiging dat weten-
schap niet gereserveerd mocht blijven voor daartoe gemandateerde wetenschaps-
beoefenaren, gecontroleerd door hogere instanties zoals de kerkelijke of burger-
lijke overheid, maar dat ze voor iedereen toegankelijk behoorde te zijn. In de geest 
van die eeuwen zat aan die toegankelijkheid wel een sociale ondergrens, maar het 
is toch opmerkelijk hoeveel geleerden van kleinburgerlijke of schamele herkomst 
zich in zulke genootschappen en dankzij allerlei vormen van daaraan verbonden 
mecenaat hebben kunnen uiten en ontwikkelen. Kwaliteit stond bij de deelname 
voorop. Wetenschap zelf diende geen geheimen te hebben, en voor zover ze die 
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feitelijk nog had, behoorden die in elk geval zo spoedig mogelijk met de nodi-
ge nieuwsgierigheid, curiositas, te worden onderzocht. De eerste grote Italiaan-
se academies waren in feite dan ook geleerde genootschappen van zulke curiosi 
of dilettanti (liefhebbers), die zich hartstochtelijk aan wijsgerig of natuurweten-
schappelijk onderzoek overgaven, of de Italiaanse taal cultiveerden. Dat gold voor 
de hierboven genoemde Academia secretorum naturae van Napels, voor de strikt 
taalkundige Accademia della Crusca in Florence (1583), en ook voor de beroemde 
Accademia dei Lincei die in 1603 in samenwerking met de Nederlandse medicus 
Johannes van Heeck (Giovanni Eckio) in Rome werd opgericht door initiatiefne-
mer prins Federico Cesi (1585-1630), een nieuwsgierige jonge edelman die als een 
van de eersten in Europa insecten onder een microscoop zou gaan leggen.

Naar een nieuwe genootschappelijkheid
Na dit nog weinig overzichtelijke beginstadium waarin het van de initiatieven 
borrelde, vormen de Royal Society en de Académie des Sciences feitelijk al vruch-
ten van het tweede stadium in de ontwikkeling van de geleerde genootschap-
pen. Het ging daarbij veel minder om toevallig samenvallende activiteiten van 
groepjes geleerden met gelijkgerichte belangstelling, dan om een gemeenschap-
pelijke, door particulier dan wel staatsinitiatief gedragen wil om de wetenschap 
systematisch vooruit te brengen door middel van gemeenschappelijke, georgani-
seerde werkzaamheden. Minder vrijblijvende hobby’s en dilettantische nieuws-
gierigheid, meer bewuste wetenschapsbevordering, af en toe zelfs volwaardige 
wetenschapspolitiek. Drie middelen werden daarvoor ingezet: de organisatie van 
regelmatige bijeenkomsten met actieve vormen van wetenschapsbeoefening (zo-
als proeven, empirische observaties en debatten over rapportages), de vorming 
van een efficiënt functionerend netwerk van corresponderende en geassocieerde 
leden die materiaal en bevindingen zouden kunnen aanleveren, en de uitgave van 
handelingen of geleerde tijdschriften die de resultaten vrijelijk over de gehele Re-
publiek der Letteren zouden kunnen verspreiden.

Toen koning Frederik I van Pruisen in 1700 de door Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1646-1716) al lang en vurig bepleite Akademie der Wissenschaften te Berlijn op-
richtte, hadden de drie belangrijkste taalgebieden van noordelijk Europa eindelijk 
hun georganiseerde centra van wetenschapsbeoefening buiten het netwerk en het 
toezicht van de universiteiten. Maar ook de uit wetenschappelijk oogpunt veel 
minder belangrijke centra Sint-Petersburg (1724), Stockholm (1739) en Kopen-
hagen (1742) werden met zo’n centrale wetenschapsacademie begiftigd, gevolgd 
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door die van Oslo in Noorwegen in 1857 en door de Academia Scientiarum Fen-
nica in Helsinki in 1908; de stichtingsjaren laten al zien hoezeer deze instellingen 
afhankelijk waren van de culturele autonomie van elk van deze landen.

Wie dit alles voor ogen houdt, moet zich er wel over verbazen dat de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden, in de zeventiende eeuw toch een van de meest 
actieve en vooraanstaande cultuurcentra van Europa, tot de tweede helft van de 
achttiende eeuw ontbrak in het veld van het geleerdengenootschapswezen. De 
rederijkers hadden er in het verleden gebloeid, zowel in de steden als in nogal wat 
grotere dorpen van de westelijke provincies, en er waren na de invoering van de 
Reformatie, die aanvankelijk de muziek uit de eredienst bande, in allerlei steden 
door het hele land private muziekcolleges ontstaan. Daarnaast was er een aantal 
individuele, informele of kortstondige initiatieven geweest, zoals de Nederduyt-
sche Academie van dr. Samuel Coster (1579-1665), een soort volksuniversiteit die 
van 1617 tot 1621 heeft gefunctioneerd. Ook zijn er sporen van belangstelling voor 
het geheime genootschap van de Rozenkruisers in de zeventiende eeuw. Tenslotte 
had de stichting van de Académie française met de later toegevoegde gespeciali-
seerde academies in het toen nog toonaangevende Parijs, waar iedere weldenken-
de regentenzoon en student tijdens zijn grand tour minstens kort verblijf hield, in 
Amsterdam in 1669 geleid tot de oprichting van het intellectuele debatgezelschap 
Nil volentibus arduum. Ook het medische Collegium privatum Amstelodamense 
uit de jaren 1664-1673 kan als een vroeg geleerd genootschap worden beschouwd. 
Maar een echte start van de beweging vergde de revolutie van wat de ‘sociabili-
teit’ of ‘genootschappelijkheid’ is genoemd: het verlangen van de verlichte, zich 
emanciperende burger om, zoals Wijnand Mijnhardt het in zijn fundamentele 
studie over culturele genootschappen in Nederland heeft geformuleerd, in een 
klein, besloten gezelschap (familie, vriendenkring, gezelschap of genootschap) sa-
men te werken om kennis te verwerven, de manieren te polijsten en de deugd te 
bevorderen.

Dat betekende overigens niet dat wetenschappers per definitie mobieler moes-
ten worden. De Engelse boerenzoon Sir Isaac Newton (1643-1727) bleef zijn hele 
leven binnen een straal van 70 mijl van zijn woonplaats en stak de zee of de oce-
aan nooit over, maar zijn geest was kosmopolitisch, de cultuur van de academi-
sche mobiliteit heeft zijn mentaliteit gevormd. Contacten tussen wetenschappers 
werden in deze nieuwe fase vooral via artikelen in tijdschriften gevoerd, zoals de 
Journal des Sçavans (opgericht in 1665 te Parijs), de Philosophical Transactions of 
the Royal Society (Londen, 1665), de Acta Eruditorum (Leipzig, 1682), of de Nou-
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velles de la République des Lettres (Amsterdam, 1684). In het volgende stadium 
stichtten de nieuwe genootschappen zelf hun periodieken, vaak Verhandelingen 
genoemd. 

We moeten echter oppassen voor een te formele of eenzijdige benadering. 
In archieven en collecties zijn vele sporen te vinden van meer informele gezel-
schappen die een brug slaan tussen de paar eeuwen waarin de rederijkers bloei-
den en de opkomst van de geleerde of populairwetenschappelijke academies. In 
haar diepgaand onderzoek naar genoot- en gezelschappen in zeventiende-eeuws 
Rotterdam heeft Jori Zijlmans dat voor die stad duidelijk aangetoond. Er werd op 
allerlei niveaus en in diverse domeinen met nieuwe vormen van genootschappe-
lijkheid geëxperimenteerd waarvan uiteindelijk slechts enkele vormen standhiel-
den. In feite valt er een doorgaande lijn te trekken door de eeuwen heen: samen-
werking in gezelschappen of genootschappen, gezamenlijke oefening, praktijk of 
uitvoering van kunst, kennis of wetenschap heeft in de loop van de tijd wisselende 
vormen aangenomen, die pasten bij het sociaal-culturele klimaat van het moment 
en bij de telkens weer veranderende eisen die in de samenleving aan kennis, kunst 
en wetenschap werden gesteld.

De geleidelijke verdwijning van rederijkerskamers in Holland in de eerste de-
cennia van de achttiende eeuw beantwoordt bijvoorbeeld aan de opkomst van 
de ‘konstgenootschappen’ vanaf de zeventiende eeuw. Om het bestaan ervan te 
rechtvaardigen ontwikkelen hun leden dan een historisch zelfbewustzijn, dat ze in 
hun literatuur ook documenteren. De oprichting ervan wordt zelfs herleid tot de 
hierboven al genoemde oudst bekende academie, het Consistori de la gaya sciensa 
dat in de veertiende eeuw in steden als Toulouse en Barcelona literaire Jocs Florals 
(Jeux Floraux) ging organiseren die door de eeuwen heen hebben standgehou-
den. In een voortdurend veranderende politieke context geven de Jocs Florals tot 
op de dag van vandaag een nieuwe vorm aan de artistieke, sociale en politieke 
uitdagingen van het moment. Zo’n voortgaande ontwikkeling in een historische 
continuïteit is, bijvoorbeeld, ook heel duidelijk traceerbaar in Den Haag. Het oude 
Sint-Lucasgilde van de kunstenaars wordt daar in 1656 feitelijk vervangen door de 
modernere Confrérie Pictura, die in 1847 op haar beurt weer plaats maakt voor de 
beroepsvereniging Pulchri Studio, nog steeds gevestigd aan het Lange Voorhout.

Hoewel in Amsterdam al vanaf de jaren 1730 discussie- of oefengezelschap-
pen van gelijkgezinde burgers of beroepsbeoefenaren kunnen worden getraceerd, 
nog afgezien van de tegelijkertijd ontstane vrijmetselarij met haar loges, werd het 
eerste grotere culturele genootschap van geleerde signatuur met een meer dan 
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strikt lokale betekenis in de Republiek niet in Amsterdam opgericht. In 1752 ont-
stond de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen in Haarlem, waar in 1778 
ook nog Teyler’s Stichting zou worden opgericht. In 1766 volgde de Maatschappij 
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, en in 1769 zowel het Zeeuwsch Ge-
nootschap der Wetenschappen te Vlissingen als het Bataafsch Genootschap der 
Proefondervindelijke Wijsbegeerte in Rotterdam, dat een jaar later octrooi van 
de Staten van Holland kreeg. Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kon-
sten en Wetenschappen (1773), De Maatschappij van verdiensten Felix Meritis te 
Amsterdam (1777), Teylers Tweede Genootschap te Haarlem (1778) en het Batavi-
aasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Batavia, Nederlands-Indië 
(1778) sloten de rij van bovenlokale stichtingen in de kernprovincies van het land 
en de koloniale wereld. In de andere gewesten gebeurde dit pas in de negentien-
de eeuw. Daarnaast werden enkele genootschappen van openbaar nut opgericht, 
zoals de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (1767), de Maatschappij tot 
Bevordering van den Landbouw (1776) en de hervormingsgezinde Oeconomische 
Tak van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen (1778). Bij de oprich-
ting en de organisatie speelden immigranten – zoals de Zwitser David Henri Gal-
landat (1732-1782) in Vlissingen – en dissenters, vooral de doopsgezinden en de 
luthersen, vaak een actieve en sturende rol.

Die vertraagde ontwikkeling betekent natuurlijk niet dat de belangstelling voor 
de experimentele filosofie, de natuurkunde of de scheikunde in Nederland pas in 
de tweede helft van de achttiende eeuw zou zijn ontwaakt. Integendeel, Leiden 
gold op dat gebied al in de zeventiende eeuw als het Europees walhalla. Een halve 
eeuw later schreef de Newtoniaanse geleerde Petrus van Musschenbroek (1692-
1761), een internationale autoriteit die achtereenvolgens hoogleraar in Duisburg, 
Utrecht en Leiden was, in het voorwoord van zijn Beginselen der Natuurkunde, 
beschreven ter dienste der landgenooten (1736):

Nooit heeft men in het vereenigd Nederland meer liefhebbers der Natuurkunde 
ontmoet, als in onzen tegenwoordigen tyd: want niet alleen bloeit deze weten-
schap onder de meeste Geleerden, maar ook by vele voornaame Kooplieden, 
en menschen van allerlei rang en waardigheid, welke eerst door het leezen der 
voortreffelyke Waereldbeschouwingen van de godvruchtigen en wyzen heer 
Nieuwentyt opgewekt zyn geworden om de groote verborgentheden, in de ge-
schapen ligchaamen van den Almachtigen Maaker gelegd, te zien en te leeren 
kennen.
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Autonomie en nationalisering
Hoe kwam het dan dat die brede belangstelling zich niet tot de vorming van één 
groot nationaal netwerk kristalliseerde? De federale, juist op het gebied van de 
wetenschap gedecentraliseerde politieke structuur van de Noord-Nederlandse 
Republiek, met haar krachtige gewestelijke identiteiten en regentencoterieën, 
werkte tot aan de Revolutietijd zulke ontwikkelingen tegen. Dat was een ver-
tragende factor die zich nog toevoegde aan het toen nog overal in Europa be-
staande spanningsveld tussen enerzijds privaat en publiek belang en anderzijds 
wetenschapsbeoefening (vaak in privé-verband) en wetenschappelijke vorming 
(aan universiteit, hogeschool of athenaeum), terwijl de toen al voor Nederland 
kenmerkende mix tussen overheidsbemoeienis en instellingsautonomie eveneens 
belemmerend werkte. Wetenschapsbeoefening behoorde formeel niet tot de ta-
ken van de professoren in de oude Republiek. Maar veel meer dan in Engeland 
en Frankrijk was de professor er ipso facto een geleerde die zich, als hij zijn taak 
serieus nam, persoonlijk in zijn vrije tijd aan wetenschap wijdde en als een spin 
zijn eigen web van geleerde relaties spon. Dat vertaalde zich in talrijke informele 
discussieclubs van professoren en studenten, gewoonlijk bij de professor thuis.

Dankzij die typische menging van vormingsidealen en wetenschapsbeoefening 
hebben de Nederlandse geleerden langer en intensiever dan elders in Europa, ei-
genlijk tot heel ver in de negentiende eeuw, een breed encyclopedisch kennis-
ideaal en een humanistische beschavingsutopie gehuldigd, die zowel op de auto-
nomie als op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de geleerde waren 
toegesneden. Nuttige kennis, in brede lagen van de samenleving te verspreiden 
om het beschavingspeil van de massa te verhogen, vonden zij eigenlijk belang-
rijker dan de productie van zuivere, belangeloze wetenschap. Een kenmerkend 
product daarvan was de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, een in 1784 niet 
bij toeval door een doopsgezinde predikant in het kleine Edam gesticht landelijk 
genootschap ter bevordering van de volksontwikkeling, met lokale afdelingen, 
waarvan in het buitenland eigenlijk geen equivalent bestaat.

De grondig ingesleten autonomiegedachte bracht vervolgens mee dat elke stad 
en gewest zijn eigen genootschap voor kennisvermeerdering en –verspreiding 
oprichtte. Alleen het oudste echt wetenschappelijke genootschap, de nog steeds 
bestaande Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, stelde 
zich vanaf haar oprichting in 1752 resoluut open voor geleerden over de grenzen 
van het gewest. Zij zocht overheidssteun bij de erfstadhouder en bood Lodewijk 
Napoleon onmiddellijk na zijn benoeming tot koning van Holland in 1806 het 
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protectoraat aan. Als een echt Frans staatsman, doordrongen van hiërarchisch 
denken en behoefte aan centraal gezag, interpreteerde deze dat nog dezelfde dag 
als een ‘perpetueel presidium’. Geen eenvoudig beschermheer dus, maar actief 
voorzitter. Desondanks was het niet de Hollandse Maatschappij die even later tot 
nationale Academie van de Noordelijke gewesten werd verheven – misschien wel 
omdat het private karakter van dat genootschap lijnrecht tegenover de gedachte 
van dienstbaarheid aan het staatsbestel stond die de Franse instellingen, in het 
bijzonder het centrale Institut de France, kenmerkte.

Toen koning Lodewijk op 4 mei 1808 het Koninglyk Instituut van Wetenschap-
pen, Letterkunde en Schoone Kunsten oprichtte, de rechtsvoorganger van de Ko-
ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, gaf hij het als ‘hoofdoog-
merk’ mee

dat het zich op het voetspoor der voornaamste geleerde Genoodschappen der 
onderscheidene Landen van Europa bezig houde met het volmaken der Weten-
schappen en Kunsten om derzelver vorderingen in het Ryk by Buitenlanders 
bekend te doen worden, en uitvindingen of vorderingen elders gemaakt hier te 
Lande in te voeren.

 
Naast die internationale kennisuitwisseling, waarbij op de achtergrond de sug-
gestie meezong dat de in Franse ogen slaperige Nederlandse wetenschap wel een 
buitenlandse oppepper kon gebruiken, moest het nieuwe Instituut de regering 
adviseren zo vaak zij dat vroeg, en de samenleving van nut zijn wanneer dat van 
pas kwam.

De in de negentiende eeuw diep ingewortelde afkeer van de Bataafs-Franse 
tijd heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe instellingen uit die periode lang in een 
omfloerst diskrediet hebben gestaan, alsof zij niet meer dan een dictaat van de be-
zetter zouden zijn geweest. Ontegenzeglijk had het Koninklijk Instituut zichtbare 
trekken van zijn Franse evenknie, het Institut de France, met haar twee kroonju-
welen, de Académie française voor de alfawetenschappen, en de Académie des 
Sciences voor de bèta’s. Maar Lodewijks hoofdoogmerk was geen eng nationaal 
instituut doch zocht juist aansluiting bij, en zo nodig een krachtmeting met de 
internationale wetenschap, die toen al zeker even zoveel Duits en Engels was 
als Frans. Bovendien was Lodewijk een bezetter die zich met Nederland had ge-
identificeerd. Zijn scheppingen waren een mengeling van Franse beleidsdrang en 
traditionele Nederlandse wetenschapsorganisatie. Het Koninklijk Instituut stond 
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zo op het kruispunt van twee mentaliteiten. Enerzijds de hiërarchische, centra-
listische en productivistische wetenschapsorganisatie en de verticale, dienstbare 
verhouding tussen wetenschap en staat van de Fransen; anderzijds de vlakke, ho-
rizontale, meer op cultuurspreiding en rechtstreekse benutting van wetenschap 
gerichte houding van de Nederlanders, bij wie de autonomie van de geleerde 
hoog scoorde en vorming, onderwijs en wetenschap bovendien op veel organi-
scher wijze in elkaar schoven, terwijl zij het beginsel van onderlinge coöptatie een 
noodzakelijke voorwaarde voor behoud van het niveau achtten.

De missie van het nieuwe Instituut was Lodewijk natuurlijk ingefluisterd door 
de geleerden aan wie hij kort tevoren advies had gevraagd. Zij weerspiegelt dus 
minstens evenzeer wat de Nederlandse wetenschap sinds de oprichting van de 
eerste geleerde genootschappen zelf als haar taak zag, als wat de overheid daar-
van verwachtte. De feitelijke vormgeving van het Instituut was te danken aan een 
kwartet van geleerden die vier uiteenlopende posities in het veld van de weten-
schap vertegenwoordigden: de typische ambtenaar, manager, jurist en historicus 
Johan Meerman (1753-1815), directeur-generaal van kunsten en wetenschappen 
en baas van alle nationale culturele instellingen die in die jaren werden opgericht: 
Bibliotheek, Museum, en Instituut; de generalistische natuurwetenschapper Mar-
tinus van Marum (1750-1837), altijd bekommerd om het nut van de wetenschap 
en daarvan ook een voortreffelijke organisator en bestuurder; het prototype van 
de zuivere wetenschapper en vakspecialist Jan Hendrik van Swinden (1746-1823), 
de eerste voorzitter van het Instituut, internationaal befaamd om zijn werk voor 
het metrieke stelsel maar ook een bekwaam politicus; en tenslotte het universeel 
genie Willem Bilderdijk (1756-1831), privaatdocent des konings en onvermoeibaar 
verdediger van de Nederlandse taal en cultuur, maar per saldo toch wat minder 
sociaal begaafd en een wat warriger geest dan de anderen. Die vier geleerden – de 
oprichter/bestuurder, de generalist, de vakgeleerde en het wat eigenzinnige genie 
– vertegenwoordigen vier ideaaltypen die we in de geschiedenis van de genoot-
schappen en academies telkens weer terugvinden, en die in wisselende verhou-
dingen de ontwikkeling en soms het lot ervan hebben bepaald. 

Genootschappelijkheid en institutionalisering
Het naar Franse stijl opgezette Koninklijk Instituut, waar door de bezetterspoli-
tiek van de Fransen het odium van de gehate keizer Napoleon aan kleefde, werd 
in 1816 toch nog door een koninklijk besluit van koning Willem I bestendigd. De 
‘vergenootschappelijking’ van de wetenschap die het kenmerk was geweest van 
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de achttiende eeuw ging in de negentiende eeuw zo over in een proces van ‘insti-
tutionalisering’. De geleerden moesten wennen aan de nieuwe verhouding tussen 
wetenschap en staat, maar de universiteit nam geleidelijk aan het initiatief in de 
wetenschap over, temeer daar letteren en natuurwetenschappen, voorheen twee 
afdelingen van de filosofische faculteit, nu definitief twee afzonderlijke facultei-
ten gingen vormen en steeds meer hun eigen weg konden gaan. De technische 
opleidingen werden vanaf 1789 eerst in een reeks artillerie- en geniescholen voor 
het leger ondergebracht (in 1828 opgegaan in de Koninklijke Militaire Academie 
te Breda), terwijl in 1842 in Delft de Koninklijke Akademie ter opleiding van bur-
gerlijke ingenieurs werd gesticht, de voorganger van de Technische Universiteit. 
De genootschappen boetten daarmee aan maatschappelijke functionaliteit in. Al 
bleven de meeste daarvan individuele kennisontwikkeling stimuleren door prijs-
vragen uit te schrijven en in hun reguliere vergaderingen actuele thema’s aan de 
orde te stellen, de wetenschap zelf werd voortaan vooral aan de universiteit en 
haar neven-instituten bedreven.

De geleidelijke inhoudelijke aansluiting bij de internationale wetenschaps-
standaarden en -idealen verhinderde overigens niet dat Nederlandse tradities de 
vormgeving bleven bepalen. Zo kwam er uiteindelijk geen ambtskostuum voor 
de academieleden, zoals in veel andere landen het geval was. Ook de centralisatie 
bleef beperkt. Al domineerde Holland naar goed vaderlands gebruik vanaf het be-
gin de rekrutering, de nieuwe inhoudelijke koppeling van wetenschapsbeoefening 
en hoger onderwijs en de persoonlijke twee-eenheid tussen universiteitsdocent 
en genootschapslid zorgde voor een vermoedelijk grotere spreiding van de weten-
schap over het land dan elders in Europa. Het gebrek aan heldere, gemeenschap-
pelijke inzichten over de richting die de academische wetenschap moest inslaan 
en veranderende opvattingen over de rol van de staat leidden onder de liberale 
premier Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) tot een crisis die in 1851 de ophef-
fing van het Koninklijk Instituut bracht. Het werd vervangen door de Koninklij-
ke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) die nog steeds bestaat, 
sinds 1855 met haar twee afdelingen, Letterkunde (alfa en gamma) en Natuurkun-
de (bèta, medisch en technisch). Johan Huizinga zag in die scheiding tussen de 
‘twee culturen’ (zoals C.P. Snow ze in 1959 heeft genoemd) en de eliminatie van de 
kunsten een breuk met het Verlichtingsideaal en de overgang naar utilitair Engels 
liberalisme. Maar kort daarna zegevierde veeleer het Duitse ideaal van de zuivere 
wetenschap. De schone kunsten zijn pas sinds 2014 als nieuw onderdeel naar de 
KNAW teruggekeerd. 
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Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft die nieuwe Akademie 
samen met de universiteiten een proces van ‘professionalisering’ van de weten-
schapsbeoefening doorgemaakt, waardoor de genootschappen in feite nog verder 
naar de rand van wetenschapsbeoefening zijn geschoven, en opnieuw in hoofd-
zaak discussieclubs of instanties voor publicatie van verhandelingen zijn gewor-
den. Van een persoonlijke hobby met een wat onbestemd generalistische inslag 
groeide wetenschap zo in de loop van enkele eeuwen definitief uit tot een vorm 
van groepsgebonden onderzoek door vakspecialisten, met collectieve agenda’s en 
standaarden en een gemeenschappelijke ethiek, zowel voor de wetenschapsbe-
oefening zelf als voor haar rol in de samenleving. Tegelijk wordt de roep om een 
grotere rol voor de wetenschap bij de vormgeving van de samenleving luider en 
wordt een betere afspiegeling van het snel veranderende wetenschapsveld nood-
zakelijker, inclusief toenemende aandacht voor gender-aspecten en voor tijdige 
vernieuwing en verjonging. De positie en taken van de KNAW zijn sinds 1992 
vastgelegd in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. 
Zij identificeert zich thans nog steeds als een genootschap, maar als een ‘genoot-
schap van excellente wetenschappers’ dat ‘het forum, het geweten en de stem van 
de wetenschap in Nederland’ wil zijn en zich inzet voor een optimale bijdrage 
aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. Dit 
complexe proces van ‘vermaatschappelijking’ van de wetenschap uit zich bij de 
KNAW, haar leden en instituten, in een groeiende stroom van adviezen, rappor-
ten, oordelen, verkenningen, publicaties en andere initiatieven in de samenleving. 
Ze vormen de echo van de handelingen en prijsvragen van de achttiende-eeuwse 
genootschappen en het is wel zeker dat koning Lodewijk en koning Willem I ze 
met instemming zouden hebben begroet als zij het woord ‘staat’ door ‘samenle-
ving’ hadden weten te vervangen.
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Genootschappen, prijsvragen en  
een wenkend perspectief

Wijnand Mijnhardt

Sinds het jubileum van 200 jaar Zeeuws Genootschap is er in de wereld van 
de genootschapsstudies buitengewoon veel gebeurd. Aan het eind van de 
jaren zestig was er over verenigingen, academies en genootschappen van 

welke aard ook weinig te vinden of het moesten de obligate gedenkbundels zijn. In 
de jaren zeventig van de vorige eeuw begon dat te veranderen. Selecties zijn altijd 
willekeurig maar het kwartet Jürgen Habermas, Maurice Agulhon, Roger Hahn 
en Daniel Roche staat wat mij betreft op de eerste plaats: zij zijn de stamvaders 
van de hedendaagse studie van de wereld van genootschappen, verenigingen en 
academies.

Genootschapsstudies
In 1962 publiceerde Habermas zijn Strukturwandel der Offentlichkeit.1 Hij was 
de eerste die zich een samenhangende voorstelling maakte van het weldenkend 
publiek voor wetenschap, literatuur en politiek dat vanaf het einde van de zeven-
tiende eeuw van zich liet horen. Dat publiek bestond vooral uit lezers van kranten, 
boeken en tijdschriften en de leden van genootschappen, clubs en verenigingen. 
Het was een wereld waarin de verschillende sociale groepen op een relatieve voet 
van gelijkheid met elkaar in debat konden treden. De triomftocht van Habermas 
begint pas echt wanneer zijn boek in 1989 in een Engelse vertaling verschijnt. 
Vanaf dat moment is zijn stamvaderschap van wat de ‘publieke sfeer’ is gaan heten 
in de gehele Westerse wereld onbetwist.2

1 J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürger-
lichen Gesellschaft. Neuwied, Berlijn, 1962.

2 A. La Vopa, Conceiving a Public: Ideas and Society in Eighteenth-Century Europe. In: Journal 
of Modern History, 64, 1992, 79-116.
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Praktisch gelijktijdig met Habermas maar in het geheel niet door hem geïnspi-
reerd, onderzocht de Franse historicus Maurice Agulhon de grote variëteit aan 
niet-religieuze verenigingen, broederschappen en vrijmetselaarsloges die in de 
loop van de achttiende eeuw waren ontstaan.3 Volgens Agulhon waren die se-
culiere verenigingen een voorbode van de nieuwe tijd en legden ze de grondslag 
voor de politieke verenigingen ten tijde van de Franse Revolutie. Van hem is ook 
de term ‘sociabiliteit’ afkomstig die sindsdien het nieuwe veld omvat. Een derde 
pionier was de Amerikaan Roger Hahn. In 1971 publiceerde hij een fundamentele 
studie over een van de belangrijkste wetenschappelijke genootschappen van het 
Ancien Regime, de Parijse Académie des sciences. Hij liet zien hoe wetenschap 
en politiek verknoopt waren en het systeem van wetenschapsbevordering in de 
praktijk functioneerde.4 De Franse onderzoeker Daniel Roche tenslotte voegde 
een belangrijke dimensie aan dat onderzoek toe.5 Hij benutte de provinciale ge-
nootschappen van kunsten en wetenschappen waarvan Frankrijk er in de acht-
tiende eeuw vele kende, als instrument om zicht te krijgen op de belangstelling 
voor wetenschap en Verlichting. Die genootschappen en academies zag hij als 
verzamelplaatsen voor het nieuwe Habermasiaans publiek en de publicaties van 
deze organisaties als ideale bronnen voor hun denkbeelden.6

Dankzij deze auteurs heeft de sociaalwetenschappelijke benadering van cul-
tuur, wetenschap en Verlichting een grote vlucht genomen. Historici ontdekten 
tegelijkertijd de lezer en praktisch parallel aan de studie van de sociabiliteit ont-
wikkelde zich het onderzoek van leesbibliotheken, leesgezelschappen en boek-
handelsarchieven. Dit soort onderzoek maakte duidelijk dat wetenschap, Verlich-
ting en het debat daarover tot diep in de sociale piramide waren doorgedrongen, 
al was de buitengrens van dat nieuwe publiek niet groter dan 15% van de bevol-
king. De groep actieve lezers en genootschapsleden was zelden meer dan 5%.7

3 M. Agulhon, La sociabilitié méridionale. Confréries et associations dans la vie collective en 
Provence orientale à la fin du 18e siècle. Aix-en-Provence, 1966; idem, Pénitents et Francs- 
Maçons de l’ancienne Provence. Essai sur la sociabilité méridionale. Parijs, 1968.

4 R. Hahn, The Anatomy of a Scientific Institution, the Paris Academy of Sciences, 1666-1803. 
Londen, 1971.

5 D. Roche, Milieux académiques provinciaux et société des Lumières. In: F. Furet (red.), Livre et 
Société dans la France du XVIIIe Siècle, 2 delen. Den Haag, Parijs, 1965-1970. D. Roche, Scien-
ces et pouvoirs dans la France du XVIIIe siècle (1666-1803). In: Annales, 29, 1974, 738-748.

6 J. Geerlings, Hoe verlicht waren de genootschappen? De achttiende-eeuwse sociabiliteit in 
recent historisch onderzoek. In: Tijdschrift voor Geschiedenis, 127, 2014, 189-209.

7 J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, 1800: Blauwdrukken voor een samenleving. Den Haag, 2001. Zie 
het deel Contouren van een Communicatiegemeenschap.
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In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw gingen de meeste onderzoekers 
er van uit dat de ideeën die er in de wereld van boek en sociabiliteit werden ge-
presenteerd zonder ingrijpende wijzigingen in de hoofden van het publiek terecht 
kwamen. De belangstelling voor winkelverkoop, privébibliotheken en boekverza-
melingen was op die veronderstelling gebaseerd. Men wilde bijvoorbeeld precies 
weten wie de lezers van Rousseaus verhandeling over de ongelijkheid waren ge-
weest in de verwachting verbanden te kunnen leggen met verlichte en eventueel 
revolutionaire activiteiten.8

De onderzoeksresultaten waren in dat opzicht teleurstellend maar ook bui-
tengewoon verhelderend. Grote auteurs kwamen in privébibliotheken en bij de 
boekverkoop zelden voor en ook in de genootschappen bleek de middelmaat de 
eerste viool te spelen. Een aanzienlijk deel van het intellectuele leven centreerde 
zich dus niet rond de befaamde ‘little flock of philosophers’ zoals Peter Gay de 
Verlichtingsdenkers had geboekstaafd.9 Dit is echter nog maar een deel van het 
verhaal. Sinds het fundamentele werk van Michel de Certeau is het ook duidelijk 
geworden dat die relatie tussen lezen en opinies oneindig veel complexer en zeker 
niet een op een is. Betere methoden om greep op de gedachtewereld van grotere 
groepen individuen te krijgen, zijn echter nog niet gevonden.10 De biografische 
aanpak is tot nu toe de meest vruchtbare maar het is weer moeilijk om de resulta-
ten daarvan te generaliseren.

Rond 1980 ontwierp schrijver dezes, schatplichtig aan het zojuist besproken 
viertal, een typologie van het Nederlandse genootschap vanaf de tweede helft van 
de achttiende eeuw.11 Het ging er om greep te krijgen op het karakter en het pu-
bliek van de nieuw ontdekte Nederlandse Verlichting.12 Ik maakte onderscheid 
tussen vier, niet per definitie successieve, types vanaf ca 1750. Het eerste bestond 
uit wetenschappelijke genootschappen met een nauwe relatie met de overheid 
van stad of provincie. Het tweede type omvatte private verenigingen van liefheb-
bers, vaak met een literaire inslag. In de jaren zeventig kwam een derde type ver-

8 W. Gobbers, Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en 
het werk (ca. 1760-ca. 1819). Gent, 1963.

9 Kloek en Mijnhardt, Blauwdrukken.
10 M. de Certeau, L’invention du quotidien. Parijs, 1980.
11 W.W. Mijnhardt, Tot heil van ’t menschdom. Culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815. 

Amsterdam, 1988.
12 P.J. Buijnsters, Les Lumières Hollandaises. In: Th. Besterman (red.) Studies on Voltaire and the 

Eighteenth Century LXXXXVI, 1972, 197-215; W.W. Mijnhardt, De Nederlandse Verlichting, 
een terreinverkenning. In: Figuren en Figuraties. Acht opstellen aangeboden aan J.C. Boogman. 
Groningen, 1979.
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enigingen en genootschappen tot stand die de verbetering van de samenleving 
op het oog had. De laatste groep omvatte politieke gezelschappen en was nauw 
verbonden met de Nederlandse revoluties van de laatste decennia van de acht-
tiende eeuw. In de meeste genootschappen werden individu en collectief niet als 
een tegenstelling gezien. Minstens zo belangrijk is dat hier het prestatiebegrip 
niet economisch maar moreel geladen was. Een burger werd beoordeeld naar zijn 
prestaties ten behoeve van het nut van het algemeen. Hij diende die te leveren in 
de sociabele wereld van gezin, familie en vereniging en uiteindelijk in de maat-
schappij als geheel.13 Die indeling lokte ook kritiek uit. Rienk Vermij stelde dat het 
genootschapswezen niet uitsluitend met de Verlichting mocht worden verbon-
den. Met name genootschappen van het tweede type waren ook al in de zeven-
tiende eeuw te vinden en hun doelstelling kan lang niet altijd met de Verlichting 
worden geassocieerd. Die kritiek was goeddeels terecht. De periode na 1750 legde 
slechts een deel van de geschiedenis van de sociabiliteit bloot, maar kwantitatief 
gesproken wel het grootste deel. De immense populariteit van het verenigingswe-
zen na 1750 was nauw verbonden met de nieuwe, vooral op de Schotse Verlichting 
gebaseerde sociabiliteitsfilosofie. In de wereld van genootschap en academie kon 
de mens pas echt tot een verantwoordelijk burger worden gevormd. De populaire 
spectatoriale tijdschriften hadden hiervoor de weg bereid.14

Ingrijpender revisies kwamen er ook. Tot in de jaren tachtig ging de gangbare 
geschiedschrijving er van uit dat de Italiaanse academies uit het tijdvak van de Re-
naissance het basismodel hadden geleverd voor de latere vormen van sociabiliteit.15 
Er bleek echter al in de vijftiende eeuw een veel breder en goed florerend sociabel 
systeem te bestaan, met vertakkingen overal in Europa, ook in de Nederlanden.16 
De vitaliteit van deze vroege vormen van sociabiliteit was nauw verbonden met een 
literaire toneelcultuur, de boekdrukkunst, de groei van de netwerken van humanis-
tische geleerden en hun opvattingen en niet te vergeten met de groei in gewicht van 
de volkstalen. De betekenis daarvan voor de genootschappelijke beweging vanaf de 

13 N. Verheyen, Die Erfindung der Leistung. Berlijn, München, 2018.
14 R. Vermij, Genootschappen en de Verlichting. Enkele overwegingen. In: De Achttiende Eeuw 

25, 1993, 3-23; idem, Nieuwe wijn in oude zakken? Iets over plaats en functie van genootschap-
pen in de maatschappij van het ancien régime. In: Tijdschrift voor Geschiedenis 112, 1999 24-
46; W.W. Mijnhardt, Genootschappen en de Verlichting. Een repliek. In: De Achttiende Eeuw 
26, 1994, 101-114.

15 Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 25-77; H. Zuidervaart. Van ‘konstgenoten’ en hemelsche 
fenomenen. Nederlandse sterrenkunde in de achttiende eeuw. Rotterdam, 1999.

16 A. van Dixhoorn en S. Speakman Sutch (red.), The Reach of the Republic of Letters: Literary 
and Learned Societies in the Late Medieval and Early Modern Europe. 2 delen, Leiden, 2008.
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vijftiende eeuw heeft Arjan van Dixhoorn inmiddels in verschillende publicaties 
uitgewerkt. Deze belangrijke nuanceringen ten spijt is mijn ontwikkelingsmodel 
intact gebleven. In een reeks detailstudies is ze onderbouwd, verder uitgewerkt en 
uiteraard ook genuanceerd. Ze vormt de kern van de standaardinterpretatie van het 
Nederlandse culturele leven van de achttiende eeuw die een paar jaar geleden door 
Gert Jan Johannes en Inger Leemans werd gepubliceerd.17 Ook de recente geschied-
schrijving over de Zeeuwse sociabiliteitsontwikkeling past hierin.18

Een van de grote vragen van het sociabiliteitsonderzoek is het probleem van 
insluiting en uitsluiting, sociaal, religieus en ook qua geslacht. Zeeland leverde 
op dat punt enkele markante voorbeelden. Gelijkheid was weliswaar een so-
ciabel ideaal maar in de standsbewuste Zeeuwse samenleving waren de sociale 
scheidslijnen nog heel lang zichtbaar. De Middelburgse vrijmetselaarsloges ken-
den elk hun duidelijk sociaal onderscheiden, eigen publiek en ook de wereld van 
Het Nut en het Zeeuws Genootschap lagen ver uit elkaar.19 Een interessant en 
uniek Zeeuws verschijnsel was het Natuurkundig Genootschap der Dames dat 
in 1785 als complement van het in 1780 opgerichte Natuurkundig Gezelschap in 
het leven werd geroepen. De werelden van mannen en vrouwen bleven hier ge-
scheiden en ook het thema-aanbod in de mannelijke en vrouwelijke variant was 
anders. Sociaal rigide was het vrouwengenootschap eveneens. Vooral dames uit 
regentenkringen maakten er deel van uit en de enkele domineesvrouw die als lid 
werd geaccepteerd, bleef consequent als ‘juffrouw’ aangeduid.20 Claudette Baar- 
de Weerd heeft in een belangrijke dissertatie een overzicht gegeven van de deel-
name van vrouwen aan genootschappen en het denken daarover. De presentie 
van vrouwen bleef zelfs in de meest toegankelijke genootschappen – de literaire 
vereniging – heel beperkt en kwam nooit boven de paar procent uit.21

17 Zie o.a. C.B.F. Singeling, Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid 
in Nederland, 1750-1800. Amsterdam, 1999; L. Ast-Boiten, Stad tussen Verlichting en Roman-
tiek. Groningen 1780-1850. Groningen, 2011; M. de Vries, Beschaven! Letterkundige genootschap-
pen in Nederland 1750-1800. Nijmegen, 2001; I. Leemans en G.J. Johannes, Worm en donder. 
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Republiek. Amsterdam, 2013.

18 A. Neele, Sociabiliteit. In: P. Brusse en J. Dekker, Geschiedenis van Zeeland, dl III, 1700-1850. 
Zwolle, 2013, 260-272.

19 W.W. Mijnhardt, Publieke belangstelling voor de natuurwetenschappen in Zeeland 1780-1815. 
In: Acta van het 10e Beneluxcongres voor de Geschiedenis der Wetenschappen. Middelburg, 
1987, 206-227.

20 D. Sturkenboom, De elektrieke kus. Over vrouwen, fysica en vriendschap in de 18de en 19de eeuw. 
Het verhaal van het Natuurkundig Genootschap der Dames in Middelburg. Amsterdam, 2004.

21 C. Baar-de Weerd, Uw sekse en de onze: vrouwen en genootschappen in Nederland en in de ons 
omringende landen (1750-ca. 1810), Hilversum, 2010.
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Prijsvragen
Zijn we – nu de meeste genootschappen wel zijn geanalyseerd en de grote pa-
tronen zichtbaar zijn geworden – klaar met het onderzoek? Deze bundel is een 
overtuigend bewijs van het tegendeel. Opvallend is bijvoorbeeld dat de prijsvra-
gen van het Zeeuws Genootschap in deze bundel maar een enkele bijdrage heb-
ben uitgelokt: Huib Uil, die een al even omvangrijke als grondige studie van het 
Zeeuwse onderwijs in de vroegmoderne tijd op zijn naam heeft staan, neemt de 
onderwijsvraag van 1778 onder de loep.22 Die beperkte aandacht voor de prijs-
vragen zelf is eigenlijk jammer. Een paar jaar geleden heeft Jeremy Caradonna in 
The Enlightenment in Practice: Academic Prize Contests and Intellectual Culture 
in France, 1670-1795 de prijsvragen van de genootschappen grondig geanalyseerd 
met verrassende resultaten.23 Zijn boek is daarmee een waardevolle aanvulling op 
het werk van Roche en Hahn. De studie laat zien dat het aantal prijsvragen specta-
culair toenam: van 48 tussen 1670 en 1679 tot maar liefst 476 in de decade voor de 
Franse Revolutie. In veel studies over de Verlichting is de periode rond 1750 een 
duidelijke cesuur, voor het prijsvragensysteem was dat niet anders. De echte ex-
pansie begon na de eeuwhelft. Zo’n 30% van de thema’s was gewijd aan literatuur, 
60% aan wat wij nu als kunst, techniek en wetenschap zouden beschouwen en het 
vak geschiedenis moest het met 10% doen. Caradonna heeft weten te becijferen 
dat in totaal tussen de 12-15000 mensen aan de prijsvragen hebben deelgenomen.

Opmerkelijk is dat, voor zover valt na te gaan, het concourssysteem min-
der dan 100 vrouwelijke deelnemers telde maar dat maar liefst een kwart ervan 
werd bekroond. Uiteindelijk wijkt de vrouwelijke deelname met een paar procent 
maximaal niet echt af van de voor Nederland behaalde resultaten. Net zo inte-
ressant is dat in de eerste decennia van de achttiende eeuw vooral figuren met 
nauwe relaties met het hof van Lodewijk XIV in de prijzen vielen maar dat aan 
het eind van de achttiende eeuw het deelnemersveld veel diverser was gewor-
den. Onder de inzenders kon je nu zowel broodschrijvers als gearriveerde auteurs 
aantreffen. Vervolgens vele, zo fraai door Darnton als de ‘Rousseaus uit de goot’ 
beschreven krabbelaars die het winnen van een prijsvraag als een voorname eer-
ste stap op de literaire ladder zagen en een toenemend aantal technici die voor 
allerlei maatschappelijke problemen oplossingen aandroegen. Wanneer we het 

22 H. Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente: het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaan-
deren, 1578-1801. Bergschenhoek, 2015.

23 J. Caradonna, The Enlightenment in Practice: Academic Prize Contests and Intellectual Culture 
in France, 1670-1795. Ithaca, Londen, 2012.



49Wijnand Mijnhardt

contingent prijsvraagauteurs als norm nemen, is de Republiek der Letteren aan 
het eind van de eeuw fors gefragmenteerd. Caradonna’s conclusies op dit punt 
sporen goed met het Nederlandse genootschaps- en lezersonderzoek. Ook dat 
was weliswaar in de kern burgerlijk maar daalde af tot diep in de sociale piramide 
terwijl talloze kapitaalkrachtige, goed opgeleide en sociaal gearriveerde burgers 
zich verre hielden van de wereld van kunst, cultuur en wetenschap. Naarmate 
de eeuw vorderde, kreeg de thematiek van de prijsvragen een steeds diverser en 
maatschappijkritischer karakter: slavernij, verbetering van de landbouw en ar-
moedebestrijding genoten een grote populariteit. Even opmerkelijk is dat de Re-
volutie aan het kritische karakter van de prijsvraagverhandeling een eind maakte 
en dat terwijl nogal wat befaamde revolutionairen als Robespierre zelf hun eerste 
stappen op de literaire ladder met een prijsvraag hadden gezet. Rond 1795 waren 
de prijsvraagantwoorden al net zo pluimstrijkerig als ten tijde van Lodewijk XIV.

Een dergelijke synthetische studie voor Nederland ontbreekt. Ook al is er wel 
veel voorwerk gedaan, een definitieve lijst/database van Nederlandse prijsvragen 
is er nog niet. Overzichten zijn beschikbaar voor een reeks landelijk werkzame 
genootschappen zoals bijvoorbeeld de Hollandse Maatschappij te Haarlem, de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de beide Teylers genootschappen te Haar-
lem, het Stolpiaans Legaat te Leiden en niet in de laatste plaats ook het Zeeuws 
Genootschap dankzij de inspanningen van Trimpe Burger. Daar komen nog de 
prijsvragen van de meer literair georiënteerde genootschappen bij. De belangrijk-
ste bevinding is dat het einde van het prijsvragentijdperk rafelig is. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw verloor het instituut langzamerhand zijn aantrek-
kingskracht, vooral als gevolg van de structurele wijzigingen in de opzet van het 
(universitaire) onderzoek.24 Ook is er beperkt onderzoek beschikbaar voor een 
aantal succesvolle prijsvragen. In haar dissertatie over de onderwijsontwikkeling 

24 Volledigheid wordt hier niet beoogd. De grondlegger van de inventarissen is J.G. de Bruijn 
(red.), Inventaris van de Prijsvragen Uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij der We-
tenschappen 1753-1917. Haarlem, Groningen, 1977; G.G. Trimpe Burger-Mekking, Prijsvragen 
en conceptprijsvragen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen uitgeschreven in 
het tijdvak 1769-1860. In: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, 2002, 69-256. Een praktische website voor vele genootschapspublicaties is: 
Ad. Davidse, Van Woorden en Wetenschap. In de vorige eeuw is aan de universiteit van Pots-
dam een inventarisatie van het Europese prijsvragensysteem gestart onder de titel ‘Preisfragen 
als Institution der Wissenschaftsgeschichte im Europa der Aufklärung’. Het is nooit voltooid. 
Een tastbaar resultaat was wel: J. Fehr in samenwerking met A. Bouwman (red.), Legatum Stol-
pianum. History and Archives of the Leiden Prize Competitions in Natural Theology and Moral 
Philosophy, 1754-2004. Leiden, 2004.
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in Nederland in de tweede helft van de achttiende eeuw heeft Willeke Los de on-
derwijsprijsvragen bekeken en Arno Neele en Koen Stapelbroek analyseerden de 
prijsvragen over de Nederlandse economische problemen in een internationale 
context.25

Een goed beeld van de werking van het stelsel is te verkrijgen aan de hand 
van het door Trimpe Burger bijeengebrachte Zeeuwse prijsvragenmateriaal, ge-
combineerd met een eerder onderzoek van mijn hand.26 De prijsvragen maakten 
het genootschap veel minder afhankelijk van de verhandelingenproductie van de 
leden en verschaften het de kans serieus aan een sturende wetenschappelijke taak 
te werken. Prijsvragen maakten het bovendien mogelijk het creatief potentieel 
van die groepen te benutten die voor het genootschapslidmaatschap niet in aan-
merking kwamen en ook anderszins niet in genootschapskringen verkeerden. Het 
belang daarvan heeft ook Caradonna al onderstreept.

De organisatie van het prijsvragenstelsel was in Zeeland nagenoeg gelijk aan 
die van de Hollandsche Maatschappij of het Provinciaal Utrechtsch Genootschap. 
De anonimiteit van de schrijvers was gewaarborgd door het voorschrift de prijs-
verhandeling onder motto in te leveren. Het was bij het Zeeuws Genootschap niet 
gebruikelijk om de auteurs van bekroonde verhandelingen het lidmaatschap aan 
te bieden. Een dergelijke procedure werd strijdig geacht met de bij de ledenrecru-
tering noodzakelijke zorgvuldigheid.27

De prijzen bestonden doorgaans uit een gouden of zilveren medaille, geslagen 
op het stempel van het genootschap en voorzien van een jaartal en de naam van 
de auteur. Niet de geldswaarde van de medaille – gemiddeld zo’n 70 euro – was 
van belang. Die was doorgaans toch niet toereikend om de kosten verbonden aan 
het beantwoorden van met name medische en natuurwetenschappelijke prijsvra-
gen te dekken. De eer van het behalen van een prijs en de daaruit voortvloeiende 
publicatie van de naam van de auteur in tijdschriften en kranten was de voor-

25 W. Los, Pedagogiek en cultuurkritiek in de achttiende eeuw. Hilversum, 2005; K. Stapelbroek en 
J. Marjanen (red.), The Rise of Economic Societies in the Eighteenth Century. Basingstoke, 2012, 
met daarin bijdragen van Koen Stapelbroek over de Oeconomische Tak en Arno Neele over 
het Zeeuws Genootschap.

26 Mijnhardt, Tot Heil van’t Menschdom, 179-216.
27 Bij het Provinciaal Utrechtsch Genootschap (PUG) dat, zeker in de beginfase, meer naar ver-

dienste dan naar afkomst en plaats in de samenleving keek, was dit wel gebruikelijk. Vgl. Wet 
PUG 1776, GAU, inv.no.1.
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naamste drijfveer voor deelname.28 Om onverkwikkelijkheden bij de toekenning 
van prijzen te vermijden, waren de leden van het genootschap aanvankelijk van 
deelname uitgesloten. De vele protesten tegen deze maatregel leidden ertoe dat 
al snel werd besloten dat ook leden mochten deelnemen. Het voornaamste argu-
ment voor dit besluit was dat diverse prijsvragen onbeantwoord waren gebleven. 
Men ging er blijkbaar van uit dat de groep potentiële auteurs door de voortduren-
de benoemingen van nieuwe leden te zeer was afgeroomd.

De onderwerpen van de prijsvragen werden vastgesteld in de jaarlijkse Alge-
mene Vergaderingen. Er werd een voordracht opgesteld van drie à vier vragen 
uit de door de leden ingezonden conceptvragen. In Zeeland was de oogst aan 
conceptvragen afkomstig van leden buiten Zeeland doorgaans niet zo groot met 
gevolg dat vooral de Zeeuwen zelf voor deze taak moesten opdraaien. De Alge-
mene Vergadering maakte tenslotte de definitieve keus. De besluiten van die bij-
eenkomsten over nieuw uit te schrijven prijsvragen en over de beoordeling van de 
ingekomen verhandelingen werden in een zogenaamd ‘Programma’ opgenomen. 
Dit werd aan de corresponderende genootschappen en aan de pers toegestuurd 
die deze prijsvragen vaak in extenso publiceerden. De ogenschijnlijk zeer open 
besluitvorming rond het uitschrijven van nieuwe prijsvragen en het bekronen van 
prijsvraagantwoorden was in de praktijk een wassen neus. Doorgaans bezochten 
alleen lokale leden de Algemene Vergaderingen. De conclusie is gerechtvaardigd 
dat de prijsvragen vooral de wensen en idealen van de lokale culturele en politieke 
elites weerspiegelden. De criteria waaraan de te bekronen prijsvraagverhandelin-
gen moesten voldoen, werden eveneens in kleine kring opgesteld. In principe zou-
den deskundige genootschapsleden uit het hele land moeten worden aangezocht 
om de prijsvragen te beoordelen. Deze leden bleken echter doorgaans weinig in-
genomen met deze taak en produceerden in de loop van de tijd een vermakelijke 
reeks excuusbriefjes waarin ze onder deze verplichting uit probeerden te komen.

Een wenkend perspectief
De prijsvragen vormen voor tal van moderne wetenschapshistorische vragen 
ideaal bronnenmateriaal. In elk geval zouden de volgende vier kwesties van der-

28 Vgl. o.a. B. Tieboel aan secretaris, Zeeuws Archief, Archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap 
der Wetenschappen, inv.nr. 5, 4 februari 1770: `Dat de naijver de sterkste prikkel is tot het 
bevorderen van konsten en weetenschappen leert ons de ondervinding...’ J.F. Muller die in 1785 
een prijsvraag had gewonnen, verzocht de secretaris dit feit in de kranten bekend te maken: 
`de Glorie is toch de eenigste drijfveer die ons tot de dagelijkse moeijlijke naspooringen kan 
aanzetten’, J.F. Muller aan secretaris, inv.nr. 59, 9 september 1785.
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gelijk onderzoek kunnen profiteren: de prijsvraag als motor van de intellectuele 
emancipatie; de kenterende verhouding tussen universiteit en genootschap; de 
veranderende betekenis van het begrip wetenschap met in het kielzog het ont-
staan van disciplines en als laatste maar zeker niet als minste, de rol van de ge-
nootschappen bij de hervorming van de ‘civil society’ rond 1800.

Waren de genootschappen in staat, zoals Caradonna voor Frankrijk heeft aan-
getoond, de talenten van nieuwe groepen te benutten? Waren het alleen professi-
onele ‘letterkundigen’ zoals intellectuelen in de tijd werden betiteld of kregen ook 
nieuwkomers de kans hun ideeën te slijten? Het archiefmateriaal is daarvoor niet 
altijd toereikend. Uiteraard zijn de namen van de prijswinnaars bekend maar het 
is minstens zo interessant om die van de ‘verliezers’ mee te nemen. De Hollandse 
Maatschappij heeft gelukkig vaak tegen de regels rond de prijsvragen gezondigd. 
Het was afspraak dat de briefjes voorzien van het motto waaronder de prijsvraag 
was ingediend en waarin de naam van de auteur stond vermeld na afloop van de 
juryprocedure dienden te worden verbrand. Omdat dat lang niet altijd gebeurde, 
beschikken we in veel gevallen ook over die namen. Helaas zijn veel genootschap-
pen gezagsgetrouwer geweest en hebben zij braaf hun mottobriefjes vernietigd 
maar er is inmiddels veel informatie beschikbaar over de mededingers die niet 
hebben gewonnen.29

Net zo belangrijk is de relatie tussen universiteit en genootschap. In de zeven-
tiende en vroege achttiende eeuw hadden de Nederlandse universiteiten tot de 
meest prestigieuze van Europa behoord. In de achttiende eeuw liep hun betekenis 
snel terug. Dat verschijnsel deed zich overigens overal in Europa voor. Onderzoek 
werd aan universiteiten nog maar weinig gedaan en de alma maters ontwikkelden 
zich tot beroepsopleidingen waar je na een brede algemene vorming werd opgeleid 
tot advocaat, arts of predikant. Vanaf 1800 kwam er in Frankrijk – al snel ook in Ne-
derland – een tegengestelde beweging op gang waarbij een disciplinaire opleiding 
steeds meer begin- en eindpunt van het universitaire curriculum werd.30 Tegelij-
kertijd vielen de eerste tekenen te bespeuren van een debat dat we tegenwoordig 
als de spanning tussen zuivere en toegepaste wetenschap zouden beschouwen.31  

29 De Bruijn, Inventaris van de Prijsvragen.
30 K. van Berkel, A. van Helden en L. C. Palm (red.), A History of Science in the Netherlands: 

Survey, Themes and Reference. Leiden, 1999; zie ook: het artikel van P. Boekholt, ‘Classical or 
Modern? University Preparatory Education’ in bovengenoemde bundel, 279-310.

31 B. Theunissen, ‘Nut en nog eens nut’. Wetenschapsbeelden van Nederlandse natuuronderzoe-
kers, 1800-1900. Hilversum, 2000.



53Wijnand Mijnhardt

Ook techniek en technische opleidingen hadden steeds meer moeite zich een plek 
aan de universiteiten te verwerven.

Gezien het gewicht dat aan de genootschappen werd toegekend – in deze tijd 
werd ook de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen opgericht32 
– is die analyse van het prijsvragensysteem ook van groot belang om de spanning 
tussen toegepaste en de zuivere wetenschap op het spoor te komen. Bij de genoot-
schappen was nog steeds een belangrijk deel van het culturele publiek betrokken, 
terwijl de universiteiten en de KNAW zich langzamerhand tot bolwerken van de 
professionele wetenschap ontwikkelden. Bij het Zeeuws Genootschap waren het 
na 1800 vooral historische en klassieke utilitaire vraagstukken die de grotendeels 
uit liefhebbers bestaande directie konden bekoren. Bij het Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap was er van dergelijke versmalling in het geheel geen sprake. Juist 
het complexe krachtenveld tussen universiteit en genootschap, goeddeels bevolkt 
door dezelfde personen, verschaft een ideale mogelijkheid om de evolutie van 
opvattingen over (universitair) onderwijs en wetenschap nauwkeurig in kaart te 
brengen. 

Een in Utrecht in 2015 gelanceerd project over de Global Knowledge Socie-
ty 1450-1800 wees al snel uit dat we met de hedendaagse opvattingen voor een 
deugdelijke analyse van de ontwikkelingen in de opvattingen over wetenschap, 
kennis en geleerdheid in de vroegmoderne tijd niet ver komen.33 Terwijl historici 
getraind zijn de historiciteit van concepten te beklemtonen, blijkt een dergelijk 
besef in de wetenschapsgeschiedenis nog goeddeels te ontbreken. Het ziet er naar 
uit dat het concept van de Wetenschappelijke Revolutie dat ons voorspiegelde 
dat moderne definities van kennis en wetenschap toen zijn begonnen, ons ernstig 
heeft misleid. Het heeft ons de ogen doen sluiten voor het fundamenteel fluïde 
karakter van de begrippen wetenschap, kunst, kennis en geleerdheid in de vroeg-
moderne tijd. Wat we tegenwoordig als wetenschappelijke kennis beschouwen, 
is een radicale versmalling van wat rond 1500 als volwaardige kennis werd aan-
gemerkt. Op de grens van de moderne tijd maakten wetenschap en kennis deel 
uit van een complex bouwwerk van disciplines, kunsten en kundes. Ambachtelijk 
kunnen, religieus kennen en moreel handelen waren diep verankerd in de verste-
delijkte kenniscultuur van Europa met een eigen epistemologische traditie. De 

32 W.W. Mijnhardt, ‘Het volk van Nederland eischt verlichting’: Franse hervormingsijver en 
Nederlandse wetenschapsbeoefening (1795-1815). In: W. P. Gerritsen (red.), Het Koninklijk 
Instituut (1808-1851) en de bevordering van wetenschap en kunst. Amsterdam, 1997, 11-37.

33 Zie voor een nadere uitleg over dit project: http://www.globalknowledgesociety.com/
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geleidelijke transformatie van twee vertrouwde kenbronnen, woord en getal, in 
humanistische tekstkritiek en geavanceerde mathematisering ondergroeven van-
af de vijftiende eeuw dit bouwwerk. Tegelijkertijd werden de personae van de 
kunstenaar, de literator en de onderzoeker opnieuw gethematiseerd. Dat proces 
heeft een lange looptijd gehad en werd pas ver in de negentiende eeuw voltooid.34 
De genootschappen hebben daarbij een cruciale rol gespeeld en een grondig on-
derzoek van de prijsvragen zal helpen dat proces veel nauwkeuriger in kaart te 
brengen dan tot nu toe mogelijk was.

Ik heb het tot nu toe vooral over de wetenschappelijke rol van de genootschaps-
prijsvragen gehad, maar ze hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
debat over een ‘civil society’ en wat daarvoor nodig was. De literaire genootschap-
pen en het Nut speelden op dat gebied eveneens een onmisbare rol. Gezamenlijk 
schetsten ze de contouren van een hechte burgerlijke samenleving, een wereld 
waarin individuele vrijheid en wederzijdse afhankelijkheid en solidariteit nauw 
met elkaar verbonden waren.

De medemenselijkheid werd er bezongen, plannen voor een nieuw type ar-
menzorg gemaakt, het recht op werk verwoord, gezondheidszorg als mensen-
recht geformuleerd, wetenschap vermaatschappelijkt en tenslotte werden er ont-
werpen gemaakt voor een voor allen toegankelijk modern onderwijssysteem. Die 
nieuwe wereld van vrijheid en wederzijdse zorgzaamheid was gebouwd op een 
hoogwaardig moreel burgerbesef. Die morele opvoeding moest in gezin, school 
en genootschap plaatsvinden maar het belangrijkste hulpmiddel was het lezen. 
Bibliotheken waren voor die nieuwe burgerwereld dan ook onmisbaar.35 In de 
Staatsregeling van 1798, de eerste echte grondwet van Nederland, werden al deze 
principes zoveel mogelijk als grondrechten vastgelegd. Een zorgvuldig onderzoek 
van de debatten in de genootschappelijke wereld en dan vooral rond de prijsvra-
gen zal ons inzicht in het ontstaan van moderne concepties enorm doen toene-
men over wat een samenleving nu eigenlijk is.

34 Zie voor een eerste schets van deze ontwikkelingen in het tijdvak van de genootschappen: 
W.W. Mijnhardt, ‘The World We Have Lost.’ In praise of a comprehensive concept of science 
and scholarship. In: D. Meijers en E. Bergvelt (red.), Museums and (the Loss of?) the Ency-
clopaedic Ideal. Leiden, 2019, in druk; In het kader van het Global Knowledge Society Project 
heeft een internationale groep onder leiding van Fokko Jan Dijksterhuis en Marieke Hendrik-
sen een bundel in voorbereiding over deze ontwikkelingen.

35 Kloek en Mijnhardt, Blauwdrukken, passim; W.W. Mijnhardt, Het mislukte offensief van de 
drukpers. In: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, 25, 2018, 11-17; idem, Meervoudige 
Moderniteit en de Vergeten Erfenis van de Nederlandse Verlichting. In: Jaarboek De Achttien-
de Eeuw, 2018, 19-33.
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Zou het niet mooi zijn wanneer het Zeeuws Genootschap om de viering van het 
250-jarig jubileum te markeren, in samenwerking met de andere Zeeuwse we-
tenschappelijke instelling, University College Roosevelt, een onderzoeksproject 
op zou zetten om de wetenschappelijke én maatschappelijke betekenis van het 
prijsvrageninstituut in Nederland nauwkeurig in kaart te brengen en via een data-
base aan het publiek ter beschikking te stellen? Idealiter zouden de resultaten van 
dit onderzoek aan de al beschikbare partiële database van Nederlandse genoot-
schapsleden moeten worden gekoppeld.36 De onderzoeksmogelijkheden van een 
dergelijke gekoppelde database zijn legio. We moeten aan de slag!

36 De database werd door Gerard Schulte Nordholt vervaardigd in het kader van het project 
Nederlandse Cultuur in Europese context, 1800.
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Oprichting van het Zeeuwsch  
Genootschap der Wetenschappen in  
Vlissingen in 1769: incident of implicatie?
Peter van Druenen

Op 9 juli 1919 werd in de vergaderzaal van de Provinciale Staten van Zeeland in 
Middelburg het 150-jarig jubileum gevierd van het Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen. De bijeenkomst was zeer drukbezocht: naast de directeuren en 
de leden van het Genootschap waren er burgemeesters, raads- en statenleden, 
wethouders en gedeputeerden uit heel Zeeland en vertegenwoordigers van weten-
schappelijke organisaties in Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Limburg. Er waren 
toespraken namens de gemeente Middelburg, het Provinciaal bestuur van Zeeland 
en verschillende andere genootschappen. Na afloop van de plechtigheid mocht het 
hele gezelschap op het plein voor de Statenzaal poseren voor een groepsfoto en 
was er een receptie en een diner, gevolgd door een concert van het Middelburgs 
muziekkorps in de tuin van het Schuttershof. Het volgens de Vlissingsche Courant 
met zorg gekozen programma viel voor een deel in het water omdat het die avond 
regende. Dat laatste werd goedgemaakt door de late ontvangst en voorlezing van 
een koninklijk gelukstelegram. Afzender: koningin-moeder Emma.1

Voor wie zich anno 2019 bezighoudt met de ontstaansgeschiedenis van het 
Genootschap, is de inhoud van de twee toespraken namens het genootschap, en 
dan vooral die van secretaris Klaas Heeringa, interessant. Beide verhalen werden 
integraal afgedrukt in het gedenkboek dat ter gelegenheid van het jubileum werd 
uitgegeven en voor een groot deel ook in de Middelburgsche en de Vlissingsche 
Courant. Ze geven een gedetailleerd beeld van de wijze waarop het toenmali-
ge bestuur tegen de geschiedenis van het Genootschap aankeek en van de wijze 

1 ZB Krantenbank Zeeland (KbZ), Middelburgsche Courant, 9 juli, 1919, 5-6; KbZ, Vlissingsche 
Courant, 10 juli 1919, 1-2.
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waarop de beschikbare bronnen werden gebruikt en de feiten geïnterpreteerd. 
1919 was in dat verband behalve een jubileumjaar, ook van belang voor de ge-
schiedschrijving omdat er nieuw materiaal beschikbaar was gekomen over het 
ontstaan van het Genootschap. De in 1911 in dienst getreden archivaris van de ge-
meente Vlissingen, Henri van Grol, had de hand kunnen leggen op een in de Fran-
se taal gestelde briefwisseling uit 1768 en 1769 tussen twee van de oprichters van 
het Genootschap: de arts David Henri Gallandat en de predikant van de Waalse 
Kerk, Samuel Eschauzier.2 De documenten waren hem ter beschikking gesteld 
door een in Zwitserland woonachtige nakomeling van Gallandat. Voorzitter en 
tevens commissaris van de Koningin in Zeeland, Herman Dijckmeester, huldigde 
Van Grol vanwege zijn werkzaamheden en zijn bijdrage aan het schrijven van de 

2 M.P. de Bruin, Encyclopedie van Zeeland. Deel I. Middelburg, 1982, 542-543; P.J. Blok, Nieuw 
Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel VIII, Leiden, 1939, 497; Gemeente Archief Vlis-
singen (GAV), 237, Stukken afkomstig van oud-archivaris H.G. van Grol; H.G. van Grol, Het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen opgericht in 1796. In: Vlissingsche 
Courant. Vlissingen, 17 en 22 september 1938.

Bestuur en leden na afloop van de herdenkingsvergadering ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan 
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen vóór de Statenzaal in de Abdij te Middelburg. 
Foto: juli 1919, Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, deel III, nr 415.
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oprichtingsgeschiedenis van het Genootschap.3 Voor de details verwees hij naar 
de toespraak van de secretaris later op de middag, de historicus en rijksarchivaris 
Klaas Heringa.

Die besteedde inderdaad ruim aandacht aan de briefwisseling en gebruikte 
deze als basis voor de beantwoording van de vraag waarom het Genootschap 
werd opgericht in Vlissingen en niet in Middelburg.4 Hij citeerde een eerdere 
voorzitter, Adriaan Fokker, die in 1869 bij het eeuwfeest had gezegd dat er twee 
factoren van groot belang waren voor de oprichting van een wetenschappelijk 
genootschap in een bepaalde stad: een breed gedragen wens om kennis op te doen 
van de geheimen der wetenschap en een zekere welvaart. Die waren zowel in Vlis-
singen als in Middelburg aanwezig. Heeringa was, nadat hij kennis had genomen 
van het werk van Van Grol, tot de conclusie gekomen dat zijn probleemstelling 
kon worden verengd tot de vraag wie de ‘gepruikte heeren’ in Vlissingen in bewe-
ging had gebracht. Het antwoord was voor hem eenvoudig: David Henri Gallan-
dat, een Zwitserse arts die zich in 1760 als chirurgijn in Vlissingen had gevestigd. 
Volgens Heeringa was dat laatste toeval en tevens de belangrijkste reden waarom 
het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in de havenstad was opgericht.5 

Terzijde merkte Heeringa op dat de werkelijke oprichting had plaatsgevonden in 
Middelburg, op 25 januari 1769 in het huis van Adriaan Hurgronje, secretaris van 
de Zeeuwse Rekenkamer. Deze vergadering werd besloten met een souper dat 
duurde tot het middernachtelijk uur, waarna de deelnemers in drie koetsen naar 
Vlissingen werden teruggereden. De spreker betoogde dat de Vlissingse periode 
nadelig was geweest voor de ontwikkeling van het Genootschap en dat dit in 1919 
nog steeds merkbaar was. Hij doelde op het wetenschappelijk gehalte van de or-
ganisatie, dat gedurende de Vlissingse periode laag was geweest. Het was meer 
een oudheidkundige vereniging dan een Société des sciences zoals Gallandat het 
had bedoeld. Pas na de verhuizing in 1801 naar Middelburg kon de echte geschie-
denis beginnen: ‘Inderdaad, dat het Genootschap 32 jaren na de oprichting naar 
Middelburg is overgebracht, duidt reeds aan dat de bodem hier meer kon dragen 
dan die te Vlissingen. Hier is gewerkt, hier is georganiseerd.’6

3 Voor de integrale toespraak van de voorzitter H. Dijckmeester: Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, 1769-1919. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het anderhalve-eeuw-
feest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg. Middelburg, 1919, 3-9.

4 Voor de integrale toespraak van de secretaris Klaas Heringa: Zeeuwsch Genootschap der We-
tenschappen, 1769-1919, 11-31.

5 Ibidem, 16. Heeringa gebruikt hier het woord ‘toevallig’.
6 Ibidem, 16.



60 Oprichting van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 

De conclusie van Heeringa, die erop neer kwam dat de oprichting van het Ge-
nootschap in Vlissingen een incident was, verdient het om nader te worden on-
derzocht. Zij was gegrondvest op drie aannames: (1) de komst in 1760 van de ini-
tiatiefnemer, de Zwitserse arts David Henri Gallandat, naar Vlissingen was toeval, 
(2) er waren in Vlissingen onvoldoende randvoorwaarden aanwezig om, zonder 
de stuwende invloed van een externe factor zoals de komst van een Zwitserse arts, 
een vruchtbare bodem te creëren voor het ontstaan van een wetenschappelijke 
organisatie en (3) het Genootschap beschikte gedurende de Vlissingse periode 
over onvoldoende wetenschappelijk niveau en was vooral een op de regio gerichte 
oudheidkundige kring.7

Het doel van dit artikel is niet het onderuithalen van de gelegenheidstoespraak 
uit 1919, maar het aan de hand van nieuw en bestaand onderzoek nuanceren van 
de drie aannames en het daarmee onderbouwen van de stelling dat de oprichting 
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in Vlissingen geen incident 
was zoals Heeringa betoogde, maar een implicatie, een logisch gevolg van eerdere 
ontwikkelingen.

David Henri Gallandat
De eerste aanname van Heeringa, dat Gallandat de spil was in de oprichting van 
het Genootschap, werd voor en na 1919 ondersteund door meerdere auteurs. Fre-
derik Nagtglas schreef in 1889 dat de arts al in 1765 plannen zou hebben gehad 
voor een dergelijke organisatie en dat hij er in 1768 sterk op had aangedrongen 
de bestaande leesgezelschappen, een wetenschappelijke en een Frans-literaire, 
samen te voegen tot ‘eene maatschappij voor konst en wetenschap’.8 De vinder 
van het nieuwe archiefmateriaal in 1919, Henri van Grol, schreef in 1938 een arti-
kel over de oprichting van het Genootschap waarin hij de stelling van Heeringa 
bevestigde: het initiatief was eind 1765 genomen door David Gallandat.9 Ook de 
letterkundige Piet Meertens stelde in 1972 onomwonden dat Gallandat de ‘stoot 
gaf tot de oprichting’.10 

In 1985 bewees de cultuurhistoricus Wijnand Mijnhardt in een artikel in Ar-
chief dat niet David Gallandat, maar Justus Tjeenk in 1765 het initiatief had ge-

7 Ibidem.
8 F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen. II, Middelburg, 1888-1889, 240.
9 Van Grol, Zeeuwsch Genootschap, 17 september 1938.
10 P.J. Meertens, Het wonder van Vlissingen. In: Zeeuws Tijdschrift, 22-2, Middelburg, 1972, 64.
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nomen.11 Dit nam de auteur drie jaar later over in zijn proefschrift over culturele 
genootschappen in Nederland tussen 1750 en 1815.12 Tjeenk was op 21 april 1765 in 
Vlissingen komen wonen als predikant van de Presbyteriaanse Gemeente. In juli 
was hij lid geworden van de toen net opgerichte Franse leessociëteit, waarvan Da-
vid Gallandat, naast de hervormde predikant Jan Jacob Brahé en de boekhouder, 
reder, schepen en dichter Jean Guépin een van de initiatiefnemers was.13 Mijn-
hardt maakte gebruik van de handgeschreven bestuursnotulen uit 1769 waarin 
werd teruggekeken op de oprichtingsjaren. Hieruit bleek dat Tjeenk op 30 okto-
ber 1765 tijdens een vergadering van de leessociëteit het idee had geopperd om 
in Vlissingen een genootschap op te richten naar analogie van de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen, opgericht in 1752 in Haarlem.14 Bij deze ver-
gadering was ook Gallandat aanwezig. In januari 1767 was Tjeenk zover met de 
voorbereidingen voor een wetenschappelijk genootschap dat hij een voorlopig 
bestuur kon aanstellen. In eerste instantie waren dat, naast Tjeenk zelf, Brahé, 
de Vlissingse oud-burgemeester Isaac Winckelman en de raad Paul Changuion. 
Een maand later werd dit gezelschap aangevuld met Gallandat, die de functie van 
thesaurier ging vervullen. In een voetnoot verwees Mijnhart naar de jubileumtoe-
spraak van Heeringa in 1919 en naar de door hem aangetoonde onjuistheid van de 
aanname dat Gallandat de initiatiefnemer zou zijn geweest van het Genootschap. 
Dat Gallandat er vanaf het begin bij betrokken was is zeker.

De betekenis van Gallandat komt echter niet alleen tot uitdrukking in zijn ac-
tieve rol bij de oprichting van het Genootschap, maar vooral in zijn persoonlijke 
achtergrond. Gallandat staat model voor het type immigrant dat vanaf het laatste 
kwart van de zestiende eeuw in de stad kwam wonen en dat heeft bijgedragen aan 
de demografische, sociaal-economische, religieuze en intellectuele transformatie 
van de stad in de twee daaropvolgende eeuwen. Met zijn persoonlijke geschiede-

11 W.W. Mijnhardt, Wetenschapsbevordering onder het Ancien Régime: het Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen 1765-1794. In: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws 
Genootschap der Wetenschappen, 1985, 5, 71 (noot 14).

12 W.W. Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom. Culturele genootschappen in Nederland, 1750-
1815. Amsterdam, 1988, 130, alsmede noot 15.

13 Ibidem, 129-130; Nagtglas, Levensberichten, I, 72, IV, 770, II, 311.
14 Mijnhardt verwees in zijn artikel en proefschrift naar deze bron met: AZGW-RAZ, inv.no. 3, 

30 oktober 1765. Dit document is tegenwoordig (geraadpleegd op 29 mei 2019) te vinden als: 
26 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), 1769-1969 (c. 1985), 3-10 
Notulen der vergaderingen van directeuren, van algemene vergaderingen en van de vergade-
ringen van het perpetueel committé, 1769-1853. Afschriften, 1769-1804.
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nis en de ideaaltypische betekenis daarvan kunnen zowel de eerste als de tweede 
aanname van Heeringa worden genuanceerd.

Het is altijd verleidelijk om in een bewijsvoering te beginnen met het plukken 
van het laaghangende fruit: er is snel resultaat en er kan direct een toon worden 
gezet. De verwachting bij de lezer dat de rest van de beweringen daarom ook wel 
fout zal zijn, is gemakkelijk gewekt en het is de taak van de bewijsvoerder om dat 
te voorkomen. De laaghangende vrucht in de tekst van Heeringa is het fragment 
waarin hij zegt dat Gallandat zich na vele reizen als chirurgijn vestigde in Vlissin-
gen. Die vaststelling als zodanig is volledig waar. Echter, Heeringa vertelde er niet 
bij dat de Zwitserse arts was opgegroeid in Vlissingen, noch dat hij in dezelfde 
stad de eerste beginselen van de artsenijkunde had geleerd en dat hij er daarna 
voor koos om een paar jaar zijn vak op zee te gaan uitoefenen, in Parijs zijn studie 
af te maken en in 1760 terug te keren naar de Zeeuwse stad waar hij vanaf zijn 
twaalfde jaar had gewoond.

Vervolging der protestanten in Frankrijk na de herroeping van het Edict van Nantes,  
1685-1686. Gravure van Romeyn de Hooghe, 1686, Rijksmuseum, Amsterdam.
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David Henri Gallandat werd geboren in 1732 in Yvonand, een dorpje in het westen 
van Zwitserland aan de oevers van het Meer van Neuchâtel. Zijn ouders waren 
van Franse afkomst en als gevluchte hugenoten in Zwitserland terechtgekomen.15 
Martin Gallandat en Anne-Marguerita de Bruas behoorden tot de stroom vluch-
telingen die in 1685 Frankrijk hadden verlaten na het intrekken van het Edict van 
Nantes door Lodewijk XIV. Deze wet stamde uit 1598 en verleende de protestan-
ten de vrijheid om hun geloof uit te oefenen. Het Edict werd in 1685 vervangen 
door het Edict van Fontainebleau waarin het belijden van het calvinisme strafbaar 
werd gesteld. Gelovigen konden terugkeren naar het rooms-katholieke geloof of 
emigreren.16 In de jaren na 1685 vertrokken ongeveer 200.000 Fransen naar de 
omliggende landen. De Republiek was de grootste ontvanger met tussen 50.000 
en 75.000 vluchtelingen. Zwitserland was vooral een doorgangsstation voor Fran-
sen die op weg waren naar Duitsland en van daaruit voor een deel naar Nederland 
reisden omdat een vlucht dwars door Frankrijk als gevaarlijk werd beschouwd.17 
De verbindingsroutes tussen Frankrijk, Zwitserland, de Duitse gebieden en Ne-
derland groeiden daardoor in de jaren na 1685 uit tot gekende en gebaande wegen 
die het personenverkeer tussen de hugenoten onderling vergemakkelijkten. Veel 
families hadden zich tijdens hun vlucht verspreid over de landen van ontvangst, 
afhankelijk van de mogelijkheden die er te plaatste waren om zich te vestigen en 
een nieuw bestaan op te bouwen. Dat maakte per land, regio en stad of dorp ver-
schil uit. In Nederland had de Waalse Synode in de jaren rond 1685 al besloten dat 
alles in het werk gesteld moest worden om de vluchtelingen zoveel mogelijk te on-
dersteunen. In steden met een lange traditie van Waalse kerken werd vaker gehol-
pen dan in steden waar die traditie ontbrak. Middelburg, Vlissingen en Arnemui-
den hadden die traditie en kenden kort na 1685 een grote toeloop. In Vlissingen 
werden al vóór 1572, het jaar waarin de troepen van Alva door de stedelingen zelf 
werden verdreven, illegale erediensten in de Franse taal gehouden door vluchte-
lingen uit Frankrijk.18 De eerste protestantse bijeenkomsten vonden in 1558 plaats 

15 P.J. Buijnsters, Briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken, deel II. Utrecht, 1987, 821.
16 H. Bots, G.H.M. Posthumus Meyjes, F.M. Wieringa, Vlucht naar de vrijheid: de Hugenoten en 

de Nederlanden. Amsterdam, 1985, 33-35.
17 Ibidem, 35-37, 40; J. Lucassen, Immigranten in Holland 1600-1800. Een kwantitatieve benade-

ring. Amsterdam, 2002, 20.
18 G. Vrolikhert, Vlissingsche Kerkhemel, ofte Levensbeschryving van alle de hervormde Leeraren, 

die sedert den Afval van Spanjen 1572, tot op dezen tyd, in de Nederduytsche Kerke van Vlissin-
gen gearbeydt hebben, waar by komen de lysten van alle de Engelsche en Walsche Leeraren dier 
stad; als ook der genen, die in alle de Zeeuwsche steden, en te Dordregt, in de Latynsche tale 
onderwezen hebben. Vlissingen, 1758, 2-3.
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in de duinen rondom de stad.19 Vlissingen behoorde hiermee tot vroegste refor-
matorische broedplaatsen in Zeeland en daarmee van de Nederlanden. In Mid-
delburg werd in 1574 de officiële eerste Waalse kerk gesticht. Vlissingen volgde 
in 1584 en Arnemuiden in 1587.20 Het Franstalige karakter van Vlissingen speelde 
een belangrijke rol in de beslissing van Louise de Coligny, weduwe van Willem 
van Oranje, om er zich in 1584 met haar zoontje en vier stiefdochters te vestigen. 
Zij woonde in het pas gebouwde Prinsenhuis en was zeer begaan met de Frans 
gemeenschap in de stad. Zij verbleef er tot 1591. In dat jaar vertrok ze naar Den 
Haag. In de jaren tot haar dood in 1620 verbleef ze afwisselend in de Republiek en 
in Frankrijk, waar ze de gastvrijheid genoot van het Franse koningshuis.21

In de Scheldestad werden in de periode 1684-1699 tussen de 80 en 90 nieu-
we poorters uit Frankrijk ingeschreven.22 Het werkelijke aantal immigranten uit 
dat land was een veelvoud daarvan. Doorgaans werden alleen de gezinshoofden 
genoteerd en dan nog alleen de nieuwkomers die voldoende financiële middelen 
hadden om het poorterschap aan te gaan. Veel immigranten lieten zich niet in-
schrijven en werden pas zichtbaar in de bevolkingsregisters bij huwelijk, ouder-
schap of overlijden. Bij een gemiddelde gezinsgrootte van drie personen en een 
getal van één niet bekende nieuwkomer op iedere geregistreerde poorter, kun-
nen er tussen 1684 en 1699 tussen 320 en 360 hugenoten worden geteld die zich 
in Vlissingen vestigden. Tussen 1700 en 1715 waren dat er volgens hetzelfde uit-
gangspunt nog eens tussen de 100 en de 150. In de gehele periode 1684-1715 moet 
het percentage Franse hugenoten in de stad daarmee een kleine 10 procent van de 
totale bevolking zijn geweest.

Onder hen bevond zich de stadsarts Izak de Bruas en zijn echtgenote. De Bru-
as was de broer van de moeder van David Henri Gallandat, Anne-Marguerita 
de Bruas.23 In 1714 werd in Vlissingen een zoon geboren: Johannes Cristiaan de 
Bruas. Deze trad in de voetsporen van zijn vader en leerde in Vlissingen het art-

19 C. Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572). Goes, 1996, 137, 143, 154.
20 Bots, Vlucht naar de vrijheid, 51.
21 P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel I, 1284-1286. Leiden, 1939; 

C. Steutel, De Waalse kerk van Vlissingen. Vlissingen, 2015, 18-19.
22 Gemeente Archief Vlissingen (GAV), nr. 5675, Poorterboek 1600-1699 en nr. 5676,  

Poorterboek 1700-1799; Steutel, De Waalse kerk, 14-15.
23 Blok, Nieuw biografisch Woordenboek, I, 481 (voor Bruas) en IV, 626-627 (voor Gallandat). Op 

Geneanet is gezocht met de zoekwoordencombinatie gallandat+david+Henry. De zoekresulta-
ten leverden ook de gegevens op over de moeder van David: Anne-Marguerita de Bruaz.  
De naam Bruas staat daar gespeld als Bruaz. Geraadpleegd op 5 maart 2018 via  
https://gw.geneanet.org/.



65Peter van Druenen

senvak. Tussen 1734 en 1738 was hij promovendus in Leiden en daarna heelmees-
ter in Rotterdam, waar hij zich bezighield met de invoering van inentingen tegen 
kinderpokken. Later verhuisde hij naar Parijs.24 Het vertrek van Johannes en het 
vooruitzicht dat deze niet meer terug zou keren in Vlissingen om de opvolger van 
zijn vader te worden, heeft mogelijk een rol gespeeld bij de komst van de jonge 
Gallandat naar Vlissingen. Er moeten contacten zijn geweest tussen de stadsge-
neeskundige De Bruas, die inmiddels de zestig was gepasseerd en diens zuster, de 
moeder van David in Zwitserland. Martin Gallandat was toen al overleden. In, of 
al vóór 1744 is in elk geval de beslissing genomen dat de jongen verder zou worden 
opgevoed en tot arts geschoold in Vlissingen, waar hij mogelijk de opvolger kon 
worden van zijn oom.

Vlissingen was omstreeks 1744 redelijk welvarend.25 De kaapvaart in de zes-
tiende, zeventiende en achttiende eeuw had de stad geen windeieren gelegd: ze 
bracht veel schepen en handelswaar naar de havens en de stad kon zich meten 
met de meeste andere steden die profiteerden van de welvaart in de Nederlanden. 
De kaapvaart had voor de economische continuïteit van een stad echter wel een 
nadeel: wanneer er geen oorlog was, werd deze activiteit niet uitgevoerd. In de 
zestiende en zeventiende eeuw waren er oorlogen genoeg: eerst de Tachtig-jarige 
oorlog, later de drie Engelse Oorlogen, de Negenjarige Oorlog en begin achttien-
de eeuw de Spaanse Successieoorlog, waarin de Republiek een van de strijdende 
partijen was. De stad kreeg na die periodes te maken met een sterke terugval. 
Na 1713, het laatste jaar van de Spaanse Successieoorlog, had de kaapvaart dan 
ook haar beste tijd gehad. De Republiek voerde een door financiële overwegin-
gen gedreven neutraliteitspolitiek en Vlissingen moest op zoek naar vervangende 
economische activiteiten. Die werden vooral gevonden in de smokkelhandel en in 
de uitbreiding van de vaart op Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en het Caribische 
gebied. Bij deze driehoekshandel werden eerst slaven opgekocht in West-Afrika 
die vervolgens werden verkocht aan de plantages in Amerika. Van de opbrengsten 
kochten de handelaren producten in voor de Europese markt. Dit proces werd ge-
regisseerd door de West-Indische Compagnie, die in Middelburg een van haar vijf 
hoofdkantoren had. Zeeuwse schepen vervoerden bijna de helft van alle slaven 
die in de zeventiende en achttiende eeuw werden verhandeld door de Nederlan-

24 Blok, Nieuw biografisch woordenboek, I, 481.
25 P.G. van Druenen, Vissers, Kapers, Arbeiders. Vlissingen, 2015, 536-577.
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ders. Hierin hadden de Vlissingers en de Middelburgers het grootste aandeel.26

In de stad waren in 1744 ook alle voorzieningen aanwezig voor de scholing van 
artsen, te beginnen met de Latijnse school, waarvan de lessen noodzakelijk waren 
omdat de meeste leerboeken en gebruikte terminologieën in het Latijn waren ge-
steld. De Bruas mocht zelf leerling-artsen opleiden en hen ervaring laten opdoen 
in de praktijk. De opleiding van zijn neef David Henri Gallandat verliep zoals ge-
pland en al na een paar jaar mocht hij assisteren bij medische handelingen. In 1751 
deed hij met succes examen voor opperchirurgijn en kreeg hij de bevoegdheid om 
in die functie te gaan werken aan boord van een schip. Daar kon hij zich verder 
bekwamen in de harde medische praktijk op zee. Gallandat maakte in totaal vier 
reizen naar Afrika en Amerika en nam daar kennis van de driehoeksvaart en de 
slavenhandel. Tussen 1757 en 1760 studeerde hij verder in Parijs aan de École de 
Médicine, waar hij operaties mocht verrichten in het Hôtel des Invalides, opge-
richt door Lodewijk XIV als opvangtehuis voor invalide oud-soldaten. Hij deed 
dat onder andere onder leiding van de beroemde chirurgijn Raphaël Bienvenu 
Sabatier, tevens de directeur van het Hôtel. Hij haalde daar de titel ‘Docteur en 
médicine, chirurgie et l’art des accouchemants’.27 Toen hij in 1760 besloot om te-
rug te keren naar Vlissingen, kreeg de stad een op het hoogste niveau opgeleide en 
zeer ervaren stadsarts in de schoot geworpen. Zijn oom was al enige jaren gestopt 
met zijn praktijk en er was ruimte voor een nieuwe arts. Gallandat kon maar liefst 
acht Parijse getuigschriften overhandigen aan het stadsbestuur en het chirurgijn-
gilde die erover moesten beslissen.28 Zij twijfelden geen moment en benoemden 
hem tot chirurgijn, operateur en vroedmeester. In hetzelfde jaar trouwde hij met 
Marie Joly, de dochter van een kostschooldirecteur in Vlissingen. Ook de Joly’s 
behoorden tot de hugenotenfamilies die na 1685 Frankrijk waren ontvlucht. Het 
jonge echtpaar Gallandat settelde snel in Vlissingen en ging tot de aanzienlijke 
en intellectuele kringen van de stad behoren. De dichter en stadsbestuurder Jean 
Guépin, ook afkomstig uit een hugenotenfamilie en een bekende in het Vlissingse 
intellectuele milieu, schreef over Marie Gallandat-Joly: ‘De bruid van Gallandat, 
De beste naaister van de stad.’29 Door zijn werkzaamheden genoot David grote 

26 Ibidem, 553-555.
27 A.J. van der Aa, Verbeterd levensbericht van D.H. Gallandat, om in te voegen op de letter G 

in het biographisch Woordenboek der Nederlanden. In: A.J. van der Aa, Biografisch Woorden-
boek der Nederlanden. Haarlem, 1862, 24 (4 vellen).

28 Van Grol, Zeeuwsch Genootschap; J. de Ridder, De geschiedenis van Vlissingen en haar  
ambachtsgilden. Goes, 2004, 137-142, 193-196.

29 Nagtglas, Levensberichten, Deel II, 241, 308-310.
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bekendheid in de lagere sociale klassen en de scheepvaartsector. David en Marie 
kregen één kind, Isaac, dat ook arts werd en zich na zijn studie in Hulst vestigde.

De carrière van David kreeg een vervolg met verschillende nevenfuncties. In 1761 
werd hij benoemd tot lector in de anatomie, chirurgie en obstetrie. In 1764 volgde 
de benoeming tot stadschirurgijn en -verloskundige. In 1772 werd Gallandat door 
het provinciebestuur van Zeeland benoemd tot landsoperateur en steensnijder. In 
1775 promoveerde hij aan de Harderwijkse Hogeschool, bij de Leidse hoogleraar 
Oosterdijk, honoris causa op een in het Latijn geschreven proefschrift over de kei-
zersnede, een onderwerp waarover hij in 1773 al had gepubliceerd en gedoceerd.30 
Naast zijn drukke praktijk speelde Gallandat een grote rol in het openbare en 
culturele leven van Vlissingen. Zo was hij betrokken bij het Zeeuws Genootschap 
waar hij vanaf het begin de functie van thesaurier uitoefende. Gallandat was in de 
volle bloei van zijn leven en had nog veel voor de Vlissingse en Zeeuwse samenle-

30 Van der Aa, Verbeterd levensbericht, 24; Van Grol, Zeeuwsch Genootschap.

David Henri Gallandat 
omstreeks 1759. Tekening door 
A. Schouma, Zeeuws Archief, 
Middelburg.
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ving kunnen betekenen toen hij, net vijftig jaar, in de zomer van 1782 werd geveld 
door een griep en enkele dagen later door een beroerte. Op 12 augustus van dat 
jaar overleed hij aan de gevolgen daarvan.31

De jonge David Henri Gallandat kwam na de dood van zijn vader in Vlissingen 
terecht, genoot daar het vervolg van zijn opvoeding en werd opgeleid tot de be-
kende arts die hij later zou worden. Omdat de Franse gemeenschap in Vlissingen 
bovendien een grote en sturende rol had in het plaatselijke culturele leven was het 
vanzelfsprekend dat David daaraan ging deelnemen. Hoewel hij een aantal jaren 
uit Vlissingen weg was om te reizen en te studeren, keerde hij er steeds terug: daar 
woonden zijn familie, zijn vrienden en zijn geestverwanten. Hij trouwde met een 
dochter van een van hen, vestigde zich, kreeg er een zoon en werd er begraven.

De randvoorwaarden
De tweede aanname van Heeringa kwam erop neer dat er volgens hem in Vlis-
singen onvoldoende randvoorwaarden aanwezig waren om, zonder de stuwende 
invloed van een externe factor zoals de komst van een Zwitserse arts, een vrucht-
bare bodem te creëren voor het ontstaan van een wetenschappelijke organisa-
tie. In het voorgaande is deze gedachte al voor een deel genuanceerd: het aantal 
hugenoten dat zich in de zestiende en zeventiende eeuw in Vlissingen vestigde 
was substantieel en hun invloed op de Vlissingse intellectuele elite aanzienlijk. 
Toch is het de vraag of het Genootschap er was gekomen zonder de andere bevol-
kingsgroepen. De hugenoten als groep en Gallandat als persoon waren belangrijk, 
maar niet doorslaggevend. Dat was het totaal aan groeperingen en leidende per-
soonlijkheden die de stad in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw kleur 
gaven en die uiteindelijk de voorwaarden schiepen voor het ontstaan van ‘Het 
wonder van Vlissingen’, waarvan het Genootschap, naast de doorbraak van de 
schrijfster Betje Wolff en de dichter Jacobus Bellamy, onderdeel was.32 Deze kwa-
lificatie is de titel van een artikel van de hier al eerder geciteerde Middelburger 
Pieter Jacobus Meertens, oprichter van de Bureaus voor Dialectologie, Volkskun-
de en Naamkunde in Amsterdam waarvan hij tot aan zijn pensionering in 1965 di-

31 Deze biografie van David Henri Gallandat is samengesteld op basis van de gegevens in: J.Z.S. 
Pel, Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren 1700-2000. Middel-
burg 2006, 429; C.M. Verkroost, Een schrijven van Paulus de Wind in 1769 aan David Henry 
Gallandat. In: Medisch Contact, 1975, 770-771, 770-771; Van Grol, Zeeuwsch Genootschap, 5; 
Nagtglas, Levensberichten, 241, 239-243.

32 Meertens, Het wonder van Vlissingen, 63-67.
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recteur was en dat later zijn naam kreeg.33 Meertens was in dit artikel ambivalent 
in zijn verklaring voor de intellectuele opleving van Vlissingen in de achttiende 
eeuw. Enerzijds wees hij erop dat de hoofdrolspelers afstammelingen waren van 
migranten: de Franse families Guépin, Gallandat, Huet en Bellamy, de van oor-
sprong Vlaamse Winckelman en de Duitser Busken. Anderzijds kon Meertens 
geen oorzaken aanwijzen van de opleving. Het bleef voor hem een ‘wonder’. In 
bloemrijke bewoordingen beschreef hij tenslotte de teloorgang van Vlissingen in 
het laatste kwart van de achttiende eeuw en de verhuizing naar Middelburg van 
het Zeeuws Genootschap en daarmee van de Zeeuwse literaire en intellectuele 
‘teugels’.

Net zoals de komst van Gallandat naar Vlissingen geen toeval was, was de 
opleving in de achttiende eeuw dat ook niet en al helemaal geen wonder. Een blik 
op de demografische geschiedenis van Vlissingen vanaf de zestiende eeuw kan 
daarover wat meer duidelijkheid geven. In de vijftiende en zestiende eeuw was 
Vlissingen de belangrijkste vissersstad van Zeeland. De belasting die de Vlissingse 
vissers moesten betalen over de gevangen haring was groter dan die van alle an-
dere Zeeuwse steden bij elkaar.34 De vissers controleerden ook de handel: ze vin-
gen haring in de Noordzee, brachten een deel in Engeland aan wal, namen goe-
deren mee en verkochten die in Vlaanderen, Zeeland en Brabant. De Vlissingse 
visserij was van groot belang voor de haringstapel in het opkomende Antwerpen. 
Haring behoorde tot het belangrijkste volksvoedsel en de Brabantse stad betrok 
de meeste vis van de vissersplaatsen langs de Schelde. Omdat Vlissingen al in 
1443 van graaf Philips de Goede een privilege had gekregen, moest alle haring die 
door vissers uit het zuidelijke deel van Walcheren werd gevangen, in de stad aan 
land worden gebracht en verhandeld.35 De stad bloeide als visserijcentrum, maar 
had mede daarom een zeer eenzijdige economie. Deze eenzijdigheid zou de rode 
draad worden in de verdere geschiedenis van Vlissingen tot ver in de twintigste 
eeuw.

Er was echter nog een tweede rode draad: de demografische. Die werd voor het 
eerst zichtbaar in de voor Vlissingen zo belangrijke zestiende eeuw. Tussen 1550 

33 H. Bennis, Over P.J. Meertens. In: W. van Anrooij et al., Bio- en bibliografisch lexicon van de 
neerlandistiek. Den Haag, 2004, lemma P.J. Meertens.

34 W.S. Unger, Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd. Den Haag, 
1926, deel III, rekening 672 en de bijbehorende noot 5.

35 Zeeuws Archief (ZA), nr. 33.1 Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland; 999 Ordon-
nantiën enz. van Vlissingen. Afschrift 18de eeuw. Folio: priv. haringtol 1444.



70 Oprichting van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 

en 1600 maakte de vissersbevolking namelijk plaats voor een bevolking die voor-
namelijk bestond uit kapers en zeerovers. De laatstgenoemden, te omschrijven als 
kapers die in tijden van vrede hun vak bleven uitoefenen en zich daarmee schul-
dig maakten aan illegale praktijken, waren meestal niet de nakomelingen van de 
vissers, maar immigranten vanuit Holland, Vlaanderen, Brabant en Frankrijk die, 
soms via Engeland, Vlissingen hadden gekozen als woon- en werkstad. Een een-
voudige rekensom ondersteunt deze aanname: in 1550 had Vlissingen tegen de 
vijfduizend inwoners.36 Dat aantal was halverwege de zeventiende eeuw gestegen 
naar zesduizend.37 Er waren in de tussenliggende periode bijna drieduizend nieu-
we poorters ingeschreven. De verdeling van deze inschrijvingen naar afkomst en 
periode is te zien in figuur 1. Ook in de zestiende eeuw gold dat gezinsleden van 
poorters niet werden geregistreerd, net als de nieuwkomers voor wie een poor-
terschap onbetaalbaar was. In de vorige paragraaf is een factor 4 gebruikt om 
het totaal aantal nieuwkomers te berekenen. Zelfs wanneer een factor 2 wordt 
gebruikt, oversteeg het aantal nieuwkomers de totale bevolking in 1600. Er zullen 
zeker weer mensen zijn vertrokken en in sommige jaren was het geboortesaldo 
negatief, de trend in deze demografische data laat zien dat er van de oorspron-
kelijke families uit de stad in 1550, omstreeks 1600 weinigen meer in Vlissingen 
kunnen hebben gewoond.38

Er zijn meerdere oorzaken die deze gang van zaken kunnen verklaren.39 In de 
eerste plaats was er vanaf in de tweede helft van de zestiende eeuw sprake van een 
klimaatverandering: de kleine ijstijd was begonnen, de Noordzee werd kouder en 
de haring verhuisde naar de warme golfstroom langs de kusten van Scandinavië.40 

36 P. Lourens, J. Lucassen, Inwoneraantallen van Nederlandse Steden ca. 1300-1800. Amsterdam, 
2005, 98 (4.000 inwoners in 1560); Huizentelling op de stadskaart van Van Deventer, Biblio-
teca Nacional de España (BdH), Madrid, Biblioteca digital Hispánica, Planos de ciudades de 
los Países Bajos Parte III; url geraadpleegd op 26 april 2017 via: http://bdh-rd.bne.es/ met de 
zoekactie ‘Van Deventer’ (4.010 inwoners in 1545 bij een gemiddeld aantal bewoners per huis 
van 5).

37 Lourens, Inwoneraantallen, 98 (6.000 inwoners in 1650); Van Druenen, Vissers, 1062.
38 Van West-Souburg zijn over de jaren 1624-1631 de doop- en begraafaantallen bekend: respec-

tievelijk 908 en 160. Het geboortesaldo in deze periode was dus positief. Bron: GAV, Her-
vormde Gemeente Oost- en West-Souburg, 45-48, Doopboek 1620-1832 en GAV, Hervormde 
Gemeente Oost- en West-Souburg, 65-67, Begraafboek, 1620-1810. Deze cijfers komen overeen 
met de trend in een aantal vergelijkbare Engelse parochies in dezelfde periode. Deze parochies 
gaven ook in de periode 1550-1600 positieve geboortesaldi te zien. Bron: (UE). Parish register 
aggregate analyses. CD-rom.

39 Van Druenen, Vissers, 226-239.
40 Ibidem, 226-229.
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De Zeeuwse vissers moesten grotere afstanden afleggen om bij de vis te komen 
en uit deze periode stamt dan ook de opkomst van de Hollandse haringvisserij. In 
de tweede plaats waren de wateren in het noordelijk deel van de Noordzee min-
der gevaarlijk dan die in het zuidelijk deel, waar keizer Karel de Vijfde en na 1555 
zijn zoon koning Filips de Tweede, oorlogen moest uitvechten met vele vijanden. 
Vissen vanuit Zeeland was vanwege de grote gevaren nauwelijks meer mogelijk. 
De derde oorzaak van deze demografische transitie had te maken met de gebeur-
tenissen op 6 april 1572. De stad vocht zich als eerste los van de Spaanse bezetting 
onder Alva en werd daarvoor rijkelijk beloond door Willem van Oranje, die onder 
andere verschillende handelsrechten verleende aan de stad, een nieuwe haven liet 
bouwen en er de Zeeuwse Admiraliteit vestigde. Dit succes trok veel immigranten 
aan: uit het zuiden overstroomden protestantse Vlamingen en Brabanders de stad 
en uit het noorden kwamen aanhangers van de Opstand.

In 1600 was Vlissingen veranderd van een rooms-katholieke vissersstad in een 
protestantse kapersstad. Er woonden in dat jaar nog twee katholieke gezinnen.41 
Het was ook het begin van een lange periode van bescheiden welvaart. Er was 
echter één probleem: net als in de periode van de visserij, was er nauwelijks dif-
ferentiatie in de economie. Die was nu eenzijdig gericht op de kaapvaart en dus 
vooral op kortetermijnwinst. Waar buurstad Middelburg ervoor zorgde dat meer-
dere sectoren sterk werden, doken de Vlissingers massaal op de meest profijtelijke 
sector in tijden van oorlog: de kaapvaart. Vlissingen heeft aan deze economische 
activiteit wel een extreem grote hoeveelheid zeehelden overgehouden die een 
plaats hebben gekregen in de vaderlandse geschiedenis. Naast Michiel de Ruyter 
waren er nog een twintigtal Vlissingers die als held de geschiedenis in gegaan zijn 
en die hoge rangen bij de Admiraliteit vervulden: de verschillende Evertsens, de 
Bankerts, Marinus Hollaer, Pieter Ita, Joos de Moor en vele anderen.42 Het zal, 
gezien de demografische transitie van Vlissingen na 1550, geen verwondering 
wekken dat deze vechtersbazen voor het grootste deel afstamden van zuidelijke 
en noordelijke immigranten. Dat gold voor de meeste Vlissingers: de naamlozen, 
de werklieden, de ambachtslieden en degenen die op andere gebieden dan oor-

41 Middelburg telde in 1616 150 katholieken, ca. 1,5% van de totale bevolking. In Vlissingen was 
dat ca. 0,02%. Bronnen: J. Briels, Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630: een demografi-
sche en cultuurhistorische studie. Sint Niklaas, 1985, 192; A.J. Schutijser, De geschiedenis van de 
rooms-katholieke parochie van Vlissingen. Zaltbommel, 1980, 62, 45; GAV, nr. 5674, Poorter-
boek 1500-1599 en nr. 5675, Poorterboek 1600-1699.

42 P. de la Rue, Geletterd Zeeland. Middelburg, 1741; Overzichtstabel in: Van Druenen, Vissers, 
434-435.
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logsvoering hun stempel op de geschiedenis van de stad hebben gedrukt, zoals de 
handelaren, de reders, de predikanten, de boekenschrijvers en de drukkers. Dat 
kon ook niet anders omdat er in Vlissingen na 1600 geen sprake meer was van 
substantiële aantallen autochtonen. Wie het over migranten in Vlissingen heeft, 
heeft het over de Vlissingers zelf.

Figuur 1. Aantallen nieuwe geregistreerde poorters in Vlissingen naar geografische afkomst, 1550-
1581 en 1581-1613.43 

Figuur 1 geeft een beeld van de landen of regio’s waar de nieuwe poorters van-
daan kwamen: meer dan de helft was afkomstig van de Zuidelijke Nederlanden. 
De rest was verdeeld over Zeeland zelf, de Noordelijke Nederlanden en een aan-
tal Europese landen, waarvan Engeland, de gebieden in het huidige Duitsland en 
Frankrijk met twee procent de grootste waren. Een substantieel deel vluchtte voor 
de toenemende onderdrukking van het protestantisme. Anderen hadden voorna-
melijk economische motieven of wilden weer in de buurt zijn van reeds eerder 
geëmigreerde familieleden. Bij de meesten zal een combinatie van redenen door-
slaggevend zijn geweest.

43 GAV, nr. 5674, Poorterboek 1500-1599 en nr. 5675, Poorterboek 1500-1599.

-  
-  
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De vaststelling dat het culturele en intellectuele leven in Vlissingen gedurende 
de vroegmoderne tijd is bepaald door migranten, zal geen verwondering wek-
ken. Bijna iedere Vlissinger was migrant of stamde van immigranten af. De stad 
kende, vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw, een groot aantal religieuze 
opiniemakers als inwoner. Zij werkten vooral vanuit het strenge calvinistische 
gedachtegoed. De stad was al vanaf de jaren vijftig van de zestiende eeuw een 
belangrijke plaats van aankomst voor vooral Vlaamse en Waalse protestanten. 
Het nieuwe geloof had daar aanvankelijk meer aanhang dan in de Noordelijke 
gebieden. De Beeldenstorm was in 1566 in Vlaanderen begonnen en had daar een 
spoor van vernielingen achtergelaten.44 De komst van deze groepen had een grote 
invloed op Vlissingen.45 De Protestantse Kerk overheerste het maatschappelijk 
leven en bepaalde zelfs de wetgeving. Dit proces werd later nog versterkt door 
de invloed van de puriteinse Engelse Kerk in de jaren 1585-1616, de periode dat 
Vlissingen aan Engeland toebehoorde. Ook de meer dan gemiddelde toewijding 
van de protestanten aan het huis van Oranje, dat na de dood van Willem van 
Oranje in de persoon van diens opvolger Maurits uit vooral politieke overwe-
gingen steeds meer de kant van de contraremonstranten koos, droeg bij aan het 
religieuze klimaat in de stad. In de loop van de zeventiende eeuw groeide het aan-
tal protestantse kerken naar zes: de Grote kerk, de Waalse kerk, de Engelse kerk, 
de Doopsgezinde kerk, de Middelkerk en de Oostkerk. Vlissingen, met nog geen 
zesduizend inwoners, was daarmee rijk bedeeld. De predikanten, die bijna alle-
maal Vlaamse of Waalse wortels hadden, hadden het voor het zeggen in de stad 
en vormden de grootste groep aanzienlijken.46 Hun preken speelden een grote 
rol in het geestelijk leven van alle lagen van de bevolking. Zij werden niet zelden 
opgeschreven en zelfs gedrukt voor lokaal gebruik.47 Tegelijkertijd nam het aantal 
publicaties van de kerkelijke gezagsdragers toe en sommigen bereikten daarmee 
ook een publiek buiten Vlissingen. Hoewel veel schrijvers hun manuscripten pu-
bliceerden bij Hollandse uitgevers, was er in Vlissingen zelf sprake van een dicht 
uitgevers- en boekverkopersnetwerk. Tussen 1573 en 1795 waren er 46 bedrijven 

44 Rooze-Stouthamer, Hervorming, 225-226.
45 P.G. van Druenen, Het Cabinet der Godsaligheyt. De calvinisering van Vlissingen door de 

Vlamingen, de Walen en de Fransen. In: Den Spiegel 31/4, 2013, 3-12.
46 Vrolikhert, Kerkhemel.
47 Ibidem. De meeste biografieën van de predikanten in dit werk bevatten, naast de publicaties 

van de betreffende personen, verwijzingen naar hun preken en vaak ook dichtregels of graf-
spreuken.
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in deze sector werkzaam.48 In Middelburg waren dat er gedurende dezelfde perio-
de overigens veel meer: 279.49 De eerste drukker, Richard Schilders, vestigde zich 
in 1576 in die stad, drie jaar nadat Maerten van der Nolck dat deed in Vlissingen.50 
De aantallen drukkers van de andere Zeeuwse steden waren: Zierikzee: 20, Goes 
14, Veere 10 en Tholen 3.51

Een van de eerste publicerende predikanten was Joris de Raet van Nieuker-
ke, ook bekend als Georgius Consiliarius, die in 1572 rector was van de Latijn-
se school in Vlissingen en in 1594 de Institutiones van Johannes Calvijn in het 
Nederlands vertaalde en uitlegde.52 In het overzicht van geletterde Zeeuwen van 
De la Rue uit 1741 bekleedde Vlissingen, na Middelburg en Zierikzee met respec-
tievelijk 113 en 41 vermeldingen, de derde plaats met 34 namen van schrijvers, 
wetenschappers en kunstenaars. Goes volgde met 29, Veere met 15 en Tholen met 
6.53 In het overzicht werd, dat geldt in elk geval voor Vlissingen, bij lange na niet 
iedereen genoemd. Vergeten waren de prominenten van de in 1530 opgerichte 
rederijkerskamer De Blaeu Acolye, onder wie de dichter en schilder Jeronimus 
van der Voort. Ook de vooraanstaande theoloog Petrus Cuneus, de oriëntalist 
Adriaen Willemsz en de Tibetanist Samuel van de Putte ontbraken.54 Zelfs de 
eerdergenoemde Joris de Raed van Nieukerke, die toch nationale bekendheid ge-
noot vanwege zijn Calvijn-vertaling, kreeg geen vermelding. Hetzelfde gold voor 
zijn zoon Georgius de Raet, die predikant was in Vlissingen en zes publicaties op 
zijn naam had. Wellicht gemotiveerd door de gebrekkige inventarisatie van De la 
Rue uit 1741, publiceerde de Vlissingse predikant Godewardus Vrolikhert in 1758 
zijn Vlissingsche Kerkhemel, waarin hij de levensbeschrijvingen had opgenomen 
van alle hervormde predikanten die van 1572 tot 1758 in de Nederduitse kerk van 

48 A.M. Ledeboer, De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland sedert de 
uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw. Deventer, 1872, 373-
375 (nb: de tellingen bevatten alle door Ledeboer genoemde namen van drukkerijen; bedrijven 
met dezelfde naam, door erfgenamen of anderen voortgezet, tellen dus meerdere keren mee); 
Meertens, Letterkundig, 421.

49 Ibidem, 292-314.
50 Meertens, Letterkundig, 421; Nagtglas, Levensberichten, deel IV, 589-591.
51 Ledeboer, De boekdrukkers, respectievelijk 380-381, 149, 371 en 355. 
52 I. de Raet van Nieukerke, Cort begriip der Institutie, of onderwijsinghe der christelicker religie, 

beschreven van Joanne Calvino, waer in, op de teghen-werpingen der tegenpartien (...) ver-
antwoordinghen ghestelt worden. Door Guilielmum Launeum Ende nu ghetrouwelick uut het 
Latijn, in onse sprake overghestelt en (...) wyder verclaert, door Joris de Raed. Leiden, 1611.

53 De la Rue, Geletterd Zeeland, respectievelijk 195-243 en 501-509, 3-194 en 475-501, 281-345 en 
519-521, 388-431 en 525-526, 244-255 en 509-518, 447-461.

54 Meertens, Letterkundig, 89-97; Van Druenen, Vissers, 518-519.
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Vlissingen hadden gewerkt.55 Dat waren er 124. Onder hen waren er minstens 26 
die één of meestal meerdere gepubliceerde boeken op hun naam hadden staan. 
Slechts 3 van hen kwamen voor in de overzichten van De la Rue. Dat brengt het 
totaal aantal schrijvers, kunstenaars en wetenschappers van Vlissingen op 57. On-
getwijfeld heeft De la Rue ook van de andere steden een aantal namen niet opge-
nomen. Zeker is dat met deze aantallen de stad Vlissingen een niet onbelangrijk 
kenniscentrum was in de vroegmoderne tijd. De voor het vervolg van deze para-
graaf belangrijke kanttekening dient te worden gemaakt dat de gerichtheid van de 
meeste publicaties eenzijdig was: theologie in haar algemeenheid en het strenge 
calvinisme in het bijzonder.56

Deze ontwikkelingen in Vlissingen zetten zich in de eerste helft van de achttien-
de eeuw in verhoogde mate door. Europa raakte in de ban van het Verlichtingsden-
ken. Het geloof dat ratio en wetenschap veel maatschappelijke problemen konden 
helpen oplossen verving geleidelijk aan het onvoorwaardelijke vertrouwen in God. 
Zowel van rooms-katholieken als van protestanten. Ook in de Zeeuwse steden was 
er sprake van een groeiende belangstelling voor de wetenschap. Deze raakte rond 
1740 in een stroomversnelling. Dat gebeurde in de kringen van reders, schepenen, 
predikanten, artsen en juristen die met elkaar culturele activiteiten ontplooiden. 
Tussen 1739 en 1765 werden er vier leesgezelschappen opgericht: de Klimmende 
Leeuwerik (1739), het Taal- en Dichtlievend Kunstgenootschap (1753), het Neder-
duitsche Leesgezelschap (1764) en het Fransche Leesgezelschap (1765). Initiatief-
nemer was steeds Jean Guépin. Andere hoofdrolspelers uit deze beginperiode wa-
ren de predikanten Jona Willem te Water, Hermanus Jaarsma, Dirk Veegens en Jan 
Brahé en de stadsbestuurders Nicolaas Lambrechtsen, Rijklof van Goens en Lucas 
Schorer. Omstreeks 1761 voegde zich David Henri Gallandat bij dit cultureel onder-
nemende gezelschap. Justus Tjeenk volgde in 1765. Hij was een nieuwkomer in de 
stad en was net bevestigd als predikant van de Presbyteriaanse gemeente.57

Het grote aantal predikanten in deze groep dat koketteerde met de ideeën 
van de Verlichting is kenmerkend voor het culturele klimaat in Vlissingen tussen 
1740 en 1769. Deze ambiguïteit wortelde mogelijk in de levensvisies en -opvattin-
gen van de nieuwkomers in de twee eeuwen daarvoor: enerzijds zwaar calvinis-

55 Vrolikhert, Kerkhemel.
56 Short Title Cataloque Netherlands (STCN), geraadpleegd op 8 juli 2018 via https://www.

kb.nl/en/organisation/research-expertise/for-libraries/short-title-catalogue-netherlands-stcn, 
geraadpleegd op 8 juli 2018.

57 W.W. Mijnhardt, Tot Heil, 125-143.
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tisch, anderzijds omfloerst met een zuidelijke schwung. Wellicht is dit de aanzet 
van een verklaring voor het ‘Wonder van Vlissingen’ waarmee Meertens in 1972 
worstelde. De predikant-historicus Geraerd Brandt omschreef dit verschijnsel 
driehonderd jaar eerder in zijn Historie der Reformatie.58 Hij verhaalde over de 
enorme menigte aan gereformeerde ballingen, de meeste niet onvermogend, die 
arriveerde in de Noordelijke Nederlanden. Hij wees op de geïmporteerde pracht 
en praal, de zwierigheid van de kledij, de toegestane ijdelheden en de overdaad 
aan maaltijden en lekkernijen, en haalde met deze tekst de mythe onderuit dat het 
calvinisme inherent was aan de Hollandse stijfheid.59 De Vlamingen en de Bra-
banders waren immers ook calvinisten, in de meeste gevallen zelfs van de meest 
precieze richtingen, zeker in Vlissingen.

Gezegd moet worden dat deze observaties niet zonder kleur waren geschre-
ven. Brandt werkte in opdracht van Remonstrantse Broederschap, een regelrech-
te voortzetting van de verlichte factie in de Protestantse Kerk in het begin van de 
zeventiende eeuw. In 1619 hadden de aanhangers het onderspit moeten delven 
in het conflict dat tot een eind was gekomen met de onthoofding van Johan van 
Oldebarneveld en het ontslag van honderden remonstrantse predikanten. Na de 
dood van stadhouder Maurits in 1625 kreeg de Broederschap weer wat meer vrij-
heid, maar moest nog tot de stichting van de Bataafse Republiek in 1795 wachten 
op officiële erkenning en volledige vrijheid van godsdienst.60 Brandt had dus in 
1671 een geschiedschrijving geproduceerd in opdracht van een nog officieel ver-
boden kerkelijke richting die hij zelf ook aanhing. De passages over pracht, praal 
en zwierigheid moeten allereerst in het licht worden gezien van deze achtergron-
den, maar zullen daarnaast zeker een kern van waarheid hebben gehad.

In Vlissingen kwam deze ambiguïteit ook op een andere manier tot uitdruk-
king in de persoon van Jona Willem te Water, een van de predikanten die bij de 
oprichting van het Zeeuws Genootschap was betrokken. Te Water stamde niet af 
van geloofsvluchtelingen; zijn voorouders kwamen oorspronkelijk van de Veluwe. 
Zijn vader, die in 1698 te Amsterdam werd geboren, kreeg in 1725 een benoeming 
als predikant in Zaamslag en later in Axel. Jona was de oudste zoon uit zijn twee-
de huwelijk. Hij volgde de Latijnse school in Vlissingen en studeerde theologie in 
Leiden. In 1765 kwam hij terug naar Vlissingen. Hij kreeg in later jaren benoemin-

58 G. Brandt, Historie der Reformatie, en andre kerkelyke geschiedenissen, in en ontrent de Neder-
landen. Rotterdam, 1671.

59 Ibidem, 708-709.
60 O.J. de Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis. Kampen, 1972, 183-197, 296-298.
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gen als leraar wijsbegeerte en vaderlandse geschiedenis aan de Illustere School te 
Middelburg, hoogleraar Godgeleerdheid te Leiden en geschiedschrijver van de 
provincie Zeeland.61 Hij was orangist, maar had begrip voor de sentimenten van 
de patriotten. Later, in de Franse tijd, leverde hem dat verschillende belangrijke 
bestuurlijke functies op. Te Water wordt gezien als de ontdekker van Jacobus Bel-
lamy. Diens vroege gedichten handelden over het begrip vrijheid en waren vooral 
bedoeld als aanklacht tegen stadhouder Willem de Vijfde. De ideeën van Bellamy 
hadden, net als die van zijn literaire collega en stadgenoot Betje Wolff, een directe 
relatie met de Verlichting. Hij publiceerde onder het pseudoniem Zelandus grote 
aantallen extreem patriottische gedichten die bekend moeten zijn geweest bij Te 
Water, aanhanger van de stadhouder.62

De tweede aanname van Heeringa in 1919 dat er in Vlissingen in de achttiende 
eeuw onvoldoende randvoorwaarden aanwezig waren om een vruchtbare bodem 
te creëren voor het ontstaan van een wetenschappelijke organisatie kan op basis 
van het bovenstaande worden ontkracht. Er was een al eeuwenoud intellectueel 
klimaat, dat weliswaar religieus van karakter was, maar dat tegelijkertijd ruimte 
bood aan nieuwe ideeën en culturele en wetenschappelijke experimenten. Zelfs 
zou de vraag gesteld kunnen worden waarom in een dergelijk klimaat het Zeeuws 
Genootschap niet al veel eerder werd opgericht. De beantwoording van deze 
vraag is een interessante missie, maar is voor het doel van dit artikel niet van be-
lang. De vraag waarom het dan toch anders afliep, is dat wel.

Wetenschappelijk niveau en regionalisme
Volgens de derde aanname van Heeringa beschikte het Genootschap geduren-
de de Vlissingse periode over onvoldoende wetenschappelijk niveau en was het 
vooral een regionaal gerichte oudheidkundige kring. De verhuizing naar Middel-
burg betekende in zijn visie een nieuwe start en het begin van een écht genoot-
schap der wetenschappen, met de nadruk op het laatste woord. Een inventarisatie 
van het opleidingsniveau van de directbetrokkenen en van de onderwerpen van 
de verhandelingen en de prijsvragen kan dit beeld nuanceren.

Het Genootschap kende directeuren en leden. In de eerste groep waren de 
financiers van het Genootschap vertegenwoordigd en in de tweede de personen 

61 Nagtglas, Levensberichten, deel IV, 928-932; Blok, Nieuw biografisch woordenboek, deel IV, 
1440-1441.

62 Van Druenen, Vissers, 516.
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waarvan werd verwacht dat ze konden bijdragen aan de wetenschappelijke acti-
viteiten. Bij de directeuren was het opleidingsniveau doorgaans ook hoog, maar 
de nadruk lag daar vooral op hun maatschappelijk aanzien: overheidsfunctiona-
rissen, juristen en ondernemers. Van de leden werd verwacht dat ze minstens 
elke zes jaar een verhandeling inleverden. In tabel 1 is duidelijk te zien dat in 
deze groep het opleidingsniveau hoog was: 25 hadden een academische studie, 
43 waren gepromoveerd en 45 benoemd als professor. Bij 20 leden stond geen 
verwijzing naar een opleiding. Van de leden waren er 54 die een of meer van de in 
totaal 156 verhandelingen hadden geschreven. Hoewel het opleidingsniveau van 
een schrijver niet vanzelfsprekend garant staat voor het wetenschappelijk niveau 
van diens publicaties, laat de tabel wel zien dat zowel het ledenbestand als het 
bestand schrijvende leden van een wetenschappelijk zeer hoog gehalte was. In 
beide gevallen was minstens tweederde deel gepromoveerd. Het aantal professo-
ren bij beide groepen kan, met een aandeel van respectievelijk 34 en 26 procent, 
substantieel worden genoemd.

Opleidingsniveau leden aantal %
Opleidingsniveau  
schrijvende leden aantal %

Niet vermeld 20 15 Niet vermeld 7 13

Academisch 25 19 Academisch 15 28

Doctor 43 32 Doctor 18 33

Professor 45 34 Professor 14 26

Totaal 133 Totaal 54

Tabel 1. Het opleidingsniveau van de leden en van de schrijvende leden die één of meer 
verhandelingen hadden ingezonden in de periode 1769-1786.63

63 De informatie in deze tabel is afgeleid van de inventarisatie van die A. Drijfhout in 1789 maakte 
van de jaargangen 1769 t/m 1786: A. Dryfhout, Beredeneerd register van alle verhandelingen 
en stukken die in de eerste twaalf deelen der Verhandelingen van het Zeeuwsche Genootschap 
der Wetenschappen te Vlissinge geplaatst zyn. Middelburg 1789, XXIV-XL (naamlijst leden), 
XLI-XLVII (alfabetische lijst schrijvers). Het ging om de jaargangen 1769, 1773, 1775, 1776, 1777, 
1778, 1780, 1782, 1783, 1784, 1786. Gehanteerde criteria bij de tellingen: academisch (heelmees-
ter, predikant, ingenieur, astronoom), doctor (doctor en medisch doctor), professor (alleen in-
dien expliciet vermeld). Opgemerkt zij dat de drie niveaus elkaar niet overlappen: de doctoren 
zijn niet meegeteld bij de academisch geschoolden en de professoren zijn niet meegeteld bij de 
academici, noch bij de doctoren.
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Ook een inventarisatie van de onderwerpen uit dezelfde periode (tabel 2) levert 
niet het beeld op van een oudheidkundige kring en een sterke regionale gericht-
heid. In tegendeel: de verhandelingen gingen zelden over Walcheren of Zeeland 
en hadden vooral het doel de wetenschap en haar disciplines vooruit te helpen. 
De prijsvragen, waaraan ook niet-leden en niet-directeuren mochten deelnemen, 
moesten vooral toepasbaar zijn in de praktijk en betroffen vooral de wereld buiten 
Zeeland. In 1774 werd bijvoorbeeld de vraag gesteld welke de onderscheidende 
kenmerken waren van de besmettelijke rotkoorts op de schepen die op Oost-In-
dië voeren.

Rubriek verhandelingen prijsvragen

Waterstaat en landbouw 8 5

Geschiedenis en mythologie 10 4

Geneeskunde 47 8

Overheid en recht 2 5

Scheepvaart 4 2

Onderwijs en wetenschap 34 8

Tabel 2. Onderwerpen van prijsvragen en verhandelingen 1769-1786.

Het Genootschap wilde ook weten door welke oorzaken deze koorts werd voort-
gebracht en welke middelen er waren om ze te behandelen, te voorkomen en te 
stoppen?64 De winnende inzending was van de Rotterdamse geneeskundige Jo-
hannes Veirac die daarvoor de gouden erepenning ontving.65 In 1783 mochten de 
deelnemers hun hoofd breken over de vraag met welke gebreken de vaderlandse 
hogescholen te maken hadden en wat er kon worden gedaan om verbeteringen te 
bedenken ‘tot spoediger voortzetting van allerlei wetenschappen; en ter meerdere 
beschaving onzer natie’. In tabel 3 zijn de onderwerpen van de prijsvragen inge-
deeld naar reikwijdte. Het blijkt dat in de eerste twintig jaar van het Genootschap 
slechts 6 van de 36 vragen alleen betrekking hadden op Zeeland. Daarnaast waren 
nog eens 6 prijsvragen die een algemene betekenis hadden, maar wel met Zeeland 
als casus. Verreweg de meeste hadden helemaal geen betrekking op Zeeland: 24. 
Opvallend is dat 8 van de 12 Zeeuwse of Zeeland-gerelateerde onderwerpen in de 

64 Ibidem, LIII. De weergegeven tekst is een hertaling. Rotkoorts (febris maligna putrida) is het 
achttiende-eeuwse woord voor tyfus.

65 Blok, Nieuw biografisch Woordenboek, 1517-1518.
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eerste 8 jaar verschenen. Het lijkt er dus op dat het Genootschap in de loop van 
haar Vlissingse periode, steeds meer afstand nam van Zeeland en daarmee van 
een regionaal karakter. De onderwerpkeuze van de verhandelingen laat eenzelf-
de ontwikkeling zien: een kleine vijftien procent had een min of meer Zeeuwse 
oriëntatie en werd grotendeels gepubliceerd in het eerste decennium na de op-
richting.

Jaar nr. alleen Zeeland algemeen, casus Zeeland algemeen

1769 I geschiedenis    

1769 II   waterstaat  

1770 III     natuurkunde

1771 IV   waterstaat  

1771 V waterstaat    

1771 VI landbouw    

1773 VII   geschiedenis  

1774 VIII    

1776 IX financiën    

1777 X   armenzorg  

1777 XI     scheepvaart

1778 XII     onderwijs

1779 XIII     geschiedenis

1779 XIV     scheepsbouw

1780 XV     staatsrecht

1780 XVI     scheepsbouw

1780 XVII     geneeskunde

1782 XVIII     geneeskunde 

1782 XIX     bouwkunde

1783 XX     onderwijs

1783 XXI     geneeskunde

1783 XXII   financiën  

1784 XXIII geschiedenis    

1784 XXIV     wetenschap 

1784 XXV     geneeskunde
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Jaar nr. alleen Zeeland algemeen, casus Zeeland algemeen

1784 XXVI    
wetenschappelijk niveau 

en regionalisme

1785 XXVII     zedenleer

1785 XXVIII     wiskunde

1786 XXIX     genootschappen

1786 XXX     financiën

1786 XXXI     koloniën

1788 XXXII aardrijkskunde    

1788 XXXIII     geneeskunde

1788 XXXIV   geschiedenis  

1789 XXXV     wetgeving

1789 XXXVI     wetenschap

Tabel 3. Reikwijdte van de categorieën van alle 36 prijsvragen tussen 1769 en 1789.66

Met het wetenschappelijk gehalte van het Genootschap tussen 1769 en 1789 lijkt 
dus niet veel mis te zijn. Ook was er nauwelijks sprake van een op Zeeland ge-
richte oriëntatie. Tussen 1789 en 1801, het jaar van de verhuizing, verschenen er 
nog twee edities van de Verhandelingen. Deze weken voor wat betreft het niveau 
van de auteurs en de bijdragen niet af van het beeld dat we hebben gekregen van 
de twintig jaar daarvoor. Het enige verschil dat kan worden vastgesteld was de 
frequentie van verschijnen. Tussen 1769 en 1786 waren er elf edities: gemiddeld 
eenmaal per anderhalf jaar. Tussen 1787 en 1801 waren er twee: gemiddeld een 
keer per viereneenhalf jaar. De laatste verscheen in 1792.

Deze teruggang had echter andere oorzaken, die uiteindelijk zouden leiden tot 
de verhuizing in 1801 naar Middelburg. De lagere frequentie van de Verhandelin-
gen was vooral een gevolg van de slechte financiële situatie van het Genootschap, 
een toestand die in de jaren negentig was begonnen en sindsdien alleen maar 
erger was geworden. De economische situatie in Vlissingen was, net als in de rest 
van Zeeland en de Republiek, niet gunstig. De Republiek raakte na ruim een eeuw 
weer in oorlog met Engeland, de driehoekshandel liep op haar eind en de handel 
met Oost-Indië stagneerde. Anders dan voorgaande jaren wist Vlissingen niet van 
deze oorlog te profiteren om de eenvoudige reden dat er niemand meer was te 

66 Ibidem, XLIX-LXXI.
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vinden in de stad die verstand had van kaapvaart. Om toch nog wat graantjes te 
kunnen meepikken werden er meerdere Franse kapers naar de stad gehaald: Ni-
colaas Jarry en Pierre le Turc. Zij behaalden wel enige successen, maar dat was bij 
lange na niet genoeg om het economisch tij te keren.67 Dat gold ook voor de smok-
kelhandel op Engeland na 1780 als gevolg van de hoge invoerrechten die dat land 
hief op thee, tabak en sterke drank. In die periode verhuisden ruim 230 Engelse 
smokkelaars tijdelijk naar Vlissingen, als gevolg waarvan er meer concurrenten 
kwamen, de financiële spoeling dun werd en er veel minder viel te verdienen.68 
Omdat de inkomens van veel directeuren van het Genootschap afhankelijk waren 
van de economische toestand van de stad en zij de voornaamste inkomstbron 
vormden, ontstonden er al snel achterstanden in de betalingen. Tot overmaat van 
ramp besloot het stadsbestuur in 1790 om, mede ingegeven door de economi-
sche situatie, een eind te maken aan de belastingvrijstelling van het Genootschap, 
dat kort daarvoor een gebouw had gekocht met het doel de organisatie en de 
collecties daar permanent onder te brengen.69 Voor deze transactie waren schul-
den aangegaan waarvan de rente en de aflossingen vanaf dat moment zwaar op 
de begroting gingen drukken. Het leden- en directeurenbestand liep door deze 
ontwikkelingen verder terug waardoor de financiën in een neerwaartse spiraal 
terechtkwamen en de toevoer van verhandelingen stagneerde. Deze terugloop 
was ingezet als gevolg van een aantal maatschappelijke thema’s die de meningen 
in de jaren tachtig flink hadden verdeeld: de invoering van de nieuwe psalmbe-
rijming en -zangwijze, het verzet tegen de bouw van de eerste rooms-katholieke 
kerk sinds de zestiende eeuw en de strijd tussen de orangisten en de patriotten die 
in 1787 in Vlissingen een dieptepunt bereikte met de plundering van een aantal 
huizen van vooraanstaande patriotten.

De genadeslag voor Vlissingen kwam in 1795. Op 16 mei van dat jaar werd in 
Den Haag een verdrag gesloten tussen Nederland, toen de Bataafse Republiek 
geheten, en Frankrijk. Van de in totaal 23 artikelen van het verdrag handelden er 
maar liefst 12 over Vlissingen. En dat was niet bepaald op verzoek van de Vlissin-
gers zelf. De Fransen wilden het gebruiksrecht op de haven en de mogelijkheid 
om er een garnizoen te vestigen. Vlissingen was voor hen de belangrijkste voor-
uitgeschoven post in de strijd tegen Engeland met als inzet de macht in Europa. 
Een van de kopstukken van de toenmalige revolutionaire regering van Frankrijk, 

67 Van Druenen, Vissers, 537-541.
68 Ibidem, 567.
69 Mijnhardt, Wetenschapsbevordering, 31.
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Oproer in Vlissingen in 1787. Gravure van Reinier Vinkeles, Rijksmuseum, Amsterdam.
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het Comité de salut public, was Emanuel Joseph Sieyès. Hij zou in 1799 Napoleon 
Bonaparte in het zadel helpen en werd algemeen gezien als een van de belang-
rijkste sleutelfiguren van de Franse Revolutie. Sieyès was ook leider van de Franse 
delegatie in Den Haag en in die functie de geestelijk vader van het plan om Vlis-
singen een belangrijke rol te laten spelen in de defensieve en offensieve plannen 
van Frankrijk. Hij benadrukte al in maart 1795 het belang van de Schelde en de 
Vlissingse haven voor de toekomstige totale ondergang van Engeland. De afspra-
ken met de Fransen leken op papier gunstig uit te pakken. De werkelijkheid was 
anders. Nog voordat het verdrag in mei 1795 werd getekend, had de stad kennis 
gemaakt met de manier waarop de Fransen wensten om te gaan met beloftes en 
onderlinge afspraken. En die was niet gunstig. De stad geraakte in sneltreinvaart 
overbevolkt door de inkwartiering van Franse troepen, de financiële reserves 
raakten uitgeput omdat Vlissingen voor een groot deel de manschappen moest 
onderhouden en de economie kwam volledig stil te liggen. Later zou deze situa-
tie rampzalige vormen aannemen door de enorme verwoestingen in de stad als 
gevolg van de watersnood in 1808 en het Engelse bombardement in 1809. Het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen was toen al acht jaar in Middelburg 
gevestigd. De beslissing om te verhuizen was in dat licht gezien, een goede. Het 
bombardement zou waarschijnlijk de collectie hebben vernietigd en dat had zeker 
het einde van het Genootschap tot gevolg gehad.

Vlissingen: een ambigue stad
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat het bovenstaande betoog niet het primaire 
doel had om de inhoud van een gelegenheidstoespraak uit 1919 onderuit te ha-
len. De aannames in deze tekst waren echter wel zeer geschikt om te dienen als 
vehikel voor het in kaart brengen van de demografische en culturele dynamiek 
in het zestiende-, zeventiende- en achttiende-eeuwse Vlissingen. Daarmee kon 
de stelling worden onderbouwd dat de oprichting van het Zeeuws Genootschap 
der Wetenschappen in 1769 in Vlissingen geen incident was, maar een implicatie 
van processen die al eeuwen aan de gang waren. Een van de oprichters van het 
Zeeuws Genootschap, David Henri Gallandat, stond daarbij model voor het type 
Vlissinger dat deze oprichting mogelijk maakte: afkomstig uit een niet onbemid-
delde, calvinistische migrantenfamilie uit Frankrijk en Zwitserland, hoogopge-
leid, sociaal betrokken en voorzien van een open vizier op politieke en culturele 
ontwikkelingen. Deze ambiguïteit was alom aanwezig in Vlissingen, zeker in de 
achttiende eeuw, niet in de laatste plaats in gang gezet door de ideeën van de Ver-
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lichting. Een van de bronnen van deze ambiguïteit was de schijnbare tegenstelling 
tussen het calvinisme en de mentaliteit van de geïmmigreerde bevolkingsgroepen 
die hiervan de meest strenge varianten aanhing: de Vlamingen, de Walen en in 
iets mindere mate de Fransen. Een meer politiek gerichte ambiguïteit was aan-
wezig bij de Vlissingse predikant Jona Willem te Water: vanuit zijn geloof was hij 
aanhanger van het huis van Oranje, vanuit zijn verlichte ideeën sympathiseerde 
hij met de patriotten, hetgeen hem in de Franse tijd geen windeieren heeft gelegd.

Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen was geen lang leven bescho-
ren in Vlissingen. Hoewel het wetenschappelijk gehalte van zijn activiteiten in 
woord en geschrift weinig te wensen overliet en de reikwijdte ervan consequent 
de Zeeuwse grenzen overschreed, bracht een groeiend geldgebrek de organisatie 
op het randje van het faillissement. Dat was gedeeltelijk te wijten aan het slechte 
financiële beleid (er was een eigen pand gekocht met geleend geld) en de onder-
linge ruzies. Een ander, veel groter deel was toe te rekenen aan de economisch 

Franse oorlogsvloot in de haven van Vlissingen. Schilderij van Engel Hoogerheyden, Rijksmuseum, 
Amsterdam.
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deplorabele situatie waarin de stad Vlissingen terecht was gekomen onder invloed 
van de economische crisis en de inbeslagname van de stad in 1795 door de Fran-
sen. In die zin kan de verhuizing in 1801 naar Middelburg als de redding van het 
Genootschap worden gezien. Daarmee had de secretaris in 1919 wel degelijk een 
punt. Of dit ook gold voor het wetenschappelijk gehalte kan in het midden wor-
den gelaten. Het aantal publicaties nam wel af: in de eerste volle Middelburgse 
eeuw waren dat er in totaal 21: 9 tussen 1800 en 1850 en 12 daarna, tot 1900. Ge-
middeld was dat 1 keer per 4,8 jaar, tegen 1 keer per 2,4 jaar in de Vlissingse tijd. 
De twintigste en de eenentwintigste eeuw maakten dat weer ruimschoots goed: in 
die periode verscheen er bijna jaarlijks een bundel.
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De rol van religie in de beginjaren van  
het Zeeuws Genootschap

Willem Peene

Inleiding

‘In ons Vaderland is tweeërlei soort van Godsgeleerden’. Zo beweerde de 
achttiende-eeuwse medicus Johan Macquet (1731-1798) uit Zierikzee.1 De 
eerste categorie bestaat volgens hem uit eerbiedwaardige heren die weinig 

onderzoeken. Ze beschikken weliswaar over de vaardigheid om meer dan twee 
uur over een gemakkelijke Bijbeltekst te preken, maar verder weten ze zo goed 
als niets. Ze veroordelen alles wat niet naar hun smaak is en verketteren eenieder 
die een afwijkende visie heeft. De andere categorie Godgeleerden maakt werk van 
letteroefeningen, natuurkunde en andere wetenschappen. Ze onderzoeken alles, 
durven vrij te denken en verachten niet bij voorbaat wat niet naar hun smaak is, 
maar ze overwegen de zaken op oordeelkundige wijze.2 Uiteraard is dit slechts 
een mening. Vaststaat echter dat Godgeleerden in de achttiende eeuw geen ho-
mogene groep vormden. Een groot aantal Godgeleerden was lid van het Zeeuws 
Genootschap en ook andere leden ventileerden religieuze noties.

In dit artikel wordt de relatie tussen religie en Genootschap beschreven. Aller-
eerst wordt het reglement van het Genootschap, de titelplaat van de eerste afle-
vering van de Verhandelingen en het daarbij behorende gedicht bestudeerd. Hoe 
manifesteert religie zich in reglement, prent en gedicht? Vervolgens wordt nage-
gaan hoe het jaar 1572 aan de orde komt in de Verhandelingen. Het jaar 1772 was 
namelijk het gedenkjaar van de opstand tegen Spanje. Wordt bij deze gelegenheid 
op strijdbare toon het rooms-katholicisme veroordeeld of valt er een gematigde 
en tolerante houding te bespeuren? Daarna wordt onderzocht op welke manier 

1 J. Macquet, Verhandeling over de bijbelsche ziekten en eenige andere gevallen die in de Heilige 
Schriften voorkomen en door de geneeskunde licht ontfangen. Leiden, 1762, 6.

2 Macquet, Verhandeling over de bijbelsche ziekten, 6, 7.
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religie zich aandient in de eerste vijf delen van de periodiek van het Genootschap. 
Zij beslaan de jaren 1769-1776. Zijn de religieuze voorstellingen onversneden or-
thodox of vinden wij juist andere wijzen van geloofsuitingen? En voor welke doel-
einden werd religie ingezet? Tenslotte wordt afgerond met enkele conclusies.

Genootschapsartikel, titelplaat en gedicht
Het genootschapsreglement geeft expliciet aan dat de doelstelling bestaat uit ‘den 
alleenwyzen God te pryzen’, het weldoen aan de naaste en het bevorderen van 
kunsten en wetenschappen.3 God neemt dus een belangrijke plaats in. Maar wie 
wordt met deze God bedoeld? Het is opmerkelijk dat er geen nadere definiëring 
van God gegeven wordt. Het zou de God van de Bijbel kunnen zijn, maar even-
goed de God zoals deïsten die voorstelden.4 Deze denkers, die niet gemakkelijk 
onder één noemer te brengen zijn, beschouwden God als een entiteit die het uni-
versum heeft geschapen en die zonder hulp van een heilig geschrift gekend kan 
worden door de rede.5 

Nu laat het Genootschap ons niet in het ongewisse: de titelplaat van de Ver-
handelingen geeft reeds invulling aan dit algemene godsbegrip. De wijsheid wordt 
afgebeeld als een dame met de Bijbel op schoot. Daarmee wordt gesuggereerd 
dat voor het Genootschap een bijbels geïnspireerde religie uitgangspunt is. Maar 
hiermee is nog niet alles gezegd. Wordt hiermee verwezen naar de godsdienst van 
de strenge calvinisten of staat men een gematigder vorm van religie voor? Het feit 
dat het Genootschap open stond voor leden met een lutherse of doopsgezinde 
achtergrond doet vermoeden dat men een gematigd standpunt innam. En dat is 
wellicht ook de reden dat men van God geen scherpomlijnde omschrijving gaf.
De predikant Jan Jacob Brahé (1726-1776) uit Vlissingen werd gevraagd een bege-
leidend gedicht te schrijven.6 Brahé was een orthodox predikant, die zich geheel 
kon vinden in de Walcherse artikelen, een aanscherping van de belijdenisgeschrif-

3 Zeeuws Archief (ZA), Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW),  
inv.nr. 1. 

4 Zie over dit eerste artikel en de nadere preciseringen die werden vastgesteld zonder het artikel 
zelf aan te passen W.W. Mijnhardt, Tot heil van ’t Menschdom. Culturele genootschappen in 
Nederland, 1750-1815. Amsterdam, 1988, 144. Zie ook W.W. Mijnhardt, Wetenschapsbevorde-
ring onder het Ancien Régime: het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1765-1794. In 
Archief, 1985, 11, 12.

5 W. Stoker, De christelijke godsdienst in de filosofie van de verlichting. Een vergelijkende studie 
over de geloofsverantwoording in het denken van Locke, de deïsten, Lessing en Kant. Assen, 
1980, 48-50.

6 ZA, KZGW, inv.nrs. 3, 28.
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ten door de classis Walcheren tegen het verlichte gedachtegoed van onder meer 
Balthasar Bekker en Alexander Röell.7 Hij refereerde in zijn poëtische bijdrage 
aan de bekende metafoor van de twee boeken: Het boek van de Schrift en het 
boek der natuur. God laat zich ‘lezen’ door deze twee boeken. Het boek van de 
natuur is echter gebrekkig. De Bijbel is noodzakelijk om adequate kennis van God 
te verkrijgen. Deze metafoor van de twee boeken heeft wortels die ver teruggaan 
in de geschiedenis.8 De Nederlandse Geloofsbelijdenis, een van de gezaghebbende 
belijdenisgeschriften van de kerk, zag de Bijbel als het belangrijkste boek.9 

Brahé schrijft in zijn gedicht dat de wijsheid zich vertoont in de wapenrusting 
van Minerva, maar dat ze haar grootste vreugde schept in de Heilige Schrift. Dit 
lijkt de bekende metafoor te volgen. Toch is hier niet alles mee gezegd. De or-
thodoxe Brahé laat verrassend genoeg in zijn gedicht in het midden of het boek 
der natuur op zelfstandige wijze onderzocht kan worden. En dat is een belangrijk 
gegeven. Er had in de loop van de tijd namelijk een verschuiving plaatsgevonden 
in de betekenis die men toekende aan deze metafoor. Men ging steeds meer waar-
de hechten aan de zelfstandige bestudering van het boek der natuur.10 Dit ging 
soms zover dat men vond dat bestudering van het boek der natuur nodig was 
om het boek van de Schrift te kunnen begrijpen. Een visie die contrair was aan 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Niet alleen ‘natuurvorsers’, maar ook sommige 
predikanten gingen nadruk leggen op kennis van het boek der natuur. Bekend 
werd Johannes Florentius Martinet met zijn Katechismus der Natuur: een vierde-
lig werk met als rode draad de boodschap dat de beschouwing van de natuur de 
mens tot God voert omdat de schepping het werk van God is.11 De titel van het 
boek van Jacobus Albertus Uilkens is ook veelzeggend: De Kennis van den Schep-
per uit zijne schepselen.12

Nu zal Brahé wellicht zover niet hebben willen gaan, maar binnen het Genoot-
schap was de Veerse predikant Josua van Iperen deze mening wel toegedaan. Hij 

7 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, IV, 46.
8 G. van den Brink, Als een schoon boec. Achtergrond, receptie en relevantie van artikel 2 van de 

Nederlandse Geloofsbelijdenis. Leiden, 2007.
9 Nederlandse geloofsbelijdenis art. 2, in: J.N. Bakhuizen van den Brink, De Nederlandsche belij-

denisgeschriften. Vergelijkende teksten. Amsterdam, 1940, 61.
10 E. Jorink, Het boeck der natuere. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping 

1575-1715. Leiden, 2006, 83-112.
11 J. Bots, Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de 18e eeuw in Nederland. 

Assen, 1972, 71.
12 R.H. Vermij, Secularisering en natuurwetenschappen in de zeventiende en achttiende eeuw. 

Amsterdam, 1991, 130.
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was ervan overtuigd dat door grondige bestudering van de natuur met behulp van 
microscoop en telescoop men een dieper inzicht zou krijgen in God en dat men 
tevens de betekenis kon opsporen van duistere Schriftplaatsen.13 Deze predikant 
had trouwens ook een voorstel voor de titelplaat ingestuurd. Bij de opengesla-
gen Bijbel stelt de Wijsheid een telescoop in om het hemelgewelf te bestuderen.14 
Het ontwerp haalde het niet, maar is niettemin tekenend voor de visie van dit 
Genootschapslid. Het is dan ook de vraag of het scherpomlijnde dogmatische 
Godsbegrip van de publieke kerk wellicht heeft plaatsgemaakt voor een meer dif-
fuser Godsbeeld. Opgemerkt dient wel te worden dat het Genootschap van deïs-
me niets wenste te weten: 

De Deistery, welke helaas! ook in ’t Vereenigd Nederland zoo veel veld wint, 
ontziet zich niet al wat heilig is te bespotten, en, is ’t mogelyk te schenden.15

Hoe dan ook, er lijkt binnen het Genootschap meer ruimte te zijn dan binnen de 
orthodoxe stroming in de publieke kerk. Wij moeten ons echter wel bewust zijn 
van onze interpretatiekaders; de achttiende-eeuwer dacht anders dan wij en waar 
wij een bepaalde spanning kunnen ontwaren hoeft de achttiende-eeuwer deze 
geheel niet te voelen.16 De vraag blijft of auteurs in de Verhandelingen niet de 
ruimte zullen zoeken die het eerste genootschapsartikel biedt om meer verlichte 
religieuze voorstellingen te ventileren.

Protestantse religie
Het religieuze gehalte van het Genootschap kan mede bepaald worden door te 
onderzoeken op welke wijze de Opstand tegen Spanje beoordeeld werd. Het jaar 
1772 was een herdenkingsjaar waarin veel gedrukte preken en leerredes het licht 
zagen.17 In het deel van de Verhandelingen dat het jaar erop verscheen, is een 
uitvoerig gedicht opgenomen onder de titel Nagedagten der Grondlegging en Her-
stelling der Nederlandsche Vryheid by gelegenheid van derzelver eeuwgetyde in den 
jaare MDCCLXXI. De schrijfster die anoniem wenste te blijven bezingt hierin de 

13 J. van Iperen, Verhandelinge over eene verbeteringe het zintuig des gezigts. In: Verhandelingen 
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen I. Middelburg, 1769, 461- 509.

14 ZA, KZGW, inv.nr. 58, J. van Iperen aan Genootschap, 17 jan. 1769.
15 Verhandelingen I, XXXV.
16 J.W. Buisman, Inleiding: vreemde Verlichting. In: Buisman (red.) Verlichting in Nederland, 10.
17 J. Bosma, Woorden van een gezond verstand. De invloed van de Verlichting op de in het Neder-

lands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. Monografie & bibliografie. Nieuwkoop, 1997, 230.
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betekenis van de bevrijding van Spanje.18 Het biedt materiaal om religie en Gods-
beeld scherper te krijgen. Overzien wij het gedicht dan valt een mengeling van 
orthodoxe en gematigd verlichte elementen op. De Opstand wordt voornamelijk 
gezien in het perspectief van de vrijheid. Maar uiteindelijk betekent de vrijheid 
dat de Godsdienst weer op kan bloeien.19

Het benadrukken van vrijheid is niet toevallig. Onder rechtzinnige gelovigen 
was het vanouds gebruikelijk om het belang van de Opstand allereerst te zien in 
de vestiging van de gereformeerde godsdienst. De meer ‘vrijzinnige’ gelovigen 
beklemtoonden dat de betekenis van de Opstand gelegen was in de verworven 
vrijheid. Deze zienswijze vinden wij onder meer bij de reeds genoemde Josua van 
Iperen en diens vriend Jona Willem te Water.20 In het gedicht gaat nu eens de vrij-
heid, dan weer de godsdienst voorop. Ook wordt Gods hand direct op de geschie-
denis betrokken: vorst en dooi, eb en vloed, storm en windstilte gebruikt God om 
Nederland te helpen bij de strijd.21 

Een dergelijke interpretatie van de geschiedenis is kenmerkend voor de zoge-
naamde providentiële geschiedbeschrijving, die in alles de vinger van God op-
merkt. Bij het beschrijven van de historie gold bij de providentiële geschiedschrij-
ving de premisse dat God rechtstreeks ingrijpt waar Hij dat nodig acht. Vanuit die 
vooronderstelling wordt dan de geschiedbeoefening ter hand genomen.22 Vaak 
werd bij de providentiële geschiedschrijving de geschiedenis van Israël gebruikt 
als referentiekader voor de interpretatie van de geschiedenis van de Republiek.23 
Die gedachte ontbreekt echter in het gedicht.

Een enkele maal wordt in het gedicht antithetisch uitgehaald naar de roomse 
godsdienst. Zo wordt van de Roomse tijd gezegd: ‘toen Godsdienst snood vertree-

18 Verhandelingen III. Middelburg, 1773, LXV.
19 Verhandelingen III. Middelburg, 1773, LXXVIII.
20 J. de Mooij, Jona Willem te Water (1740-1822). Historicus en theoloog tussen traditie en  

Verlichting. Z.p., 2008, 108. 
21 Verhandelingen III, LXXXVIII.
22 J. Pollmann, No man’s land. Reinventing Netherlandish identities 1585-1621. In: R. Stein en 

J. Pollmann (red.), Networks, regions and nations. Shaping identities in the Low Countries 
1300-1650. 2010, 241-261; J. Pollmann, Herdenken, herinneren, vergeten. Het beleg en ontzet van 
Leiden in de Gouden Eeuw. Leiden, 2008; S. Groenveld, Beeldvorming en realiteit. Geschied-
schrijving en achtergronden van de Nederlandse opstand tegen Filips II, In: P.A.M. Geurts 
en A.E.M Jansen (red.), Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de 
nieuwe tijd II. Geschiedbeoefening. ’s Gravenhage, 1981, 55-84. 

23 C. Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende 
eeuw. Dordrecht, 1983, 61-70.
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den lag’, en: men was ‘in ’t net van ’t bygeloof verward’.24 ‘Triomf! Men biedt den 
Vorst de kroon/ ofschoon het Rome moog mishaagen.’25 Voor de rooms-katholie-
ke religie is dus geen officiële plaats toebedacht, maar van concrete bestrijding is 
geen sprake. Het gedicht ademt eerder een sfeer van gematigdheid, die een aantal 
jaren later nog duidelijker aan het licht zou komen. Er barstte op Walcheren een 
ware rel uit over de bouw van een rooms-katholieke kerk te Vlissingen, waar-
bij ook leden van het Genootschap betrokken waren. De meeste vooraanstaande 
Genootschapsleden stonden een tolerante houding voor, maar de secretaris van 
het Genootschap, Justus Tjeenk, verzette zich met hand en tand tegen de bouw 
van deze kerk. Hij kwam hierdoor geheel geïsoleerd te staan en werd uiteindelijk 
zelfs doodgezwegen.26 De uiteindelijke betekenis van de Opstand wordt in het ge-
dicht geduid in het feit dat ‘Godsdienst, Vryheid en Deugd de handen te saamen 
strenglen’.27 Deze drieslag verraadt opnieuw een gematigde opvatting van religie, 
met invloeden van de Verlichting. Dat maakt nieuwsgierig naar de wijze waarop 
religie zich kan manifesteren in het Genootschap.

Religie in de Verhandelingen 
Hoe religiositeit functioneerde bij Genootschapsleden kunnen wij vooral terug-
vinden in de Verhandelingen.28 Door middel van de periodiek probeerde men 
immers gestalte te geven aan de doelstelling van het Genootschap. Interessant 
zou zijn om ook na te gaan welke verhandelingen niet werden gepubliceerd. Af-
wijzing kan te maken hebben met het feit dat men een ingediend stuk onder de 
maat vond, maar kan evenzeer een levensbeschouwelijke achtergrond hebben. 
Helaas kennen we de inhoud van dergelijke artikelen niet omdat ze werden ge-
retourneerd. Ook wordt in notulen en rapporten dikwijls niet uitvoerig ingegaan 
waarom een artikel niet werd geplaatst. Wij zouden dan moeten onderzoeken of 
de indieners elders hun gedachten hebben geventileerd. In het kader van dit ver-
kennende artikel laten we dit achterwege. 

Het prijzen van God wordt in de Verhandelingen op vijf manieren operationeel. 
Allereerst speelt religie een belangrijke rol in apologetische stukken. Apologetiek 

24 Verhandelingen III, LXXIV.
25 Verhandelingen III, LXXX.
26 Mijnhardt, Wetenschapsbevordering onder het ancien regime, 28.
27 Verhandelingen III, LXXXIV.
28 Voor een algemeen overzicht van de onderwerpen in de Verhandelingen, zie W.W. Mijnhardt, 

Tot Heil van ’t Menschdom.
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is vanouds de verdediging van het Christendom. In de achttiende eeuw voelde 
men zich geroepen het christelijk geloof te verdedigen tegen de reeds genoemde 
deïsten en vrijgeesten die het gezag van de Bijbel betwistten.29 In ruime mate zijn 
in de periodiek van het Genootschap artikelen voorhanden die apologetisch van 
aard zijn.

In de tweede plaats speelt religie een rol door middel van de beoefening van de 
fysico-theologie, een toenmalige wijze van wetenschap bedrijven waarbij uitge-
gaan werd van het Bijbelse gegeven van een goede Schepper en goede schepping. 
Gods grootheid vinden wij zowel in het onmetelijke heelal als in een klein slak-
kenhuis. Door de natuur te bestuderen kreeg men, zo was de gedachte, een beter 
inzicht in God. Wanneer men met gelovige ogen de natuur onderzocht, leidde dit 
vanzelf tot het prijzen van God. In de derde plaats kreeg religie ook een belang-
rijke rol toebedeeld bij het uitzetten van de piketpalen waarbinnen wetenschap 
beoefend diende te worden. We onderzoeken een prijsvraag die was uitgeschre-
ven met als onderwerp op welke manier men wetenschap moest bedrijven. De 
bekroonde  inzendingen geven een indicatie welke plaats religie daarbij innam. 

In de vierde plaats hebben twee verhandelingen een bijzondere inhoud die 
afwijken van de eerdere verhandelingen: één verhandeling, van de hand van de 
reeds genoemde Johan Macquet is een verdediging van de artsenstand tegen de 
beschuldiging van atheïsme, de andere verhandeling is van de predikant Johannes 
Wilhelmus Paris en is een poging om een moraal-filosofisch opstel te schrijven 
over zelfvervolmaking van de mens. In beide verhandelingen komt God op af-
stand te staan. Ten slotte dient religie ook als een vlag die een andersoortige la-
ding moet dekken: men tracht de lezer te overtuigen van allerlei ideeën in naam 
van religie.

De apologetiek: het verdedigen van het openbaringsgeloof tegen  
aantijgingen van deïsten en vrijgeesten
God prijzen hield voor het Genootschap in dat men het openbaringsgeloof in 
bescherming nam tegen het deïsme. Overigens is het moeilijk om van het deïsme 
een definitie te geven omdat deïsten vrijdenkers waren die zich niet bonden aan 
een leermeester, de vorming van een eigen school vermeden en zich ook niet ge-
bonden voelden aan beginselen. Het deïsme maakte zijn grote bloeiperiode door 

29 E.G.E. van der Wall, Religiekritiek en apologetiek in de achttiende eeuw. De dynamiek van een 
debat. In: De Achttiende Eeuw, jrg. 32, 2000, 17-35.
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aan het begin van de achttiende eeuw, toen belangrijke deïstische geschriften van 
Anthony Collins en Matthew Tindal verschenen. Deïsten loochenden niet het be-
staan van God, maar ze ontkenden wel de openbaring als bron van Godskennis. 
Deïsten waren er in soorten en maten, maar alle deïsten waren het erover eens dat 
men geen bijzondere openbaring nodig had om tot kennis van God en de juiste 
wijze van leven te komen.30 In de eerste delen van de Verhandelingen wordt het 
christelijke openbaringsgeloof verdedigd tegen deïsten en vrijgeesten zoals Vol-
taire, Pierre Bayle, Julien Offray de La Mettrie en Anthony Ashley Cooper, Graaf 
van Shaftesbury.

De Waalse predikant Samuel Eschauzier (1741-1794) hield in de tijd dat hij 
predikant te Vlissingen was een lezing die naderhand gepubliceerd werd in de 
Verhandelingen.31 In deze lezing neemt hij het op voor het Bijbelboek Prediker 
tegen de kritiek van Voltaire. De Franse filosoof was van mening dat de auteur 
van Prediker een Epicurist of materialist was, iets wat men in de achttiende eeuw 
niet wilde zijn. Om het Bijbelboek acceptabel te maken zou het voorzien zijn van 
een slot met een vroom tintje. Het venijn van Voltaire zit hierin dat hij op deze 
wijze de geloofwaardigheid van de Bijbel als openbaringsbron aantastte. De Bijbel 
zou immers een boek van uiterst bedenkelijk allooi bevatten. Vandaar dat er veel 
aan gelegen was om aannemelijk te maken dat de auteur van het boek Prediker 
geenszins een epicurische filosofie propageerde.

Eschauzier stelde dat wie Prediker onbevangen leest tot de conclusie kan ko-
men dat de auteur inderdaad een materialist is.32 Maar volgens hem ziet men dan 
over het hoofd dat het nu juist de bedoeling van het boek Prediker is om eerst 
omstandig het materialistisch en epicurisch gevoelen uiteen te zetten en alle con-
sequenties na te lopen van een dergelijke levenshouding om er dan vervolgens 
ernstig voor te waarschuwen. Het Bijbelboek eindigt immers met het indringende 
pleidooi om rekening te houden met het feit dat men eens verantwoording aan 

30 W. Stoker, De christelijke godsdienst in de filosofie van de verlichting. Een vergelijkende studie 
over de geloofsverantwoording in het denken van Locke, de deïsten, Lessing en Kant. Assen, 
1980, 49-53.

31 S. Eschauzier, Kort begrip van het boek den Prediker door het welke men bewyst, dat de voor-
stellen en grondregels door den schryver in het beloop van zyne redenering voorgedragen, hoe 
tegenstrydig dezelve ook aan zyn besluit voorkomen ondertusschen daartoe regelregt leiden. 
In: Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen I. Middelburg, 1769, 
153-208.

32 Eschauzier, Kort begrip van het boek den Prediker, 158.
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God moet afleggen. Op deze wijze trachtte Eschauzier de kritiek op dit Bijbelboek 
als zou het een materialistisch geschrift zijn te ontzenuwen.

Een andere auteur van wie men vond dat hij morrelde aan het gezag van de 
Schrift was de hugenotenpredikant Pierre Bayle.33 Hij had zijn pijlen op koning 
Salomo gericht en meende dat deze koning de trekken vertoonde van een tiran-
nieke oosterse alleenheerser. Brahé poneert dat de Bijbel een totaal ander beeld 
schetst. Maar van de Bijbelse bronnen willen deïsten en ‘nieuwerwetsche phi-
losophen’ niet weten. Het punt dat Brahé wil maken is dat deïsten evengoed hun 
gezaghebbende auteurs en geschriften hebben zoals Suetonius, Tacitus en Plutar-
chus. Dat zijn hun orakels.34

Een zaak die de gemoederen flink bezighield was de kwestie of de ziel on-
sterfelijk en onstoffelijk is. De Pruisische gouverneur Jacob Friedrich von Biel-
feld (1717-1770) had geopperd dat men niet zeker kon zijn of de ziel onstoffelijk 
en onsterfelijk was. Een gevaarlijke gedachte, volgens de Middelburgse predikant 
Gerard Johan Nahuys (1738-1781). Want met deze twijfel kon de deur opengezet 
kon worden voor verfoeide materialistische ideeën. Nahuys meende dan ook de 
orthodox-christelijke visie van zowel de onstoffelijkheid als de onsterfelijkheid 
van de ziel te moeten verdedigen.35 Er was niet alleen orthodoxe christenen, maar 
ook gematigd-verlichte gelovigen alles aan gelegen om vast te houden aan de 
onstoffelijkheid van de ziel, omdat men meende dat een afwijkende overtuiging 
schadelijke gevolgen had voor de ethiek.

Zo had De la Mettrie, niet alleen zijn werk L’Homme machine uitgegeven 
waarin hij zijn materialistische ideeën had ontvouwd, maar ook nog een ander 
geschrift, waarin hij een ethiek had ontworpen op basis van het materialisme. In 
zijn Discours sur le bonheur deed hij uit de doeken hoe een dergelijke materialisti-
sche ethiek eruit moest zien. Omdat dit geheel strijdig was met het christendom, 
is het niet te verwonderen dan velen in de pen klommen. En niet alleen gelovigen, 
maar ook radicaal verlichten ging de visie van De la Mettrie te ver.36 In de woor-
den van Nahuys:

33 J.J. Brahé, Salomo’s Kroonrecht verdedigd en Adonia Abjathar en Joab wegens hoog-verraad 
gestraft. In: Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen I. Middelburg, 
1769, 154-292.

34 Brahé, Salomo’s Kroonrecht, 257.
35 G.J. Nahuys, Kort vertoog over den onstoflykheid en ontsterflykheid der ziele. In: Verhandelin-

gen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen I. Middelburg, 1769, 510-545.
36 J. Israël, Verlichting onder vuur. Filosofie, moderniteit en emancipatie. Franeker, 2006, 909-930.
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Wie ziet niet dat deze twyfeling en verschilligheid op dit stuk van de Natuur der 
Ziele den natuurlyken Godsdienst de bodem inslaat?37

Nahuys probeerde in zijn verhandeling een steentje bij te dragen aan de verde-
diging van zowel de onsterfelijkheid als de onstoffelijkheid van de ziel. De Mid-
delburgse predikant had zich lange tijd zeer intensief beziggehouden met deze 
materie.38 Hij liet zich inspireren door de verlichte Berlijnse joodse wijsgeer Mo-
zes Mendelssohn en diens Phaedon en door enkele anderen.39 Nahuys meende 
weliswaar dat de rede alleen niet in staat is de natuur van de ziel te doorgronden, 
maar geholpen door de Openbaring was dit wel mogelijk.40

Nahuys redeneerde als volgt. Dat de ziel onstoffelijk is blijkt uit het feit dat 
materie alleen maar in beweging gezet kan worden door materie, maar dat dit bij 
de ziel niet het geval is. Fluister iemand in het oor dat er gevaar is en hij reageert 
onmiddellijk. Het feit dat slechts onstoffelijke woorden kunnen bewerkstelligen 
dat iemand in beweging komt, laat zien dat de ziel onstoffelijk moet zijn. Evenzo 
meent hij dat uit het vermogen tot abstractie opgemaakt kan worden dat de ziel 
onstoffelijk is. Mensen kunnen zich zaken voorstellen die niet direct waarneem-
baar zijn. Derhalve kan de ziel niet uit stof bestaan.

De onsterfelijkheid van de ziel beredeneerde hij als volgt. Er zijn ‘beseffens der 
eeuwigheid’ in de ziel gelegd. ‘(…) onze Geest is vatbaar voor, en reikhalzend naar 
een eindeloze duurzaamheid’.41 Uit het feit dat het denkvermogen voor zichzelf 
gedachten aan de eeuwigheid kan oproepen concludeerde hij dat de ziel onsterfe-
lijk moet zijn: ‘God legt geene vatbaarheden in Zyne schepselen, die Hy niet voor-
nemens is te vervullen’.42 Deze gedachtegang doet denken aan het Anselmiaans 
Godsbewijs. De Middeleeuwse denker Anselmus van Canterbury probeerde God 
als volgt te bewijzen: God is datgene, groter dan hetwelk niets gedacht kan wor-
den. Wanneer dus het denkvermogen van de mens zich God kan indenken moet 
God noodzakelijkerwijs ook bestaan.43 Zo redeneerde ook Nahuys: wanneer God 

37 Nahuys, Kort vertoog, 520.
38 In 1785 leest Jacob van ’s Gravenzande nog een brief voor van Nahuys die dateert 1773. Nahuys 

en ’s Gravenzande hadden een briefwisseling over de plaats waar de onstoffelijke zich werk-
zaam is. ZA, KZGW, inv.nr. 59, 71,72.

39 Nahuys, Kort vertoog, 514.
40 Ibidem, 526.
41 Ibidem, 543.
42 Ibidem, 543.
43 L.M. de Rijk, Middeleeuwse Wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing. Assen, 1981, 149-153. 
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de ziel toelaat zich een eeuwigheid in te denken, moet deze ook bestaan en het 
past niet bij God om in de ziel gedachten en verlangens naar de eeuwigheid te 
leggen en die vervolgens niet waar te maken.

Ook Cornelis de Vries (1740-1812) doopsgezind predikant te Enschede, liet van 
zich horen in de strijd tegen het deïsme. Zijn opstel behelst een verdediging tegen 
aantijging van de deïst Shaftesbury, die het Evangelie had bekritiseerd door te 
stellen dat het geen oog had voor de belangrijke klassieke deugd van de vriend-
schap. Shaftesbury had een bisschop geciteerd die had beweerd dat zoiets belang-
rijks als de vriendschap slechts één keer in het Nieuwe Testament voorkwam, en 
dan ook nog eens negatief: de vriendschap van de wereld is vijandschap tegen 
God. Het openbaringsgeloof wordt dus bekritiseerd doordat het zo negatief kan 
zijn ten opzichte van de deugd van de vriendschap.

De Vries gaf toe dat het begrip filia ‘vriendschap’ inderdaad alléén genoemd 
wordt in de reeds vermelde passage, maar stelt vervolgens ook dat de bijbelschrij-
vers een ander woord hebben gesmeed voor dezelfde zaak, namelijk het begrip fi-
ladelfia: afgeleid van filia en van delfos, dat broer betekent. Volgens De Vries gaat 
de vriendschap in de Bijbel daarmee dan ook aanzienlijk verder en dieper dan de 
vriendschap van de klassieke oudheid en krijgt vriendschap zo een inhoudsvollere 
rijkdom. Opnieuw zien wij hier hoe een verdediger van het openbaringsgeloof 
zich tegen aanvallen op de Bijbel keert. Bij deze verdediger moeten wij niet den-
ken dat hij daarmee alles letterlijk nam wat er in de Bijbel staat. Een aantal jaren 
later doet hij uit de doeken dat de zondeval nuttig was voor de mens om zijn echte 
bestemming te bereiken en dat de slang in het paradijs niet werkelijk tot Eva had 
gesproken.44

Tot nu toe zagen wij dat diverse auteurs zich tegen negatieve uitlatingen over 
passages in de Bijbel of bepaalde geloofsvoorstellingen afzetten. De reeds eerder-
genoemde Josua van Iperen probeerde het over een andere boeg te gooien. Hij 
ging niet zozeer in tegen een bepaalde aantijging, maar brak een lans voor een 
moderne wijze van Bijbellezen om zo de importantie van de bijbel te behouden. 
Hij voerde een pleidooi om meer oog te krijgen voor de oosterse manier van dich-
ten. Op die manier worden veel Bijbelse zaken inzichtelijk. Tot dit inzicht was hij 
gekomen door de bestudering van werken van de Duitse en Engelse geleerden 
Johann David Michaelis en Robert Lowth. Hun methode paste hij toe op enkele 
passages uit de Bijbel. Deze wijze van Bijbelexegese zou voor weldenkende lezers 

44 Bosma, Woorden van een gezond verstand, 340-341.
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de Bijbel tot een geloofwaardig en gezaghebbend boek maken. Achter deze ver-
handeling zat een autobiografisch gegeven. Zelf kon Van Iperen lange tijd niets 
met het Bijbelboek Hooglied beginnen. Maar nu hij het op een andere manier was 
gaan lezen en daarmee oog kreeg voor het feit dat het Bijbelboek drama bevatte, 
was de inhoud van het boek voor hem gaan leven.45

Wanneer wij de pennenvruchten van al deze ijverige heren overzien, dan kun-
nen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat zij bezig waren een achterhoedege-
vecht te voeren. Het ontbreekt aan een samenhangende visie en een grondige uit-
eenzetting tegen het deïsme. Het zijn veelal kleinere onderwerpen waarvoor de 
desbetreffende auteurs interesse toonden. Geen van al deze pogingen zullen de-
isten hebben overtuigd. Dat zal ook niet de bedoeling zijn geweest. Men schreef 
voor het eigen reeds overtuigde publiek en zocht een dam op te werpen tegen ver-
dere doorwerking van het deïstisch gedachtegoed. Dergelijke stukken vormen in 
de beginjaren van het Genootschap een substantieel deel van de Verhandelingen. 
Voor het Genootschap blijkt de openbaringsreligie van belang te zijn. Het Ge-
nootschap stelde zich op als beschermer van het christelijk geloof. Hoe dit geloof 
zich manifesteerde en werkzaam was, beschrijven we in de volgende paragrafen.

Fysico-theologie
Een eenvoudige omschrijving van de fysico-theologie is niet gemakkelijk te geven. 
J. Bots heeft in zijn onderzoek naar de fysico-theologie het verschijnsel als volgt 
gedefinieerd: een theologie die zich baseert op de gegevens van de experimentele 
natuurwetenschap en een experimentele natuurwetenschap die bedreven wordt 
met uitdrukkelijk theologische preoccupaties.46 Een treffend voorbeeld van een 
fysico-theologische instelling vinden wij bij Leendert Bomme. Deze Middelburg-
se koopman, die veel aan het strand te vinden was—hij had een zomerhuis te 
Oostkapelle— onderzocht nauwkeurig allerlei zeediertjes zoals zeeslakken en po-
liepen. Zo beschreef hij de manier waarop zeer kleine zeepoliepen nog kleinere 
organismen verorberden. Hij ontwaarde daarin de wijsheid van de Schepper, die 
op deze wijze erin voorzag dat het diertje zijn voedsel ontving en het bracht hem 
tot religieuze vervoering:

45 W. Peene, Josua van Iperen (1726-1780). Gereformeerd predikant ten tijde van de Verlichting. 
Zoetermeer, 2017, 281. 

46 Bots, Tussen Descartes en Darwin, 2. 
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Dus bezorgt den groote Schepper deze, anderzins op eene bepaalde plaats vast-
gehegte diertjes, van spyze en noodig voedsel. (…) Hoe groot zyn Gods wer-
ken! Mag het de aandoening van verwondering en eerbieding van des grooten 
Scheppers Alvermogen, Wysheid en Goedheid ook in de wateren ja diepten der 
zee betoond in de beschouwers verwekken (…).47

Vanuit dezelfde visie beschreef Martinus Slabber, baljuw en secretaris van Ou-
delande, de paalworm. Dit diertje zorgde voor veel overlast omdat het dijkpalen 
kapot knaagde. Het was in de achttiende eeuw een ware plaag geworden. Maar 
omdat ook dit voor ongemak zorgende diertje een schepsel van God is, kon hij het 
niet laten om er toch iets positiefs over te zeggen. God geeft ieder schepsel iets 
moois mee. En de paalworm had daarom bij de kop twee zeer ‘cierelyke als aan 
eengechte vezeldraden, zie zich als franjen uitspreiden’.48

Er spreekt een groot optimisme en blijmoedigheid uit de fysico-theologie, die 
de beoefenaren in staat stelde om open te staan voor wetenschappelijke ontwikke-
lingen en ontdekkingen.49 Fysico-theologie diende ook voor het in evenwicht be-
waren van geloof en wetenschap.50 Het zal dan ook niet verbazen dat fysico-theo-
logie vooral het harmonieuze en positieve van de natuur benadrukte. Maar deze 
positieve openheid betekende niet dat men geen oog had voor zaken die zich juist 
moeilijk lieten rijmen met een schepping door de alwijze en goede God.

Onder de titel Beschryving van eene allerzonderlingste wanstallige menschen- 
vrugt gaf J. le Roy een nauwkeurige omschrijving van een levenloos geboren kind 
met een waterhoofd. Omdat de mens het pronkstuk is van de Schepper verdient 
hij ook alle aandacht wanneer hij niet volmaakt, maar schijnbaar vol gebreken en 
misvormingen is. Vandaar dat hij het van belang vond om ‘deze allerzonderlingste 
wanstallige menschenvrugt te beschryven.’

47 L. Bomme, Bericht wegens een zonderling zee-insect, gevonden aan eenige zeewieren, ge-
vischt op het strand van het eiland Walcheren. In: Verhandelingen van het Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen I. Middelburg, 1769, 402.

48 M. Slabber, Waarneming van een Oost-Indischen zeeworm. In Verhandelingen van het  
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen I. Middelburg, 1769, 388, 389.

49 J. van Iperen, Antwoord op de vrage: Mag een natuuronderzoeker uit de reeds gemaakte 
Waarnemingen en Proefondervindingen verdere gevolgen trekken ter uitvorschinge van de 
nog onbekende Oorzaken en Verschynselen? Zo ja, hoeverre mag hy daarin gaan? En welke 
Regelen moet hy daaromtrend in agt nemen? In: Verhandelingen van het Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen IV. Middelburg, 1775, 116 -117.

50 Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 219.
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De bij de bestudering van de natuur overheersende gedachte dat alles de hand 
van de Schepper liet zien, deed deze beoefenaar van de fysico-theologie dus niet 
de ogen sluiten voor ‘oogschynende gebreken’, maar zijn houding was evenzeer 
aanleiding om ook deze zaken nauwkeurig te bestuderen. Het was volgens Le Roy 
juist een misverstand om hieraan voorbij te gaan. Omdat ook wangedrochten van 
Gods hand kwamen, waren ze de moeite waard om nauwkeurig beschreven te 
worden en zelfs in prent afgebeeld te worden. 

Van Iperen probeerde de uitvinding van de telescoop en de ontdekkingen die 
men daarmee had gedaan, toe te passen op moeilijk verklaarbare Bijbelpassages 
om deze ook geloofwaardig te laten zijn.51 Bij hem zien we een combinatie van 
fysico-theologie en apologetiek, een verschijnsel dat veelvuldig voorkwam.52 Van 
Iperens religie was dus sterk rationeel van karakter. Alles moest verklaarbaar zijn. 
De fysico-theologie had zeker geen gesloten karakter.53

51 J. van Iperen, Verbeteringe van het zintuig des gezichts, 461-509.
52 Bots, Tussen Descartes en Darwin, passim. 
53 Mijnhardt, Tot heil van ’t Menschdom, 199-200.

‘Een wanstallige Menschen-vrucht’ 
bij de verhandeling van J. le Roy, 
Verhandelingen van het Zeeuwsch 
Genootschap deel 3, na p. 528, 
Middelburg 1773. Bron: Zeeuwse 
Bibliotheken, Tijdschriftenbank. 
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Religie als leidraad voor wetenschapsbeoefening
Ook voor het beoefenen van de wetenschap speelde religie een belangrijke rol. 
Zo werd in 1770 een prijsvraag uitgeschreven over de kwestie of een onderzoeker 
gevolgtrekkingen mag maken uit reeds gedane ondervindingen om zo stapsgewijs 
vorderingen te maken in de wetenschap.54 De winnende verhandeling van Josua 
van Iperen geeft een positief antwoord op deze vraag. Met een scala aan voor-
beelden illustreert hij dat men gevolgtrekkingen kan maken op grond van eerder 
onderzoek. De vraag is echter hoe dit op de juiste wijze kan geschieden. Wille-
keur en voorbarigheid moeten immers vermeden worden. Evenals tunnelvisie die 
soms door ‘entdeckersfreude’ kan ontstaan. Hij ontwikkelt dertien ‘stokregelen’ 
om op de juiste wijze te redeneren.

Uit zijn betoog blijkt dat hij daarvoor gebruik wil maken van de Leibniz-Wolf-
fiaanse filosofie. Dat is gezien zijn achtergrond niet vreemd: Van Iperen had wijs-
begeerte gestudeerd in Groningen bij Nicolaus Engelhard, die zich inspande om 
de Leibniz-Woffiaanse filosofie te introduceren in de Republiek. Van Iperen was 
ook bij hem gepromoveerd op een proefschrift getiteld De mundi mechanismo. 
Hierin voert hij een pleidooi om de filosofie van Newton te verbinden met het 
gedachtegoed van Leibniz. Voor de theorie van de zwaartekracht was tot dan toe 
nog geen verklaring gevonden. En dat was een ‘griezelig’ gegeven. In een volstrekt 
helder universum waarin alles verklaarbaar moest zijn was het onverklaarbare van 
de zwaartekracht onverdraagbaar. Maar dit natuurverschijnsel kon prima inzich-
telijk gemaakt worden met de monadenleer van Leibniz. Deze houdt kort gezegd 
in dat de werkelijkheid vervuld is van op zichzelf staande vensterloze entiteiten 
die in een keten aan elkaar verbonden waren, van de kleinste monade tot God, de 
allergrootste monade. De zwaartekracht was mogelijk doordat het heelal niet leeg 
was, maar gevuld met monaden. En zo bleef er dan toch binnen de wetenschap 
ruimte voor God.55 Op eenzelfde wijze dacht Van Iperen dat op alle terreinen van 
de wetenschap vooruitgang geboekt kon worden. Hij wilde de inductieve methode 
van Newton combineren met de deductieve methode van Leibniz-Wolff. De rede-
neerkunde moest uit ‘het serrail’ waarin het opgesloten zat, weer bevrijd worden.

De meerderheid van de juryleden beoordeelde Van Iperens bijdrage als de 
beste. Het laat zien dat men koos voor een religieus geïnspireerde wetenschap. 

54 Zie voor prijsvragen van het Genootschap: G.G. Trimpe Burger-Mekking, Prijsvragen en 
conceptprijsvragen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen uitgeschreven in het 
tijdvak 1769-1860. In: Archief, 2002, 69-254.

55 J. van Iperen, De mundi mechanismo. Groningen, 1752, 15, 24. 
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Men wilde enerzijds openstaan voor nieuwe ontdekkingen, en ondersteunde 
het streven dat op inductieve wijze wetenschap bedreven werd. Anderzijds was 
men beducht om zonder Openbaring wetenschappelijk bezig te zijn. Wolff was 
overtuigd van de harmonie tussen openbaring en rede en bepleitte een redelijk 
christendom.56 Vandaar dat de Wolffiaanse filosofie zo aantrekkelijk bleef: men 
kon wetenschap bedrijven en toch binnen de veilige kaders blijven. Eén jurylid 
had overigens fundamentele kritiek op Van Iperens verhandeling: de Utrechtse 
wiskundige Johann Friedrich Hennert. Alhoewel hij zeker waardering kon op-
brengen voor Van Iperens betoog, miste hij het gebruik van de wiskunde. Volgens 
hem was wetenschapsbeoefening zonder helder en fundamenteel gebruik van de 
wiskunde kwakzalverij. Een saillant detail is dat deze Hennert positief stond ten 
opzichte van Spinoza.57

God op afstand
Twee verhandelingen verdienen onze bijzondere aandacht, omdat ze een andere  
geest ademen. De reeds genoemde Johan Macquet uit Zierikzee schreef een 
verhandeling waarin de medische stand werd verdedigd tegen de beschuldiging 
van atheïsme. Dat de medici werden gewantrouwd was geen nieuw verschijn-
sel. Wanneer men zich toelegde op natuurlijke kennis en het bovennatuurlijke 
leek te veronachtzamen was dat reeds uitermate verdacht. Vooral artsen moesten 
het ontgelden.58 In zijn uitvoerige verhandeling zette Macquet uiteen dat artsen 
de werking van God niet direct, maar indirect waarnemen. En alhoewel het niet 
meer God is die vinger van een persoon doet bewegen, wil dat volgens hem nog 
niet zeggen dat artsen daarmee atheïsten zijn. Integendeel, zij behoeden de mens-
heid voor dweperij en bijgeloof.

Zijn verhandeling werd met instemming gelezen. Men was zelfs zo enthou-
siast dat men de verhandeling over ‘dit zoo fraay als zeldzaam onderwerp’, die 
Macquet graag in twee delen wilde toezenden, in zijn geheel wilde plaatsen.59 De 
arts Paulus de Wind, die het stuk beoordeelde, was er zeer van gecharmeerd.60 En 
zo verscheen Macquets stuk integraal in de Verhandelingen. De recensent van de 

56 Stoker, De christelijke godsdienst, 49. 
57 Krop, Spinoza, 143. 
58 R.H. Vermij, Secularisatie en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard 

Nieuwentijt. Amsterdam, 1991, 73. 
59 ZA, KZGW, inv.nr. 3, notulen 30 mei 1769; notulen 27 juni 1769.
60 Zeeuwse Bibliotheek (ZB), HS 4679 brief van Paulus de Wind aan David Henry Gallandat 12 

juni 1769.
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Vaderlandse Letteroefeningen was minder enthousiast. Hij meende dat Macquet 
weinig nieuws te melden had, behalve dat hij het woord ‘natuur’ wilde vervan-
gen door het woord ‘leven’.61 Maar wellicht heeft deze recensent over het hoofd 
gezien dat er in deze verhandeling wel degelijk een belangrijke gedachte wordt 
ontvouwd. Het begrip ‘natuur’ was een besmet begrip. Had Spinoza niet gezegd: 
Deus sive natura en vielen bij hem God en natuur niet samen? Wat Macquet in 
zijn verhandeling doet is het beladen begrip ‘natuur’ vervangen door het veel neu-
traler woord ‘leven’ om vervolgens te stellen dat ‘alle deze werkingen in het Leven 
door de Godheid in de stof [zijn] gegoten’. En het haast consequent spreken van 
Godheid in plaats van God zou te denken moeten geven.

Dat het Genootschap er mee in zijn nopjes was is overigens wel te begrijpen. 
Door God niet direct te laten optreden maar wel in het wereldbeeld te handhaven, 
wordt het gedachtegoed van Spinoza bestreden en daarmee ook wellicht een ele-
ment van het Hattemisme, een religieuze stroming die als spinozistisch betiteld 
werd.62 Zierikzee, waar Macquet woonachtig was, is ook de woonplaats geweest 
van Dina Jans, de voormalige huishoudster van de afgezette spinozistische predi-
kant Pontiaan van Hattem. Zij bleef een trouw aanhangster van diens leer. Het Hat-
temisme heeft nog lange tijd een grote schare van volgelingen gehad. Of Macquet 
op een of andere manier nog weet had van dit gedachtegoed en als reactie daarop 
zijn verhandeling heeft geschreven is niet duidelijk. Hattemisten ontkennen dat er 
in de schepping twee soorten oorzaken zijn aan te wijzen: de goddelijke oorzaak en 
de natuurlijke oorzaken die werkzaam zijn in de schepselen. Bij Hattemisten valt 
de werking van God en de natuur samen, zij predikten passiviteit omdat God alles 
doet. In een plakkaat tegen Pontiaan van Hattem dat door de Staten van Zeeland 
was uitgevaardigd wordt uitdrukkelijk tegen de leer van Van Hattem verkondigd 
dat er twee soorten oorzaken zijn. God die alles in werking zet, en een collec-
tief van natuurlijke werkingen die plaatsvinden onder het providentiële beleid van 
God. Deze zienswijze voorkwam dat God en de werkelijkheid samenvielen.63

61 Hedendaagsche Vaderlandsche letteroeffeningen. Amsterdam, 1772, 117.
62 Zie voor het Hattemisme: R. Vermij, De boeventaal der vrijgeesten. Carolus Tuinman (1659-

1728) en het hattemisme. In J.W. Buisman (red.) Verlichting in Nederland 1650-1850. Vrede 
tussen rede en religie? Nijmegen, 2013, 31-49; Michiel Rudolf Wielema, Ketters en verlichters. 
De invloed van het spinozisme en wolffianisme op de Verlichting in gereformeerd Nederland. 
Amsterdam, 1999; M.R. Wielema, The March of the Libertines. Spinozists and the Dutch Refor-
med Church (1660-1750). Hilversum, 2004.

63 ZB, HS 4135, Johannes Plevier aantekeningen in verschillend handschrift over Hattemisme met 
geschreven en gedrukt plakkaat.
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Macquet blijft in zekere zin in het spoor van de orthodoxie, maar God komt wel 
heel nadrukkelijk op afstand te staan. Zijn haast consequent spreken over de 
‘Godheid’ in plaats van over God, zorgt ervoor dat God verder weg komt te staan 
dan ooit. God grijpt niet meer rechtstreeks in, zoals werd beleden in het gedicht 
ter herinnering aan de Opstand. God is op indirecte wijze betrokken bij de wer-
kelijkheid. Hoe Macquet dit precies voor zich zag, doet hij niet uit de doeken. 
We zijn overigens niet geheel verstoken van kennis omtrent zijn visie. We komen 
meer te weten dankzij een eerder gepubliceerd werkje: Verhandelingen over de 
Bybelsche ziekten en eenige andere gevallen die in de Heilige Schriften voorkomen 
en door de Geneeskunde licht ontfangen. Hierin gaat hij verschillende ziekten na 
die in de Bijbel worden genoemd. Wanneer er in de Bijbel sprake lijkt te zijn van 
iets bovennatuurlijks, probeert hij dat te verklaren als een normaal verschijnsel. 
Was er sprake van een engel of een boze geest, dan schreef hij dat toe aan het 
spraakgebruik van de Joden.64

Macquet meende op die manier de Bijbel geloofwaardig te kunnen maken: ‘De 
hedendaagsche natuurkunde verschaft fraaije zaeken tot opheldering en bekrach-
tiging van Gods boek.’65 En: ‘men kan nu de aanwezendheid van een Opperwezen, 
de goddelykheid der H. Schriften zonder tegenspraek bewyzen.’66 Hij eindigt zijn 
boekje met de bespreking van Handelingen 12: 23 over de ziekte van Herodes, 
een tamelijk onbekende passage in de Bijbel. Met de beschrijving van deze kwaal 
komt hij tot de moraal van zijn verhaal. Na omstandig uiteen gezet te hebben aan 
welke ziekte Herodes lijdt—wormen knagen zijn darmstelsel kapot met alle helse 
pijnen en gevolgen van dien— zegt hij:

De Almagt had deze dwingend met de donder van zyn magt kunnen treffen, 
maar bedient zich van naturelyke middelen om de mens zyn magt te tonen (…).67 

Dat is precies wat Macquet ook in zijn verhandeling voor het Genootschap wilde 
aantonen. God, die hij hier weer onpersoonlijk weergeeft als de Almacht, bedient 
zich van natuurlijke middelen. Zo probeerde hij het Godsgeloof en de Bijbel te 
redden en zich te vrijwaren van de betichting van atheïsme. In zijn poging de 
Bijbel én de artsen te redden door te benadrukken dat God op de tweedae plaats 

64 Macquet, Verhandeling over de Bybelsche ziekten, 9.
65 Ibidem, 4.
66 Ibidem, 4.
67 Ibidem, 137. 
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staat, komt hij echter dicht bij het gedachtegoed van de deïsten. Voor hen was de 
Godheid immers ook een macht die ver af stond van de schepping en het reilen 
en zeilen in de wereld.68

Dat dergelijke ideeën in het Genootschap hun weg konden vinden laat zien 
dat er binnen het Genootschap ruimte was voor religieuze ideeën die in de kerk 
controversieel waren. Zou een predikant een boek met deze strekking willen uit-
geven, dan was het zeer de vraag of het door de kerkelijke censuur zou komen. In 
zekere zin komen in het Genootschap religieuze voorstellingen naar voren die de 
kerk zou willen tegenhouden. De predikant Johannes Wilhelmus Paris uit Hulst 
schreef een dergelijke bijdrage.69 Zijn verhandeling getiteld Psychologische en mo-
ralische aanmerkingen over het verband van verstand en wille handelt over de 
zedelijke verbetering van de mens.70 De aanleiding was het feit dat de curatoren 
van het Stolpiaans Legaat te Leiden een prijsvraag hadden uitgeschreven over de 
kwestie of de mens beschikt over een ingeschapen zedelijk gevoel om het goede 
te doen. De prijsvraag werd uitgeschreven om reacties uit te lokken op de ideeën 
van de vrijdenker Shaftesbury, die had geopperd dat de mens een soort ingescha-
pen zesde zintuig zou hebben voor het goede. Paris leunt in zijn verhandeling 
sterk op het gedachtegoed van de verlichte filosoof Mozes Mendelssohn, die hij 
ook met ere noemt. Zonder beroep op Bijbel of godsdienst wil hij een moreel 
principe vinden waardoor de mens tot zedelijke verbetering in staat is.71 

Paris meent dat deze verbetering plaats vindt via een natuurlijk proces. Dat 
proces laat een filosofische beschouwing toe.72 Volgens Paris bestaat bij alle gees-
telijke wezens een instinct of streven naar volmaaktheid. En daaruit kan een ethi-
sche grondregel afgeleid worden. De mens is volgens zijn eigen natuur verplicht 
om te doen wat zijn inwendige en uitwendige staat kan vervolmaken en niet te 
doen wat zijn volmaaktheid in de weg staat. Deze wet der natuur is geen aanlei-
ding tot egoïsme, maar kan juist de zedelijke verplichtingen tot zichzelf, God en 
de naaste grondvesten.73 Dit gaat niet zonder slag of stoot. Er is oefening voor 
nodig om een ‘hebbelykheid’ te verkrijgen waarbij de wil steeds vatbaarder wordt 

68 C. Taylor, Een seculiere tijd. Rotterdam, 2010, 375.
69 Zie over Paris ook het artikel van Jan van Loo verderop in deze bundel.
70 J.W. Paris, Psychologische en moralische aanmerkingen over het verband van verstand en 

wille. In Verhandelingen IV. Middelburg, 1775, 453-499.
71 Paris, Psychologische en moralische aanmerkingen, 454-479.
72 Ibidem, 475.
73 Ibidem, 484, 485.
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voor goede indrukken.74 Omdat er in de natuur geen sprake is van een ‘sprong’, 
maar alles geleidelijk aan gebeurt, kan deze verandering gekarakteriseerd worden 
als een successieve en ongemerkte verbetering van de zielsvermogens.75

Op deeze wyze en niet anders wordt de Deugd gebooren, die een gewrocht is 
van het nauw verband, goede order en overeenstemming van Verstand en Wille, 
van hoogere en laagere Zielskrachten, van de Reden en de Zinnen.76

Volgens Paris bestaat de echte vrijheid in het vermogen van de wil om de beslui-
ten en oordelen, die een ‘zuiver en opgehelderd verstand’ na ‘genoegzaam overleg 
heeft opgemaakt’ op te volgen.77 Paris geeft aan dat hij deze gedachte heeft ge-
vonden bij J.L. von Mosheim, een autoriteit binnen het gematigd verlicht protes-
tantisme.78 Maar al zijn gedachten over de vervolmaking en zelfvervolmaking als 
bestemming van de mens zijn ideeën die de Berlijnse wijsgeer Mendelssohn had 
geventileerd.79 Paris gaf aan dat hij voor zijn filosofische verhandeling geen Bijbel 
nodig heeft om te ontdekken wat goed en kwaad is en hoe de mens verbeterd kon 
worden. Op het eerste gezicht gaat het hier om een merkwaardig onderwerp voor 
een predikant. Maar het is een significant verschijnsel voor een verschuiving die 
zich in de tweede helft van de achttiende eeuw voltrekt binnen een gematigd ver-
licht christendom om meer nadruk te leggen op ethiek en humaniteit.80

Opnieuw laat deze verhandeling zien dat er ruimte was voor gedachtegoed dat 
voorzichtig de weg naar seculariserend denken openzet. Overigens hoeft deze 
manier van denken geen belemmering te zijn voor een gelovige levenshouding. 
Zo schreef Macquet veel christelijke poëzie en nam Paris de moeite om een Duits 
gedicht in het Nederlands te vertalen, waarin zondaren werden opgeroepen om 
in Jezus te geloven. Dit past bij het zogenoemde ‘Evangelische geloof ’, waarbij 
er geen aandacht was voor dogmatische zaken, maar men in de geest van Jezus 

74 Ibidem, 488, 489.
75 Ibidem, 495.
76 Ibidem, 498.
77 Ibidem, 498, 499.
78 Ibidem, 499.
79 R. Munk, ‘De roem van dien wijsgeer’ ‘ook bij onze natie’ Moses Mendelssohn als Verlichtings-

denker en de vroege receptie van zijn denken in de Republiek. In: Buisman (red.), Verlichting 
in Nederland, 102-105.

80 Bosma, Woorden van een gezond verstand, 342, 349-350.
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probeerde te leven. Wel moeten wij bedenken dat het vertalen en uitgeven van 
buitenlandse werkjes in deze tijd nogal eens geschiedde om den brode.81

Religie als vlag voor veelsoortige lading
Op nog andere wijze komt religie in de Verhandelingen voor: als een vlag om 
allerlei gedachtengoed uit te dragen. Men refereerde dan aan de godsdienst om 
vervolgens specifieke overtuigingen voor het voetlicht te brengen. Zo schreef de 
arts David Henri Gallandat (1732-1782) een uitvoerige verhandeling over de wijze 
waarop men om moest gaan met slaven.82 Maar voor hij dat doet, zoekt hij een 
morele fundering voor de slavernij in het Christelijk geloof. Hij maakt zich daar 
erg gemakkelijk vanaf. Hij biedt niet meer dan een oppervlakkige verwijzing naar 
een curieuze ‘disputatio’ getiteld Dissertatio politico-theologica de servitute, li-
bertati christianæ non contraria. Deze disputatio was in 1742 te Leiden gehouden 
onder leiding van de hoogleraar Johannis van den Honert door een gewezen slaaf: 
Jacobus Elisa Johannes Capitein (1717-1747). Zoals de titel al aangeeft wordt in 
de disputatio verdedigd dat de slavernij niet in tegenspraak is met de christelijke 
vrijheid. Een dergelijke disputatie gaf overigens in de meeste gevallen de mening 
van de hoogleraar weer en niet van de student.83 Op de titelplaat van deze dispu-
tatie is zichtbaar hoe Afrikaanse slaven een VOC-schip bevrachten. Een student 
had er nog een versje bij gemaakt, waarin hij de daarop verbeeldde slavenarbeid 
interpreteerde als Gods genade aan Chams geslacht:
 

Men ziet hen by ’t kasteel hun pligt met lust verrigten,
De laading in de boot, daar uit in ’t vaartuig ligten,
Dat om de linkerhoek legt met beslaage zeil.

81 L.G. Korpel, Inleiding. In: L. Korpel (red.), In Nederduitsch gewaad. Nederlandse beschouwin-
gen over vertalen 1760-1820. Den Haag, 1993, 6.

82 D.H. Gallandat, Noodige onderrichtingen voor de slaafhandelaaren. In: Verhandelingen van 
het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen I, 422-460.

83 S.J. Visser, Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679). Twee remonstrantse 
theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid. Hilversum, 2011, 139; Peene, Josua 
van Iperen, 42-43. Dat disputaties zeker ook het werk van studenten zelf konden zijn, betoogt 
M.J.A.M. Ahsmann voor disputaties in de rechtenfaculteit, Collegia en colleges: juridisch on-
derwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren. Groningen, 1990.
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Zo wil God Chams geslagt ook zyn genaa betoonen;
Daar wy, als Japhets kroost, de tent van Sem bewoonen: 
Zo wort het sterk D’Elmien’ een schoon kasteel van Heil.84

Met zijn verwijzing naar deze disputatie beweerde Gallandat dat de slavenhandel 
op grond van het christelijk geloof acceptabel was en daarmee wordt religie ge-
bruikt ter verdediging van de maatschappelijke constellatie waarin slavernij een 
goede zaak was. Het geloof bevestigt de status quo en heeft daarmee dus een be-
houdende functie. Wel benadrukt Gallandat dat slaven goed behandeld moesten 
worden. Desondanks blijft zijn betoog een pleidooi voor instandhouding van de 
slavernij.

Religie kon echter ook aangewend worden om nieuwe ideeën aan de man te 
brengen. Dezelfde Gallandat probeerde de zegeningen van de toch wel omstre-
den ingreep van de ‘sectio caesarea’ ingang te laten vinden met een beroep op de 
protestantse religie.85 Hij opent zijn verhandeling met het citeren van het eerste 
artikel van het genootschapsreglement. De doelstelling van het Genootschap is 
immers God te verheerlijken, het mensdom voordelig te zijn en allerlei nuttige 
kunsten voor te planten. Hij neemt dan ook aan dat niemand het hem kwalijk zal 
nemen wanneer hij daar als lid aan probeert te voldoen.86 Door middel van de 
keizersnede wordt God als Schepper in de hoogste mate verheerlijkt, wanneer op 
deze wijze een mens, het pronkstuk van zijn werken, wordt gered.87

Is iets billyker, is iets gerechtelyker, ja iets Christelyker dan een onnoozel wicht 
dat noch leeft, wanneer de moeder reeds overleden is en door zyn kloppen en 
springen in de uiterste benaauwdheid zyn evenmensch om hulp roept uit des-
zelfs doodelyke banden te slaaken (…).88

Hij zette uiteen dat de keizersnede reeds in de oudheid werd toegepast, maar 
‘vooral in dien tyd wanneer een gewaande Godsvrucht het openen van een lyk als 

84 J.E.J. Capitein, Dissertatio politico-theologica de servitute, libertati christianæ non contraria. 
Leiden, 1742, zonder paginanummer. Vgl. Genesis 9: 25-27. Met D’Elmien wordt fort Elmina in 
het tegenwoordige Ghana bedoeld.

85 D.H. Gallandat, Verhandeling over de keizerlyke snede. In: Verhandelingen van het Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen III. Middelburg, 1773, 319-357.

86 Gallandat, Keizerlyke snede, 319.
87 Ibidem, 320.
88 Ibidem, 324.
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een afschuwellyke kerkschendery verklaarde, moest noodzaaklyk de Keizerlyke 
snede als een schandelyke daad aangemerkt worden’ en sindsdien was deze opera-
tie in het vergeetboek geraakt.89 Na op deze wijze een appel gedaan te hebben op 
het christelijk gevoelen en kritiek geleverd te hebben op verkeerde godsdienstige 
voorstellingen, wijdde hij zijn verdere betoog aan het geven van voorbeelden over 
het nut van de keizersnede. Het is duidelijk dat hij de godsdienst aanwendde om 
zijn pleidooi voor de keizersnee kracht bij te zetten.

Een vergelijkbare benadering zien we bij de Amsterdamse heelmeester S. van 
Nooten. Hij deelde het Genootschap mee dat er goede ervaringen waren opge-
daan om patiënten met het toedienen van elektrische schokken te genezen van 
verlamdheid.90 De oplossingen van vraagstukken rond elektriciteit was volgens 
hem dan ook ‘van een alleruitgebreidst nut voor het Menschdom’, maar het zou 
‘tevens de wysheid en goedheid des Grooten Scheppers ook in deeze verbaazende 
eigenschappen kennelyk doen worden.’ Beide doelstellingen stonden immers op 
het programma van het Genootschap. Zo probeerde Van Nooten zijn lezerspu-
bliek te overtuigen van de noodzaak van het toepassen van elektriciteit. Hierover 
bestond er in de achttiende eeuw nog veel discussie en onzekerheid.91

De jurist Wilhelm Schorer greep het geloof in God aan om een argument te 
vinden tegen het duelleren.92 Deze tweegevechten werden als een actueel maat-
schappelijk probleem ervaren. Hoewel er plakkaten waren uitgevaardigd, was 
handhaving van de wetgeving tegen het tweegevecht toch vaak een wassen neus.93 
Vandaar dat deze rechtsgeleerde dit probleem in zijn verhandeling aan de orde 
stelde. Eerst probeert hij als goed natuurrechtsdenker op redelijke gronden aan te 
tonen dat het duelleren niet past bij de menselijke natuur. Vervolgens laat hij zijn 
lezerspubliek kennismaken met een denkbeeldige verontschuldiging die een ge-

89 Ibidem, 329, 330.
90 S. van Nooten, Bericht van het gebruik der elektriciteit in de genezing van lammigheid. In: 

Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen III. Middelburg, 1773, 463- 
490; A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrij-
vingen van zoodanige personen die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard 
gemaakt deel V, 1859, 97.

91 A. de Knecht-van Eekelen, Geneeskundige Elektriciteit: therapeutische toepassing van een 
achttiende-eeuwse vinding. In: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1995, nr. 44, 2269-
2275.

92 W. Schorer, Verhandeling over de dwaasheid en schandelykheid der tweegevechten. In: Ver-
handelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen IV. Middelburg, 1775, 543-576.

93 I. Matthey, Eer verloren, al verloren. Het duel in de Nederlandse geschiedenis. Zutphen, 2012, 
161-175; I. Mattey, Eer is teer. Duelleren in Holland 1600-1800. In: Pro Memorie. Bijdragen tot 
de rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Hilversum, 2005, 81-114.
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sneuvelde duellist God biedt. Overigens ontleende Schorer dit voorbeeld aan het 
werk van Louis Debonnaire, Les Lecons de la Sagesse uit 1767.94 De omgekomen 
duellist houdt God voor dat hij uiteindelijk uit dapperheid het leven heeft gelaten. 
Hij had een langer leven kunnen hebben, maar zijn eergevoel, dat God toch zelf in 
hem had gelegd, kon het niet verdragen om zo verder te leven. Het is enkel dap-
perheid dat hij zo zijn leven heeft gelaten. Daarom heeft hij dus juist de erekrans 
verdiend.95 ‘Wie schrikt niet van deze redekaveling?’ vraagt Schorer zich af.96 Het 
geloof in God is zo bij hem een argument tegen het tweegevecht. Hij concludeert 
dan ook dat er voor het duelleren geen plaats kan zijn.

Religie werd en passant ook gebruikt als polemiek. Twee voorbeelden ter illu-
stra tie. De doopsgezinde Middelburgse medicus Gerard de Wind (1730-1800) 
leidt een medisch artikel in met een zeer terloopse godsdienstige mededeling: de 
mens als beeld van God is onderworpen aan allerlei ziekten en kwalen, van zijn 
geboorte tot zijn laatste snik.97 Slechts in de openingszin van zijn betoog komt 
deze vage religieuze notie voor en die lijkt zo terloops te zijn dat ze er niet toe 
doet. Maar deze mededeling zegt meer dan men zou vermoeden. Wanneer De 
Wind de mens namelijk kenschetst als ‘het merkwaardig beeld van het Goddelyk 
Opperwezen’ en er in één adem bij zegt dat dit beeld van God vanaf zijn prilste 
begin tot zijn laatste snik te kampen heeft met ziekten, gebreken etc., gaat hij 
in tegen de orthodoxe leer van de Gereformeerde Kerk. Volgens de toenmalige 
gangbare leer van de Gereformeerde Kerk heeft God de mens goed en naar zijn 
evenbeeld geschapen, maar heeft de mens door zijn zonde en afval van God zich 
allerlei ziekten, kwalen en ongeluk op de hals gehaald. De mens die te kampen 
heeft met moeite en verdriet is dus juist niet het oorspronkelijke beeld van God.98 
Door dit terloops als vaststaand gegeven te melden, worden deze woorden meer 
dan een inleiding op zijn eigenlijke verhandeling. Het is een hommage aan zijn 
overleden vader, Gerardus de Wind.99 

94 Schorer, dwaasheid en schandelykheid der tweegevechten, 560, 561.
95 Ibidem, 563.
96 Ibidem, 563.
97 G. de Wind, Ontleedkundige waarneming behelzende een verwonderenswaardig beursgezwel, 

in de borstholligheid van een dood lighaam gevonden. In: Verhandelingen van het Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen III, 491.

98 Nederlandse geloofsbelijdenis art. 14-18, in: Bakhuizen van den Brink, De Nederlandsche Belij-
denisgeschriften, 83-93.

99 Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek V, 1139, 1140. 
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Wat was namelijk het geval? De Middelburgse predikant Gerard van Hemert 
(1698-1759) had in 1730 een boek geschreven waarin hij de ideeën van de vader 
van Gerard de Wind bestreed: Gerardus de Wind M.D. en Leeraar der Doopsge-
zinde Gemeente te Middelburg in Zeeland uit zijne Verhandeling over Gods alge-
mene Genade ontmaskert. Daarin doet Van Hemert uit de doeken dat onder meer 
De Winds voorstelling van de mens als het beeld van God niet klopt. De Wind 
maakte namelijk geen onderscheid tussen de mens zoals hij was vóór de zondeval 
en zoals hij is geworden na de zondeval.100 Dus precies het theologische probleem 
waarmee zoon Gerard de Wind zijn artikel begint. Op deze manier doet De Wind 
voorkomen alsof de zienswijze van zijn vader de gebruikelijke is en de polemiek 
die destijds gevoerd werd, in het voordeel van zijn vader was beslecht. Blijkbaar 
was er binnen het Genootschap de mogelijkheid om dit te doen, iets wat in de 
Gereformeerde Kerk onbestaanbaar zou zijn. De gedachte van De Wind om geen 
onderscheid te maken tussen de mens voor en na de val komt dicht in de buurt 
van de zienswijze van de reeds eerdergenoemde Hattemisten, die evenmin van 
een onderscheid wilden weten. Toch hoeft dit niet te betekenen dat daarmee het 
hattemistisch gedachtegoed bij hem een plaats heeft gekregen. Het Hattemisme 
was meer een mystieke en lijdelijke groepering, terwijl we bij De Wind een nuch-
ter en rationeel betoog aantreffen.

Een andere vorm van terloopse polemiek vinden wij in een artikel van Justus 
Tjeenk (1730-1782). Hij schreef een artikelenserie over de heilige aardrijkskunde. 
Allerlei Bijbelse plaatsen worden daarin uitvoerig beschreven. Wanneer hij een 
regio beschrijft waar psalmdichter David zich ophield, is dit voor hem reden om 
zelf een eigen berijming te maken.101 Deze uitweiding lijkt niet meer te zijn dan 
een vaststelling dat hij naar aanleiding van deze psalm aan het dichten is geslagen 
en zijn lezers het resultaat meedeelt. Maar hij noemt zijn gedicht ‘de nieuwe be-
ryminge’ en wie het gedicht vervolgens bekijkt, ziet dat het gezongen kan worden 
op de gebruikelijke melodie. En Tjeenk doet dit, nadat de nieuwe Staatsberijming 
van 1773 was ingevoerd en er gemor kwam over de nieuwe wijze van zingen die 
daarmee gepaard was gegaan. Hij zelf zal zich ontpoppen als een medestander 
van de opstandige Walcherse boeren in deze zaak. Op deze manier kon een gods-

100 G. van Hemert, Gerardus de Wind M.D. en Leeraar der Doopsgezinde Gemeente te Middel-
burg in Zeeland uit zijne Verhandeling over Gods algemene Genade ontmaskert. Middelburg, 
1730, 161, 162.

101 J. Tjeenk, Verhandelingen over de Heilige Aardrijkskunde. In: Verhandelingen van het Zeeuw-
sch Genootschap der Wetenschappen V. Middelburg, 1776, 539-541.
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dienstige ontboezeming in dichtvorm dienen voor een kerkpolitieke zaak: het on-
dermijnen van de staatsberijming van 1773.

Tenslotte vinden wij in de Verhandelingen een groot aantal artikelen waarin in 
het geheel niet gerept wordt over God. Ook dit is typerend. Blijkbaar vonden deze 
schrijvers het niet van belang om God ook maar op een of andere wijze in verband 
te brengen met het te behandelen onderwerp. De oorzaak ligt niet in het feit dat 
men niets met religie zou hebben, maar men vond het blijkbaar niet nodig om aan 
het betoog een religieuze lading te geven.

Conclusie
In dit artikel is onderzocht welke rol religie speelde binnen het Zeeuws Genoot-
schap tijdens zijn beginjaren. Allereerst kan geconcludeerd worden dat het Ge-
nootschap de rol van beschermer van het openbaringsgeloof op zich nam. Veel 
verhandelingen zijn gericht op het bestrijden van het deïsme. In de tweede plaats 
is religie voor het Genootschap van belang om de bandbreedte aan te geven waar-
binnen wetenschap beoefend kon worden. Daarvoor leek de Leibniz-Wolffiaanse 
filosofie de aangewezen methode te zijn omdat deze vorm van wijsbegeerte een 
prominente rol had weggelegd voor religie. De beoefening van de fysico-theolo-
gie past geheel in dit stramien want zij diende om het evenwicht tussen geloof en 
wetenschap te bewaren. Juist de fysico-theologie, die oproept tot verwondering 
en nauwgezette bestudering van de natuur, stond echter ook open voor nieuwe 
ontwikkelingen. Zij had enerzijds oog voor het minuscule en het harmonieuze 
in de schepping omdat deze aspecten opriepen om de Schepper te prijzen, maar 
noopte tevens tot serieuze bestudering van de ‘mislukkingen’ omdat ook deze tot 
Gods schepping behoorden. Hierdoor konden nieuwe inzichten uit de natuur ook 
gebruikt worden voor het herinterpreteren van de Bijbel. Er was dus zeker geen 
sprake van een gesloten systeem.

In de derde plaats had religie ook invloed op de visie van het Genootschap op 
maatschappelijke kwesties. Enerzijds kon die invloed consoliderend van aard zijn, 
bijvoorbeeld wanneer het ging om de houding ten opzichte van de slavernij. An-
derzijds kon religie aangewend worden als katalysator voor controversiële stand-
punten, zoals het gebruik van elektriciteit en het toepassen van de keizersnee. 
Ten vierde kon religie een andere gedaante aannemen. God was dan niet meer 
direct aanwezig, maar werd op het tweede plan gezet. Door nieuwe inzichten 
kwam God steeds verder weg te staan en dat leidde ertoe dat meer nadruk op 
deugdzaamheid, zelfvervolmaking en ethiek werd gelegd. Ten diepste is het een 
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eerste stap naar het sanctioneren van seculier denken. Maar deze wijze van den-
ken komt in de eerste Verhandelingen slechts zeer sporadisch voor.

Ten slotte bood het Genootschap door zijn openstelling voor leden van ver-
schillende kerkelijke achtergronden ook ruimte aan religieuze visies die in de 
Gereformeerde Kerk heftig bestreden werden. Het definiëren van de mens met 
zijn kwalen en gebreken als het beeld van God werd in de Gereformeerde Kerk 
ten zeerste afgekeurd. Een dergelijke visie kon wel geventileerd worden binnen 
het Genootschap. Of hiermee ook gedachtegoed van Hattemisten een thuisbasis 
heeft gevonden, is een vraag die niet opgehelderd is. Weliswaar komt de gelijk-
stelling tussen de mensen voor en na de zondeval dicht in de buurt van de leer 
van de Hattemisten, maar het is slechts een onderdeel van hun ideeën, die verder 
nogal mystiek en passief van inslag zijn. Het lijkt er op dat dergelijke mystieke 
ideeën verder geen weerklank vonden bij de leden van het Genootschap. Het is 
eerder zo dat allerlei nieuwe ideeën voorzichtig doorbreken. Wel vraagt het ver-
der onderzoek of elementen van het Hattemisme daadwerkelijk hierin een plaats 
hebben gekregen.

Samenvattend kan worden gesteld dat de beleving van religie zoals zij zich 
voordoet binnen het Genootschap een tweestromengebied laat zien. Enerzijds is 
er de hoofdstroom van een meer defensieve vorm die zich keert tegen het deïsme 
en andere verwante vormen van vrijdenkerij en die opkomt voor de Openbaring. 
Anderzijds is er een voorzichtige acceptatie van een God die op de tweede plaats 
komt waardoor juist het gedachtegoed van de deïsten benaderd wordt. In elk ge-
val wordt een denkwijze die los komt te staan van God religieus gelegitimeerd. 
De scherpomlijnde dogmatische religie blijkt niet meer de religie te zijn die werd 
aangehangen door de doorsnee Genootschapsleden. Er was veeleer sprake van 
een diffusere vorm van religie met een veelvoud aan perspectieven. Zij laat zich 
karakteriseren als een gematigd orthodoxe religiositeit die voorzichtig meebe-
weegt op de stroom van de tijd.
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De prijsvraag van het Zeeuws  
Genootschap over het onderwijs, 1778

Huib Uil

Tot de eerste activiteiten van het Zeeuws Genootschap behoorde het uit-
schrijven van prijsvragen, dit in navolging van andere genootschappen. 
Het werd als een voor de hand liggend middel gezien om een problema-

tiek aan de orde te stellen en door middel van antwoorden bij te dragen aan het 
oplossen ervan. De in 1778 uitgeschreven prijsvraag over het onderwijs richtte 
zich op de verbetering van de scholen en hoe die het beste kon worden ingevoerd 
met voldoende continuïteit.

Deze prijsvraag heeft in de literatuur een bekende klank gekregen. In vrijwel 
geen enkele, meer diepgravende, studie over de onderwijsgeschiedenis ontbreekt 
het Zeeuwse initiatief. Met deze prijsvraag nam het Genootschap deel aan het 
maatschappelijk debat. Het onderwijs werd gezien als een van de middelen om 
verbetering te krijgen in de maatschappelijke, economische en sociale omstandig-
heden. Maar werden de hooggestemde idealen werkelijkheid? Is de roem, die aan 
de antwoorden op deze prijsvraag werd gegeven, terecht? Hebben ze bijgedragen 
aan de onderwijshervorming? Welke concrete acties werden ondernomen om tot 
verbetering te komen? Kortom: wat was het resultaat van deze Zeeuwse bijdrage 
aan het nationale onderwijsdebat? 

Achtergrond en aanleiding
De in 1778 uitgeschreven prijsvraag van het Zeeuws Genootschap luidde kort en 
bondig: ‘Welke verbeteringe hebben de gemeene of openbaare, vooral de Neder-
duitsche Schoolen, ter meerdere beschavinge onzer Natie noch wel noodig? Hoe 
zou die, op de voordeeligste wijze konnen ingevoerd en op een bestendigen voet 
onderhouden worden?’. De indiener van de vraag was de predikant en hoogleraar 
aan de Illustre school in Rotterdam Gerard Johan Nahuys, tevens lid van het Ge-
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nootschap. Hij genoot groot aanzien als geleerde en prediker. Begonnen als pre-
dikant in Ede, was hij na Oud-Beijerland in 1765 te Middelburg beroepen. Groot 
was de toeloop tot zijn preken waaraan Nahuys veel werk besteedde. Na vijf jaar 
vertrok hij naar Rotterdam om in 1778 naar Amsterdam te gaan. In 1781 volgde 
zijn benoeming tot hoogleraar in Leiden. Slechts kort was hij daar werkzaam, 
want in hetzelfde jaar overleed hij. Tot zijn vele interesses behoorde het onder-
wijs. Door zijn inzet werden armenscholen opgericht in Rotterdam en Amster-
dam. Die werden gefinancierd door jaarlijkse collecten langs de huizen.1

De keuze van Nahuys voor dit onderwerp paste naadloos bij een aantal ande-
re initiatieven. De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem, 
opgericht in 1752, had daarin het voortouw genomen. In 1761 was een prijsvraag 
uitgeschreven over de opvoeding in lichamelijke zin. Twee jaar later volgde een 
nieuwe prijsvraag, nu over de geestelijke en zedelijke vorming van het kind. Bei-
de prijsvragen waren een uitvloeisel van de doelstelling van de Maatschappij om 
door wetenschappelijke kennis de welvaart van Nederland te bevorderen. Zo kon 
de wetenschap dienstbaar worden gemaakt aan de samenleving. Het streven werd 
geplaatst in een religieuze context en moest helpen om het geluk van de inwoners 
van het vaderland te bevorderen.2

Omdat de Hollandse Maatschappij zich vooral richtte op de opvoeding, koos 
het in 1769 opgerichte Zeeuws Genootschap voor het onderwijs. Nahuys’ ervarin-
gen speelden daarbij een belangrijke rol. Weliswaar was het onderwijs als geheel 
het oogmerk, maar in het bijzonder ging het om de Nederduitse scholen. Het was 
het onderwijs dat in vrijwel alle plaatsen aanwezig was en dat door de meeste 
kinderen gevolgd werd om te leren lezen, schrijven en zo nodig rekenen. Ook 
de armenscholen, waar Nahuys zich voor inzette, behoorden daartoe. De prakti-
sche insteek van de prijsvraag wordt duidelijk uit het tweede deel. De antwoorden 
moesten ook ingaan op de vraag hoe verbeteringen op goedkope wijze konden 
worden ingevoerd en hoe de continuïteit kon worden gewaarborgd. In de vraag-
stelling werd impliciet de stelling verkondigd dat er het nodige mis was met het 
onderwijs. Het was aan de inzenders om aan te geven wat verbeterd kon worden.

1 D. Nauta et al (red.), Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantis-
me, deel 1. Kampen 1978, 202-204.

2 W. Los, Opvoeding tot mens en burger Pedagogiek als Cultuurkritiek in Nederland in de 18e 
eeuw. Hilversum, 2005, 183-185; W.W. Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, Culturele genoot-
schappen in Nederland, 1750-1815. Amsterdam, 1988, 88-89.
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De antwoorden
Met het aantal inzendingen liep het niet hard. Daarom werd het jaar daarop, in 
1779, de prijsvraag herhaald. Uiteindelijk werden zeven antwoorden ingestuurd, 
die, zo schreef het reglement voor, niet ondertekend mochten zijn en in plaats 
daarvan voorzien moesten zijn van een motto. De jury bestond uit de predikanten 
Adrianus ’s Gravezande uit Middelburg, Ane Drijfhout en Gerardus Kuipers uit 
Vlissingen, Jona Willem te Water, hoogleraar aan de Illustere school in Middel-
burg, en de koopman en natuurkundige Leendert Bomme, eveneens uit Middel-
burg, aangevuld met de indiener van de prijsvraag, professor Nahuys. 

De inzending, die afkomstig bleek te zijn van de Middelburgse professor en 
predikant Hermanus Johannes Krom, zou met goud zijn bekroond, ware het niet 
dat hij lid was van het Genootschap en daarom niet in aanmerking kwam. Uit-
eindelijk ging de gouden penning naar Kornelis van der Palm, schoolmeester in 
Delfshaven. De zilveren medaille was voor de predikant Dirk Cornelis van Voorst 
uit Sint Anna ter Muiden. De drie antwoorden werden gedrukt in de Verhande-
lingen van het Genootschap van 1782. Achterin volgden uittreksels uit de niet be-
kroonde verhandelingen voor zover die nuttig waren als aanvullingen en waarvan 
de selectie in handen was van ’s Gravezande. Van de hand van Nahuys, inmiddels 
hoogleraar in Leiden, was er een aanhangsel waarin deze een beredeneerd com-
mentaar gaf en dat postuum verscheen omdat hij inmiddels was overleden. Een 
jaar eerder waren deze verhandelingen al uitgekomen als afzonderlijke uitgave.3

Dat Krom de eerste plaats kreeg toebedeeld, was een voor de hand liggende 
beslissing. Hij was het meest uitvoerig en belichtte het onderwerp van diverse 
kanten. Zo was hij bijvoorbeeld de enige van de drie winnaars die de huisvesting 
van de scholen aan de orde stelde. De omvang van zijn antwoord was ook uitge-
dijd omdat hij herhaaldelijk uitstapjes maakte. Tevens wijdde hij uitgebreid aan-
dacht aan de Franse en Latijnse scholen. De verhandeling van Van der Palm was 
eveneens gedegen en deze kostschoolhouder uit Delfshaven liet merken het on-

3 H.J. Krom, K. Van der Palm, D.C. van Voorst, G.J. Nahuys, Verhandelingen over de verbeteringe 
der openbaare, vooral der Nederduitsche schoolen, ter meerdere beschavinge van onze Natie … 
uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen. Middelburg, 1781; 
H.J. Krom, K. Van der Palm, D.C. van Voorst, Antwoorden op de vraag, opgegeeven voor het 
jaar MDCCLXXX, over de verbeteringe der scholen. In: Verhandelingen uitgegeven door het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, achtste deel. Middelburg, 1782; G.G. 
Trimpe Burger-Mekking, Prijsvragen en conceptprijsvragen van het Zeeuwsch Genootschap 
der Wetenschappen uitgeschreven in het tijdvak 1769-1860. In: Archief. Mededelingen van het 
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2002, 102-103.
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derwijs van binnenuit te kennen, in tegenstelling tot de andere twee. Van Voorsts 
verhandeling was duidelijk de mindere. 

Alle drie auteurs waren kritisch over de kwaliteit van het onderwijs en de me-
thodiek. Al generaties lang werd op dezelfde wijze het lezen, schrijven en rekenen 
aangeleerd waarbij de meester individueel les gaf en waarbij de vakken achtereen-
volgens werden behandeld. Het betekende dat het leerproces lang was. Bovendien 
speelde het onderwijs niet in op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Vooral 
de schoolmeesters moesten het ontgelden. Het kwam er dan ook op aan hun po-
sitie, salariëring en opleiding te verbeteren. Door daarmee te beginnen, kon de 
basis worden gelegd voor structurele verbeteringen. Het drietal liet merken dat zij 
kennis droegen van de pedagogische literatuur uit het buitenland. Krom citeer-
de met instemming werken van de Duitser Johann Lorenz von Mosheim en van 
de Engelsman James Fordyce. Over Voltaire (pseudoniem voor François-Marie 
Arouet) was hij, zoals de meeste van zijn ambtgenoten, kritisch. Van Voorst was 
positief over de denkbeelden van de Fransman Charles Rollin en Van der Palm 
verwees naar werken van John Locke en Jean-Jacques Rousseau.4 De geschriften 
van Duitse Filantropijnen, de laat-achttiende-eeuwse pedagogen met grote ver-
nieuwingsdrang, waren vermoedelijk nog te weinig bekend. Toch leunden de in-
zenders maar ten dele op de genoemde auteurs bij het formuleren van hun ideeën. 
Het ging vooral om eigen gedachten met gebruikmaking van hetgeen ze rondom 
zich zagen, net zoals andere denkers in de Republiek op dit terrein.5

Verbeteringen
Het Zeeuws Genootschap had ook prijsvragen uitgeschreven over de universiteiten 
en het godsdienstonderwijs. Alleen die over het onderwijs werd een ‘groot succes’.6 
Dat etiket gold het aantal inzendingen. Zeven was echter niet bijzonder hoog.7 Af-

4 Krom et al., Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 7, 25, 29, 93, 167-169, 175, 196, 233, 317, 351.
5 P.Th.F.M., Boekholt, Invloed of verwantschap. Over het karakter van de Nederlandse onder-

wijs hervorming in het begin van de negentiende eeuw. In: Pedagogische Verhandelingen. 
Bijdragen Tweede Pedagogendag, Leiden, 18 mei 1985, II, jrg. 8, nr. 2, 1985, 120-130.

6 W.W. Mijnhardt, Wetenschapsbevordering onder het Ancien Régime: het Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen, 1765-1794. In: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen, 1985, 47-48; J.J. Kloek, W.W. Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken 
voor een samenleving. Den Haag, 2001, 283

7 De prijsvraag van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen over de opvoeding uit 
1763 trok veertig inzendingen. W. Frijhoff, Van onderwijs naar opvoedend onderwijs. Ont-
wikkelingslijnen van opvoeding en onderwijs in Noord-Nederland in de achttiende eeuw. In: 
Werkgroep Achttiende Eeuw: Onderwijs en opvoeding in de achttiende eeuw. Amsterdam en 
Maarssen, 1983, 13.
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gezien daarvan is de vraag belangrijker of het etiket ook slaat op de mate waar-
in de gedachten toepassing vonden. Wat gebeurde er met de Zeeuwse bijdrage 
aan de verbetering van het Nederduitse onderwijs? Als grootste gebreken in het 
onderwijs werden beschouwd de positie, de salariëring en de opleiding van de 
schoolmeesters. Het lag voor de hand dat in Zeeland de hand aan de ploeg zou 
worden geslagen.

Van de twee Zeeuwse inzenders, de predikanten Krom en Van Voorst, viel wei-
nig te verwachten. Krom had geen bemoeienis met het Nederduitse onderwijs. 
Wel was hij aan de Illustere school in Middelburg verbonden als professor in de 
kerkgeschiedenis en later tevens in de theologie. Ook was hij curator van de La-
tijnse school. Les gaf hij eveneens in het Natuurkundig gezelschap. Zijn voorliefde 
daarvoor liet hij blijken in zijn antwoord op de prijsvraag door een uitvoerig plei-
dooi voor het doceren van natuur-, sterren- en wiskunde. Krom excuseerde zich 
voor zijn uitweiding over de sterrenkunde en voegde daaraan, niet zonder humor, 
toe: ‘Wij zullen straks van den hemel tot de aarde wederkeeren’.8 Van Voorst was 
predikant in Sint Anna ter Muiden, 1779-1781, en in Cadzand, 1781-1785. In beide 

8 Krom, Antwoorden, 129-147, 371-372; H. Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het 
onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801. Bergambacht, 2015 (proefschrift), 547.

Dirk Cornelis van Voorst – Rijksmuseum  
RP-P-1907-2967.
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gemeenten bleek Van Voorst een actieve dominee, maar bijzondere aandacht aan 
het onderwijs gaf hij niet.9 In 1785 vertrok hij naar Hien en Dodewaard. Via Lei-
derdorp werd hij in 1796 predikant in Amsterdam.

Hadden de inzenders zich in hun antwoorden nadrukkelijk gewend tot de over-
heid om de verbetering van het Nederduitse onderwijs ter hand te nemen, noch 
het gewestelijk en al evenmin lokale besturen toonden bereidheid om de voorstel-
len in de praktijk te brengen. Dat gold voor Zeeland en voor Staats-Vlaanderen, 
het generaliteitsgebied dat vanuit Den Haag werd bestuurd, maar sterk op Zeeland 
was georiënteerd. Het onderwijs, vooral op het platteland, was ook het domein 
van de Gereformeerde Kerk, maar daar was eveneens van vernieuwing die terug-
gaat op de Verhandelingen van het Zeeuws Genootschap niets te merken.

De Oeconomische Tak
De handschoen werd opgepakt door het departement Middelburg van de Oeco-
nomische Tak. Nahuys had in het slot van zijn bijdrage in de Verhandelingen deze 
organisatie aangespoord om de plannen uit te werken. Zij werd in 1777 opgericht 
te Haarlem en heette voluit: de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen. Zij wilde zich inzetten voor het herstel van de na-
tionale nijverheid en het ontwikkelen van nieuwe bestaansbronnen. Een daaraan 
verwante doelstelling was de oplossing van het armoedevraagstuk. De Oecono-
mische Tak kende departementen in een aantal steden, in Zeeland te Middelburg, 
Vlissingen en Zierikzee, schreef prijsvragen uit, publiceerde bekroonde verhan-
delingen en verstrekte premies voor veelbelovende projecten.

Op instigatie van Johan Adriaan van de Perre, voormalig representant van de 
Eerste Edele in de Staten van Zeeland en actief in de bevordering van weten-
schappen, nam het Departement Middelburg het initiatief om de verbetering van 
de scholen ter hand te nemen. Op 27 mei 1782 werd het besluit genomen om de 
algemene vergadering van de Oeconomische Tak voor te stellen een commissie 
te benoemen die een uittreksel moest maken van het beste in de Verhandelingen. 
Dit moest worden omgewerkt tot ‘een welberedeneerd en beknopt, maar niet-
temin volledig plan van inrichting voor de gemeene of openbaare schoolen tot 
verbeetering der opvoeding van behoevtige kinderen en meerdere beschaaving 
der Nederlandsche Natie’. Dat plan zou vervolgens aan alle departementen moe-

9 Zeeuws Archief, Middelburg (ZA), Hervormde gemeente te Sint Anna ter Muiden, inv.nr. 4; 
Hervormde gemeente te Cadzand, inv.nrs. 2 en 3.
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ten worden toegezonden. Die moesten het overwegen en aanpassen aan de lokale 
omstandigheden. Met hun opmerkingen zou het teruggezonden worden aan de 
directeuren van de Oeconomische Tak om te bespreken op de eerstvolgende alge-
mene vergadering ‘omme alzoo gemeenschappelijk volmaakt en op de beste wijze 
in eene algemeene praktijk gebragt te worden’. Dit besluit, met een exemplaar van 
de Verhandelingen, werd meegegeven aan de afgevaardigden naar de jaarlijkse 
vergadering in Haarlem die zou starten op 12 juni 1782. Het Vlissingse departe-
ment steunde dit initiatief.

Een ongewoon zware delegatie werd afgevaardigd. Ze bestond uit negen per-
sonen met Van de Perre aan het hoofd als eerste dirigerend lid. Maar uiteindelijk 
ging niemand. Daarom werd Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, stadsbestuurder 
in Vlissingen en secretaris van het daar gevestigde departement, gemachtigd het 
woord namens Middelburg te voeren. Het voorstel van Middelburg kwam echter 
niet aan de orde. De reden was dat het niet in de agenda was vermeld. Toen het 
departement Middelburg bijna een jaar later, op 5 juni 1783, weer bijeenkwam, 
werd besloten een commissie in het leven te roepen die, samen met een door het 
Vlissingse departement te benoemen commissie, een voorstel kon voorbereiden 
voor de algemene vergadering in 1784. In de Middelburgse commissie werden be-
noemd: Leendert Bomme, Jona Willem te Water en Ane Drijfhout. Alle drie had-
den in de commissie gezeten voor het beoordelen van de ingekomen antwoorden 
op de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap. Zij moesten ‘ten spoedigsten’ gaan 
confereren met de Vlissingse commissie. Of de Vlissingers hun medewerking heb-
ben gegeven, is onbekend. Tot een voorstel kwam het niet, niet in 1784 en evenmin 
later. De algemene vergaderingen van de Oeconomische Tak werden in deze jaren 
slecht bezocht door vertegenwoordigers van Middelburg. Alleen in 1785 was de 
predikant Drijfhout present, de enige van de zes afgevaardigden. Het departement 
Vlissingen bestond vanaf 1787 alleen nog in naam. Middelburg wordt na 1791 niet 
meer genoemd in de verslagen van de jaarlijkse vergaderingen.10

Dat het Middelburgse departement niet tot daden kwam, was niet alleen laks-
heid. Ook de tegenstellingen tussen patriotten en prinsgezinden die het politieke 
toneel in de jaren tachtig van de achttiende eeuw beroerden, speelden mee. De 

10 ZA, Handschriftenverzameling, Aanwinst 1960, nr. 17, inv.nr. 246; J. Bierens de Haan, Van 
Oeconomische Tak tot Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 1777-1952. 
Haarlem, 1952, 1-11; Resolutien genomen bij de algemeene vergaderingen des Oeconomischen 
Taks van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem. Haarlem, 1778-1789; 
1790-1804.
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Oeconomische Tak en de hierna te belichten Maatschappij tot Nut van ’t Alge-
meen werden sterk geassocieerd met de patriotten. In het overwegend prinsge-
zinde Zeeland werkte dit voor nieuwe initiatieven verlammend.

Batavus en het Zeeuws Genootschap
Ondertussen had in 1783 een particulier, die zich verschool achter de naam Bata-
vus, de handschoen opgepakt. Hij liet een werkje drukken met als titel De dadelyke 
verbetering van ’t schoolwezen als uitvoerbaar, aangedrongen aan de beminnaaren 
van hun Vaderland. Hij zond dat toe aan het Zeeuws Genootschap, de Hollandse 
Maatschappij van Wetenschappen en de Oeconomische Tak. De brochure werd 
aangeboden met een gedrukte brief ondertekend door Batavus. Op het titelblad 
duidde de auteur zich aan als ‘Een vriend van ’t menschdom’. Vermoedelijk was 
Bernardus Bosch (1746-1803), predikant te Diemen, de auteur.11 De auteur sloot 
zich van harte aan bij de auteurs van de verhandelingen van het Zeeuws Genoot-
schap. Ook hij gaf een sombere beschrijving van het onderwijs en noemde de 
schoolmeesters, uitzonderingen daargelaten, onbekwaam. Batavus zag de geringe 
bezoldiging als een van de belangrijkste oorzaken. Een andere reden was het ont-
breken van toezicht. Uitgewerkte voorstellen bevatte de brochure niet. De auteur 
verwees daarvoor naar de Verhandelingen van het Zeeuws Genootschap en naar 
het belang van plaatselijke initiatieven.

Het bestuur van het Zeeuws Genootschap besloot op 25 maart 1783 de bro-
chure in handen te stellen van een commissie met als leden de predikanten Adri-
anus ´s Gravezande, Hermanus Johannes Krom, Ane Drijfhout, hoogleraar Jona 
Willem te Water en dominee Gerardus Kuipers (de twee laatstgenoemden waren 
secretarissen van het Genootschap) en de koopman Leendert Bomme. ´s Grave-
zande was de rapporteur van de commissie. Op 25 november kwam haar advies 
aan de orde in het bestuur van het Genootschap die de commissie verzocht in 
deze zaak verder te gaan ‘welke zooveel invloeds heeft op de beschavinge onzer 

11 Bernardus Bosch bediende zich van het pseudoniem Batavus. De menschenvriend was de titel 
van het tijdschrift dat door Bosch en Martinus Nieuwenhuyzen vanaf 1788 werd geredigeerd. In 
1787 trad Bosch terug als predikant vanwege zijn patriottische gezindheid. In 1791 vestigde hij 
zich in Bergen op Zoom waar hij een jaar later een departement van de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen oprichtte. In de inwijdingsrede verwees hij naar zijn plan voor de verbetering 
van de scholen dat voortijdig was gesmoord. Een beroep van de Gereformeerde Gemeente in 
Poortvliet in 1790 had geen doorgang gevonden omdat de Staten van Zeeland dat annuleerden. 
H.F.J.M. van den, Eerenbeemt, Bernardus Bosch: Nutsfiguur, schrijver en politicus. In: De Gids, 
jrg. 134, 1971, 489-499; P.N. Helsloot, met medewerking van N.L. Dodde, Martinus Nieuwen-
huyzen, 1759-1793. Pionier van onderwijs en volksontwikkeling. Amsterdam, 1993, 40.



123Huib Uil

Natie’. De commissie werd aangevuld met presiderend directeur van het Genoot-
schap Isaac Winckelman, vice-president-directeur Paul Changuion of directeur 
Bonifatius Mathias Pous, directeur Nicolaas Cornelis Lambrechtsen en het lid 
Jacobus Ermerins. Allen waren regenten.

Volgens het advies lag de oplossing in het opstellen van een ‘schoolorde’ waar-
in het onderwijs op nieuwe leest moest worden geschoeid. De Verhandelingen, de 
regeling van het onderwijs in het buitenland, vooral die van de koning van Prui-
sen, en de al bestaande schoolreglementen in Zeeland en elders boden voldoende 
houvast voor het ontwerpen van een nieuwe schoolorde. Die zou vervolgens over-
al niet alleen op gewestelijk maar ook op lokaal niveau ingevoerd moeten worden. 
De zittende schoolmeesters moesten zo mogelijk verplicht worden om zich te 
richten naar de vernieuwingen. Zij die dat deden moesten worden aangemoe-
digd. Vooral diende de aandacht gericht te worden op het opleiden van bekwa-
me schoolmeesters. De oprichting van een ‘Schoolmeesters Seminarium’, zoals 
prins Karel Willem van Nassau-Usingen deed in 1779, kon in dat kader overwogen 
worden. Aandacht moest er ook komen voor vernieuwing van de schoolboeken, 
prijzen ter aanmoediging van leerlingen en ondersteuning van minvermogende 
ouders. In goed overleg met de overheid konden gelden worden verworven van 
particulieren en instanties. In het van hogerhand door de Staten-Generaal opge-

Bernardus Bosch – Rijksmuseum RP-P-1907-3481.
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legde doorvoering zag de commissie van het Genootschap niets. Die weg duurde 
veel te lang. Beter was het in een of andere stad op Walcheren te beginnen. Van-
daar konden andere steden en gewesten de schoolorde overnemen en desgewenst 
aanpassen aan de lokale omstandigheden. Dat stond overigens op gespannen voet 
met wat vooral Krom, nota bene lid van de commissie, had voorgesteld in zijn 
verhandeling. Hij had gepleit voor een nationale aanpak. De commissie onder-
streepte in navolging van de visie van Batavus dat alle dwang of schijn daarvan 
vermeden moest worden. Op de vraag of het Genootschap de Hollandse Maat-
schappij en de Oeconomische Tak moest inschakelen, werd geantwoord dat het 
Zeeuws Genootschap zelf de schoolorde kon ontwerpen. Het was voldoende dit 
voornemen bekend te maken aan de leden van de Tak en via informele kanalen 
aan de Zeeuwse classes en via hen aan de provinciale synodes in de Republiek.

Het bestuur van het Genootschap verenigde zich met het plan en verzocht de 
commissie het plan tot uitvoering te brengen. De inzenders van de verhandelin-
gen werden gevraagd hun medewerking te verlenen. Die werd toegezegd waarbij 
Van Voorst meteen een concept instuurde en Van der Palm geïnformeerd wilde 
worden over de opzet van de schoolorde. Toen werd het stil. Van het opstellen van 
een dergelijk reglement kwam niets.12 Wellicht wilde men wachten op initiatieven 
van de Oeconomische Tak, want Lambrechtsen was ook actief in het departe-
ment Vlissingen van deze organisatie.

Toch werd er nog iets gedaan met de Verhandelingen. Zoals opgemerkt ver-
schenen de antwoorden in 1781 in een aparte editie. In Vlissingen besloot de ma-
gistraat op voorstel van de scholarchen – Lambrechtsen was lid van dit college 
en de indiener van het voorstel – exemplaren uit te delen aan de Nederduitse 
schoolmeesters binnen de stad en de jurisdictie, omdat die ‘van veel dienst zijn in 
het schoolhouden’. Tot die jurisdictie behoorden Biggekerke, Koudekerke en Zou-
telande zodat ook de schoolmeesters in deze dorpen een exemplaar kregen. Zij en 
de anderen moesten beloven bij beëindiging van het schoolhouden het exemplaar 
door te geven aan hun opvolgers of, bij gebrek daaraan, terug te geven aan de 
scholarchen. Deze voorwaarde werd voorin ingeschreven. Er werden ook exem-
plaren uitgereikt aan de rector van de Latijnse school, de Franse schoolmeester en 
de vader in het weeshuis. In Veere besloot de magistraat in 1784 op voorstel van 
de scholarchen drie exemplaren te kopen voor de schoolmeesters in deze stad. 

12 ZA, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nrs. 5 (25.3, 25.11, 30.12.1783), 
59 (24.10.1783); Krom, Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, 154.
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Ze kregen die overhandigd met de aanzegging zich naar de inhoud ‘te reguleren’. 
Maar van enig vervolg blijkt niets, ook niet in Vlissingen.13

Friese initiatieven
De Verhandelingen van het Zeeuws Genootschap werden in de Republiek ver-
spreid onder de leden en andere genootschappen. Ook werd de inhoud bekend 
gemaakt door middel van toonaangevende tijdschriften. Een uitgebreide bespre-
king verscheen in de Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen van 1782.Voor 
zover dat in de literatuur bekend is, zijn binnen de Republiek alleen in Friesland 
initiatieven genomen die hun aanleiding vonden in de Verhandelingen. Een aantal 
gereformeerde predikanten bleek daar geïnteresseerd in verbetering van het on-
derwijs. Een van hen was Elardus van Meurs, dominee in Dronrijp. In de classis 
Franeker, waarvan hij deel uitmaakte, stelde Van Meurs in de vergadering van 
7 oktober 1782 voor om een plan op te stellen voor de verbetering van het school-
wezen. Of hij zich daarbij liet inspireren door de Verhandelingen van Krom c.s. is 
niet vermeld, maar het lijkt waarschijnlijk, gelet op wat er in de classes Sneek en 
Leeuwarden gebeurde. De classis besloot om aan ieder lid ‘hiertoe genegenheid 
hebbende’ de vrijheid te geven om een ontwerp mee te nemen naar de volgende 
vergadering. Die ‘genegenheid’ bleek er op 28 april 1783 niet te zijn en de classis 
besloot het onderwerp te laten rusten.14

In de classis Sneek bleek meer belangstelling voor het onderwerp te bestaan. 
Franciscus Keijert, dominee in Sijbrandaburen, stelde op 2 september 1783 voor 
om enkele exemplaren van de Verhandelingen van het Zeeuws Genootschap aan 
te kopen zodat de leden gelegenheid hadden om van ‘dit gewigtig stuk’ kennis te 
nemen en dat te beoordelen. Besloten werd vier exemplaren aan te schaffen. Die 
circuleerden onder de leden maar verder vernemen we er niets van. Een reden 
kan geweest zijn dat er in de daarop volgende jaren enkele moeilijke kwesties met 
predikanten speelden die alle aandacht van de classis opeisten. Bovendien kwam 
ds. Keijert in 1788 door verdrinking om het leven.15

13 Gemeentearchief (GA) Vlissingen, Stad Vlissingen, inv.nrs. 2930 (12.12.1781, 23.1.1782), 2939 
(15.12.1781); ZA, Scholarchen Veere, Resoluties (3.2, 18.5.1784).

14 Tresoar, Leeuwarden, Classis Franeker, inv.nr. 6 (7.10.1782, 28.4.1783); S. Cuperus, Kerkelijk le-
ven der Hervormden in Friesland tijdens de republiek, 2, De gemeente. Leeuwarden/Groningen, 
1920, 185.

15 Tresoar, Leeuwarden, Classis Sneek, inv.nr. 7 (2.9.1783); Cuperus, Kerkelijk leven der Hervorm-
den, 185; F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, Deel 
1: Predikanten. Dordrecht, 1996, 123.
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In de classis Leeuwarden leken de kansen op initiatieven het meest kansrijk. In 
de vergadering van 4 oktober 1785 kwam het voorstel aan de orde dat de classes 
zich door tussenkomst van de afgevaardigden tot de synode wenden. Die afge-
vaardigden konden op hun beurt de Friese Staten benaderen om al of niet via de 
plaatselijke besturen financiën te vinden voor het uitdelen van prijzen voor ijveri-
ge leerlingen in de scholen. Langs die weg kon ook worden aangedrongen op ver-
betering van het schoolwezen. Het uitdelen van prijzen was een beproefd middel 
om leerlingen te stimuleren.16 Met de bedoeling de classis hierover advies te geven 
werd er een commissie samengesteld. Daarin werden benoemd de predikanten 
Theodorus Te Bokkel uit Leeuwarden, Johannes Hendricus Nieuwold uit Warga 
en Petrus Bruining uit Wirdum. Van de laatste was het voorstel afkomstig. Op 
30 mei 1786 kwam hun advies ter tafel. Het trio schaarde zich achter het voorstel 
en gaf een aantal op- en aanmerkingen. Daaruit blijkt dat zij op de hoogte waren 
van de regelgeving in Duitstalige landen en dat ze ook kennis hadden genomen 
van de Verhandelingen van het Zeeuws Genootschap. Ze hadden hun oor te luis-
ter gelegd bij ‘Heeren van Crediet’, vermoedelijk uit de sfeer van de bestuurders. 
Hun advies was dat er inderdaad een voorstel kon worden gedaan aan de synode 
dat niet alleen zou moeten gaan over de ereprijzen, maar ook over examens voor 
toekomstige schoolmeesters en het toezicht op het onderwijs. Het zou het beste 
zijn als men eerst zelf begon met een meer stipte visitatie van de scholen en pro-
beerde die op een uniforme voet te brengen. Overleg met de overheid daarover 
was wenselijk. Bij de visitatie zou in het bijzonder aan de methodiek aandacht 
kunnen worden gegeven, met name het spellen, lezen en schrijven. Ook konden 
prijzen in de vorm van leerrijke boekjes worden uitgedeeld. Zo doende kon met 
de opgedane ervaringen een meer gefundeerd voorstel voorbereid worden voor 
de komende najaarsvergadering. Bovendien kon het plan werken als een voor-
beeld voor andere classes en te zijner tijd voor het gewestelijk bestuur. Tevens kon 
een reglement worden opgesteld. In elk geval was het onderwerp ‘zo aangelegener 
voor Land en Kerk’ dat dit verplichtingen met zich meebracht. Tot slot stelde het 
drietal voor om in navolging van de Classis Sneek de Verhandelingen, vooral die 
van professor Krom, te laten circuleren onder de predikanten. Er was een kort 
uittreksel gemaakt dat beschikbaar was voor de classis om nader te overwegen.

In de volgende vergadering op 1 augustus 1786 kwam het advies inhoudelijk aan 
de orde. Er werd voorgesteld het ter hand te stellen aan de vier stadspredikanten 

16 Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente, 494-511.
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van Leeuwarden met de opdracht het rond te zenden aan alle ringen, waarin de 
classis verdeeld was, samen met een leesrooster. Iedere predikant kreeg een week 
om het te lezen en door te sturen. Wie daarin verzuimde moest twee schellingen 
boete betalen. Eerst op 6 mei 1788 kwam de zaak op aandrang van de commissie 
opnieuw aan de orde. De bespreking werd echter uitgesteld vanwege een te groot 
aantal afwezigen. Op 17 juni was dat anders. Niettemin werd besloten om de voor-
stellen ‘wel geensints geheel af te stellen, maar vooralsnog tot een poinct van elk[s] 
bijzondere overdenkinge te laten’. Daar bleef het bij. De onlusten tussen patriotten  
en prinsgezinden waren de vermoedelijke oorzaak. Die trof ook Friesland en een van  
de classispredikanten, Franciscus Hellendoorn Cramer in Suawoude en Tietjerk,  
werd door de Staten later dat jaar ontslagen. In die politiek gevoelige periode was 
het beter de Staten niet lastig te vallen met een onderwerp waarvan de bemoeienis 
van kerkelijke zijde arbitrair was. Het onderwijs werd op de eerste plaats gezien als 
een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van de overheid behoorde.17

De conclusie dat ook in Friesland de initiatieven op dood spoor kwamen, is 
voorbarig. De al genoemde J.H. Nieuwold (1737-1812), sinds 1770 predikant in 
Warga, werd bekend als pedagoog. In 1798 werd hij gevraagd om (de eerste) agent 
van onderwijs te worden. Hij bedankte daarvoor en adviseerde Theodorus van 
Kooten te benoemen, wat ook gebeurde. Nieuwold werd in 1801 benoemd als 
een van de eerste schoolopzieners. De meeste bekendheid had hij inmiddels ge-
kregen door zijn boekjes voor de jeugd die ook in het onderwijs populair waren. 
Ook in Zeeland kwamen ze in gebruik. In de aan hem gewijde biografie verwijst 
H.W.C.A. Visser naar de Verhandelingen van het Zeeuws Genootschap en het ini-
tiatief van de classis Leeuwarden. Hierin had Nieuwold een motivatie gevonden 
om zich in te zetten voor de verbetering van het onderwijs.18

17 Tresoar, Leeuwarden, Classis Leeuwarden, inv.nrs. 6 (4.10.1785, 30.5, 1.8.1786), 7 (6.5, 17.6, 
7.10.1788). Hellendoorn Cramer werd na de omwenteling in 1795 in zijn ambt hersteld. Idem 
(26.5.1795). Cuperus, Kerkelijk leven der Hervormden, 185. Cuperus zoekt de oorzaken in onder 
meer de predikantstraktementen en weduwenpensioenen waarmee de classes in die tijd doen-
de waren. Ibidem, 186.

18 Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente, 484, 546; H.W.C.A. Visser, Herinnering aan 
J.H. Nieuwold. Sneek, 1814, 21, 22, 55, 104, 105. Zie voor de rol van Nieuwold voor het Friese 
onderwijs: T.U. Smeding, School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de 
periode 1800-1857. Leeuwarden, 1987 (proefschrift), 60-61, 117-118, 147-160, 173-174. De uit 
Leeuwarden afkomstige Theodorus van Kooten was eerder rector van de Latijnse school in 
Middelburg, 1778-1784. Uil, ibidem, 793.
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Kritiek vanuit het onderwijs
Vanuit de schoolmeesters kwam slechts een reactie op de Verhandelingen van 
Krom c.s. In 1787 verscheen in Middelburg een commentaar op de antwoorden 
zonder vermelding van de auteur. Het had als titel: Aanmerkingen over zeker Werk, 
uitgekomen te Middelburg in Zeeland, in het Jaar 1781, […] Onder den Tytel van 
Verhandeling over de Verbeteringen der Openbaare en vooral der Nederduitsche 
Schoolen […]. De schrijver maakte kritische opmerkingen, besteedde bijzondere 
aandacht aan het Franse onderwijs en liet blijken zelf schoolmeester te zijn. Zijn 
naam maakte hij bekend in de Franse uitgave die twee jaar later verscheen: Pier-
re François Perrenoud, Frans schoolmeester in Middelburg. Hij weerlegde met 
name Krom en Van Voorst waar het ging om de aanmerkingen die zij gaven, zoals 
over het straffen van leerlingen. Perrenouds intentie was vooral zijn collega’s te-
gen onterechte kritiek in bescherming te nemen. De auteur wilde de praktijk van 
het lesgeven naar voren halen en het onlogische en onhaalbare van een deel van 
de voorstellen belichten. Zo zag hij niets in het voorstel van Krom om leerlingen 
ook met de linkerhand te leren schrijven.

De editie uit 1787 kreeg een koele en kritische bespreking in de Nieuwe Algemeene 
Vaderlandsche Letter-oefeningen. Perrenoud reageerde hierop in een open brief aan 
de redactie, die tegelijk met de Franse editie verscheen, waarin hij zich rechtvaardig-

J.H. Nieuwold – Rijksmuseum  
RP-P-1907-3275.
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de. Deze uitgaven hebben, voor zover valt na te gaan, geen invloed uitgeoefend en 
zullen, net zoals het deel met de antwoorden, zijn opgeborgen in de boekenkasten.19

Vernieuwingen in het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen
Van enig initiatief op Zeeuws niveau om de positie, de salariëring en de opleiding 
van de Zeeuwse schoolmeesters te verbeteren – door Krom, Van Voorst en Van 
der Palm als de grootste gebreken in het onderwijs beschouwd – is in Zeeland 
nauwelijks sprake geweest en evenmin in Staats-Vlaanderen, dat in 1814 bij Zee-
land gevoegd zou worden. Ook ten aanzien van de methodiek was in de jaren 
zeventig en tachtig van de achttiende eeuw weinig te melden. De magistraat van 
het Hulsterambacht kreeg in 1785 dermate veel klachten over het leesonderwijs 
dat zij opdracht gaf tot inspectie van de scholen. De klachten bleken overtrokken 
te zijn. Niettemin werd er nog veel ‘uyt een oude sleur en gewoonte’ onderwezen, 
maar beterschap werd toegezegd. Al eerder, in 1779, had dit bestuurscollege de 
schoolmeesters opdracht gegeven om voor het schrijfonderwijs kwitanties we-
gens pacht, huur en rente, overeenkomsten, contracten of dergelijke documenten 
als voorbeelden te geven om na te schrijven om hen zo doende vertrouwd te ma-
ken met de inhoud. Hier was niet de veel bekritiseerde methodiek de aanleiding, 
maar de ruzies die regelmatig ontstonden tussen boeren en anderen vanwege het 
feit dat niet-deugdelijke bewijsstukken in zwang waren.20 Het is een spaarzaam 
initiatief dat niet leidde tot structurele veranderingen. Dat werd in het laatste de-
cennium van de achttiende eeuw anders.

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, waarover zo dadelijk uitvoeriger, 
heeft de verbetering van het onderwijs krachtig gestimuleerd. De aanwezigheid 
van een departement van het Nut was geen voorwaarde voor vernieuwingen in 
het onderwijs. De eerste signalen van de toenemende belangstelling voor nieu-
we schoolboeken en methoden kwamen van het platteland. In 1794 bepaalde mr. 
François Breekpot uit Zierikzee namens ambachtsheer Jan Arend baron de Vos 
van Steenwijk dat de nieuwe schoolmeester van Serooskerke (Schouwen) voort-
aan de schoolboeken van het Nut zoveel mogelijk moest gebruiken, samen met 

19 Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen. Amsterdam, 1788, 319-324; P.F. Perrenoud, 
Remarques sur trois dissertations, publiees en l’an 1781 par la Societe des Sciences etablie a 
Flissingue intitulees Dissertations, sur l’amelioration des ecoles publiques. Middelburg (1789); 
Idem, Lettre à Messieurs les Redacteurs du Journal de Litterature. Intitule Nieuwe Algemeene 
Vaderlandsche Letter-Oeffeningen. Middelburg, 1789.

20 GA Hulst, Hulsterambacht, inv.nrs. 39 (26.7.1779), 40 (17, 31.1.1785).
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de Kleine katechimus der natuur van J.F. Martinet. In Ouwerkerk werd in 1796 
het gebruik van de schoolboeken van het Nut aanbevolen aan de schoolmees-
ter met het argument dat in die uitgaven ‘de nederduitsche taal het zuiverste ge-
leerd word’. In het schoolreglement van Noordwelle uit 1797 was vastgelegd dat 
de meester verplicht was de boekjes van het Nut zo veel mogelijk te introduceren 
en de kinderen daaruit les te geven. De initiator was vermoedelijk Bartel Locker, 
secretaris van zowel Noordwelle als Serooskerke. Van het laatste dorp was hij 
bovendien schout. In Dreischor droegen het dorpsbestuur en de kerkenraad de 
nieuwe schoolmeester op om met name genoemde boeken van het Nut te gaan 
gebruiken.21 Het ging hier om Schouwse en Duivelandse dorpen waar de autori-
teiten ontvankelijk waren voor vernieuwing.

Elders was het Zeeuwse platteland nog allerminst gewonnen voor de nieuwe 
denkbeelden. Het leren lezen en schrijven was gedurende vele generaties hetzelf-
de gebleven. Met nieuwe methodes werd geprobeerd het onderwijs meer effectief 
te maken en te laten aansluiten bij de leefwereld van de scholieren. Ouders ver-
zetten zich tegen de leermethodes. Dat gold in het bijzonder voor het platteland 
van Walcheren en Zuid-Beveland. In dat laatste eiland vormde Kloetinge een uit-
zondering waar het onderwijs ‘eenigzins ingerigt [werd] na de manier van onder-
wys door de Maatschappy Tot Nut van ’t Algemeen opgegeeven’. Schoolopziener 
Adriaan van Deinse kreeg in 1801 van Walcherse schoolmeesters te horen dat zij 
veel verzet van de boeren verwachtten. Die dreigden: ‘Wij zijn vrij. Men kan ons 
niet dwingen onze kinders ter school te zenden’. De ouders die dat bleven doen, 
gaven hun kinderen eigen boeken mee zoals de Bijbel en de catechismus waar ze 
meer vertrouwen in hadden. Walcherse boeren deden dat ook omdat ze zuinig 
waren. In de woorden van Van Deinse: omdat ‘de Boer een onveranderlijke af-
keer heeft om een duit voor zijn jongen uit te geeven, vooral tot het invoeren van 
haatlijke nieuwigheden’. Later klaagde Van Deinse over zijn district dat hij met het 
domste, meest bevooroordeelde en stijfzinnigste deel van Zeeland belast was.22

Sommige gemeentebesturen zagen niets in pogingen in de bestaande situatie ver-
andering te brengen. Het bestuur van Nieuwland schreef in 1799 aan de Agent 

21 Schoolreglementen van Serooskerke (S.), 1794; Ouwerkerk, 1796; Noordwelle, 1797; Dreischor, 
1797; Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente, 598, 728, 731, 732.

22 GA Goes, Gemeente Kloetinge, inv.nr. 3 (17.5.1799); ZA, Commissie van onderwijs in Zeeland, 
inv.nr. 4 (Verslagen A. van Deinse en S.T. Huet, 7, 9.12.1801). Visser, Vernieuwing van het lager 
onderwijs in Zeeland, 66-67, 146, 152. Zie ook: J. Dekker, Onderdanig en opstandig. Desurba-
nisatie en de politieke verhoudingen op het platteland in Zeeland, 1750-1850. Zutphen/Utrecht, 
2011, 92.
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van Nationale Opvoeding: ‘Wij kunnen en durven daar vooral nog geene verbe-
teringen in maken, dewijl de landlieden in ons eiland nog te zeer aan de gewoon-
tens hunner vaderen verslaafd zijn om daar met vrugt iets aan te kunnen doen’. 
Schoolmeesters konden voor de gewenste onderwijsverbetering weinig beteke-
nen hoewel er onder hen zeker interesse was. Zo bestelde Jakob van den Berg uit 
Koudekerke van een groot aantal nieuwe schoolboeken een exemplaar, waaron-
der uitgaven van het Nut, om zich te oriënteren op de nieuwe methodes.23

In het district Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Sint Philipsland kon 
schoolopziener Adriaan Uijttenhooven een gunstiger beeld geven. Over mede-
werking van de gemeentebesturen had hij als regel niet te klagen. De schoolon-
derwijzers in Zierikzee waren volgens Uijttenhooven meteen ‘gezêleerd voor de 
nieuwe inrichting’ en ‘ook anderen gouteeren ze met het hart’. Hij moest ook con-
stateren dat de enige tegenwerking van ‘de smalle gemeente’ kwam. In 1801 gaf 
Uijttenhooven een eindoordeel over de door hem aangetroffen boeken in de scho-
len op de drie eilanden: ‘De beste boeken zitten in Zierikzee, op de dorpen weinig 
en daar dan nog niet veel in gebruik’. Vooral op Schouwen-Duiveland veranderde 
dat snel. Twee jaar later kon Uijttenhooven melden dat er bijna overal van de 
nieuwe schoolboeken gebruik werd gemaakt. Alleen in de scholen in Dreischor, 
Haamstede en Nieuwerkerke trof de opziener nog een aantal oude schoolboeken 
aan. Dat was trouwens een pijnpunt, want deze oude waren onverkoopbaar ge-
worden, iets waarvoor de schoolmeesters niet gecompenseerd werden. Dat nieu-
we denkbeelden op Schouwen-Duiveland snel ingang vonden, was al gebleken uit 
het feit dat hier, meer dan elders op het Zeeuwse platteland, het patriottisme een 
voedingsbodem had gevonden. Vermoedelijk zal ook de oriëntatie van Schou-
wen-Duiveland op Holland een rol hebben gespeeld. De ontvankelijkheid op het 
eiland neemt niet weg dat ook daar nog een lange weg afgelegd moest worden. 
Uijttenhooven moest in 1803 constateren dat op de scholen in Renesse en Seroos-
kerke nog bij de katheder van de meester werd gespeld, de methode om de leer-
lingen individueel te overhoren en instructie te geven, en dat het taalonderwijs 
veel te wensen overliet. In Bruinisse daarentegen had de schoolmeester de nieuwe 
methodiek goed onder de knie.24

23 Nationaal Archief (NA), Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 297 (11.5.1799); ZA, Gods-
huizen Middelburg, inv.nr. 826 (1794 en 1798).

24 NA, Ministerie van Binnenlandse Zaken, inv.nr. 318 (11.11.1801); ZA, Commissie van onderwijs 
in Zeeland, inv.nrs. 3 (10.3.1802, 9.3.1803), 4 (idem, 8.6.1803, 14.3.1804).
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De vernieuwingen vonden elders vooral in de Zeeuwse steden ingang. In de Fran-
se school te Vlissingen waren in 1798 de schoolboekjes van het Nut verplicht ge-
steld. Het Comité van Publiek Onderwijs had gezocht naar een nieuwe Franse 
schoolmeester die vertrouwd was met de onderwijsmethode zoals die werd ge-
propageerd door het Nut. Voor het Nederduitse onderwijs werd, overigens te-
vergeefs, geïnformeerd naar een geschikte kandidaat van de kweekschool van het 
Nut in Haarlem. In 1799 werd door de stadsraad een reglement vastgesteld voor 
de nieuwe Nederduitse schoolmeester waarin het rapport van het Nut, de Alge-
meene denkbeelden over het Nationaal onderwijs, een prominente plaats kreeg 
toebedeeld. Alle onderwijs moest gegeven worden op de wijze en naar de inzich-
ten zoals door het Nut was voorgesteld met gebruik van de schoolboekjes van 
het Nut. Godsdienstonderwijs bleef deel uitmaken van het curriculum, maar ‘het 
gebruik van catechismen, van welke belijdenis ook’ werd verboden. Om gods-
dienstige gevoelens te kunnen controleren, moest de schoolmeester zijn schrijf-
voorbeelden voor de leerlingen ter goedkeuring voorleggen. Les in het psalmzin-
gen mocht gegeven worden aan leerlingen die dat wilden, maar alleen na afloop 
van de gewone lesuren. Godsdienstonderwijs beperkte zich in hoofdzaak tot de 
Bijbelse geschiedenis. Daarnaast leerden de leerlingen een serie Bijbelverzen (de 
meeste uit het Bijbelboek Spreuken), een aantal gelijkenissen uit het Nieuwe Tes-
tament, de Tien Geboden, de Twaalf Artikelen van het geloof en de instelling van 
doop en avondmaal. Bovendien bleef het gebruik om met gebed te beginnen en 
te eindigen. Met deze aanpak werd het protestantse karakter van het onderwijs 
onderstreept.25

Elders, zoals in Zierikzee, waren in 1800 de meeste schoolboekjes die in ge-
bruik waren op de Nederduitse scholen, uitgaven van het Nut. Dat gold vooral de 
boekjes voor het taalonderwijs. In de weeshuizen werd de vernieuwing eveneens 
merkbaar. In 1799 werden in de Middelburgse weeshuizen de schoolboekjes van 
het Nut ingevoerd vanwege ‘derzelver uitgebreiden nuttigheid’. Al een jaar eerder, 
in 1798, hadden de diakenen, die met de regenten van het gasthuis het bestuur 
over de Kleine Armschool, een instelling voor gratis onderwijs aan kinderen van 
armen, voerden, geconstateerd dat de vorderingen in het spellen en lezen slecht 
waren. De reden was volgens de diakenen gelegen in de slechte spel- en lees-
boeken. Daarom stelden de diakenen aan de regenten voor de Nutsboekjes in te 

25 GA Vlissingen, inv.nr. 2931 (19.9, 10.10.1796, 30.1, 31.7. 13, 27.11.1797, 8.1, 1.2, 12.3.1798, 7.5.1799). 
Vlissingen, Franse school, 1798; Vlissingen, 1799.
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voeren. Toen dat gebeurd was en er, dit keer onaangekondigd, een visitatie volgde, 
kon met genoegen worden vastgesteld dat de leerlingen goede vorderingen had-
den gemaakt.26

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
Ondanks de deceptie dat de Verhandelingen nauwelijks hebben geleid tot verbe-
teringen markeert de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap de start van een 
intensieve discussie over de verbetering van het onderwijs. Het was de Maat-
schappij tot Nut van ’t Algemeen, opgericht in 1784, die de vernieuwingen daad-
werkelijk in gang wist te zetten. Het Nut kon aanvankelijk niet rekenen op brede 
steun. Argwaan wekte het feit dat het Nut de deur openstelde voor andere chris-
telijke religies dan de gereformeerde. Bovendien voelden de meest prominente 
leden zich aangesproken tot het gedachtegoed van de patriotten, wat al evenzeer 
veel bedenkingen opriep. Pas na de totstandkoming van de Bataafse Republiek in 
1795 werd het onderwijs rijp voor een nationale aanpak.

In de Algemeene denkbeelden over het Nationaal Onderwijs, door het Nut 
opgesteld in 1796 en twee jaar later gepubliceerd, werd uitvoerig stilgestaan bij 
de noodzaak van onderwijs als voorwaarde voor een maatschappij met deugd-
zame en nuttige leden, die samen een welvarende samenleving moesten vormen. 
Het rapport werd aangeboden aan de Nationale Vergadering en bevatte tal van 
voorstellen voor verbeteringen voor het onderwijs, de inrichting van de school-
gebouwen, de eisen voor onderwijzers en vele andere facetten. De Nutsmannen 
verwezen naar onder meer de Verhandelingen van het Zeeuws Genootschap uit 
1782, maar zij gingen er selectief mee om. Op onderdelen werden de voorstellen 
van Krom c.s. omarmd. Maar diverse uitgangspunten pasten niet binnen de nieu-
we denkwijze in de Bataafse Republiek. Dat gold in het bijzonder voor de visie op 
religie. In het rapport stond dat het godsdienstonderwijs ‘niet vermengd moet 
worden met eenig dogmatisch leerstelsel’. Het ging om de liefde voor het Opper-
wezen en het bevorderen van de deugd. Krom en Van Voorst hadden daarentegen 
gepleit voor leerstellig godsdienstonderwijs. Pleitte het Nut voor les in godsdienst 
en zedenkunde, in de eerste twee schoolwetten van 1801 en 1803 was daarvan 
niets terug te vinden. Eerst in de wet van 1806 kregen de maatschappelijke en 

26 NA, Binnenlandse Zaken, inv.nr. 309 (Brief Stad Zierikzee, 12.8.1800); ZA, Godshuizen Mid-
delburg, inv.nr. 3 (16.2, 17.4.1798); J.L. Kool-Blokland, De zorg gewogen. Zeven eeuwen gods-
huizen in Middelburg, Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, deel 7. Middelburg, 1990, 426, 473.
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christelijke deugden een plaats. Het onderwijs moest een algemeen-christelijk ka-
rakter hebben, los van welk kerkgenootschap dan ook.27

Het afwijzen van het voorstel van het Nut van een voor alle inwoners bestem-
de nationale school op kosten van de landelijke overheid betekende dat op verbe-
tering van de inkomens van de schoolmeesters voorlopig niet te rekenen viel. De 
oude tweedeling – schoolmeesters die toelagen en emolumenten ontvingen en zij 
die moesten rondkomen van de schoolgelden – bleef daarmee bestaan. Ze wer-
den voortaan aangeduid als onderwijzers in het openbaar en bijzonder onderwijs. 
De aangestelde schoolopzieners moesten bij de plaatselijke besturen gaan pleiten 
voor verhoging van de traktementen en de vorming van pensioenfondsen. Het 
zou weinig opleveren. Meer succes was er ten aanzien van de toelatingsexamens 
voor schoolmeesters die een plaats in de regelgeving kregen. Ook het bevorde-
ren van het niveau van de schoolmeesters werd een landelijke taak. De opleiding 
daarentegen bleef voorlopig nog op de oude leest geschoeid.28 De hoge verwach-

27 Algemeene denkbeelden over het Nationaal onderwijs, 7, 17, 45, 60; Dodde, Een onderwijsrap-
port, 40-41, 59-60; Mijnhardt, Wetenschapsbevordering, 49; Visser, Vernieuwing van het lager 
onderwijs in Zeeland, 52-53.

28 Dodde, Een onderwijsrapport, 32-37,46-47. Vgl. A.M. van der Giezen, De eerste fase van de 
schoolstrijd in Nederland (1795-1806). Assen, 1937 (proefschrift), 30-31.

H.J Krom door Matthias de Sallieth – 
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tingen en aspiraties ten spijt bleef voor de schoolmeesters in Zeeland en in de rest 
van het land nog veel bij het oude.29

In Zeeland was er vooral aandacht voor het rapport in de steden waar een de-
partement van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen werd opgericht. Bij dat 
laatste ging Middelburg in 1793 voorop. Zierikzee en Vlissingen volgden in 1797, 
Tholen in 1799 en Domburg in 1801. Goes was een uitzondering, want daar werd 
eerst in 1816 een departement opgericht. Het waren vooral de departementen 
Middelburg, Zierikzee en Tholen die concrete initiatieven namen om het school-
wezen te verbeteren.30

Conclusies
Dat de prijsvraag van het Zeeuws Genootschap nauwelijks een rol van betekenis 
speelde in de pogingen tot verbetering van het onderwijs is toegeschreven aan 
de orthodox gereformeerde geloofsvisie, die de nieuwe ideeën van de Verlichting 
slechts aarzelend en op afstand volgde. Ook de particularistische attitude, waarbij 
strak werd vastgehouden aan de bestaande structuren, was een beletsel.31 Voor 
die opvattingen is veel te zeggen. Belangrijker was echter de omstandigheid dat 
de Zeeuwse regenten, die het Genootschap domineerden, de ideeën grotendeels 
lieten voor wat ze waren. De verbetering van het onderwijs was in Zeeland een 
theoretische aangelegenheid, die in de nadagen van de Republiek niet hoog op de 
bestuurlijke agenda stond. De Raad van State in Den Haag was daarop geen uit-
zondering. Na herhaalde klachten over de slechte prestaties van schoolmeesters 
volstond de Raad in 1790 met de opdracht om bij de examens meer aandacht te 
schenken aan de bekwaamheid van de kandidaten. Daartoe kreeg de Haagse pre-
dikant die belast was met de examens, het besluit uit 1733, met aanwijzingen voor 
het examineren, aangereikt, iets waar hij klaarblijkelijk nog niet over beschikte.32 
Eerst de totstandkoming van de Bataafse Republiek in 1795 maakte de weg vrij 
voor het hervormen van het onderwijs, te beginnen met een landelijke regelge-
ving die overigens nog veel bij het oude liet. De weg naar een goede opleiding, 

29 P.Th.F.M. Boekholt, Het ongeregelde verleden. Over eenheid en verscheidenheid van het Neder-
landse onderwijs. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar 
in de Geschiedenis van het Onderwijs vanwege de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen aan de 
Universiteit Utrecht op vrijdag 20 februari 1998. Assen, 1998, 12.

30 Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente, 597.
31 Mijnhardt, Wetenschapsbevordering, 48-49, 65.
32 NA, Raad van State, inv.nr. 371 (folio 1140, 29.9.1790).
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een behoorlijk salaris en de vorming van een eigen beroepsgroep die respect en 
waardering genoot, zou nog een lange worden.

De Verhandelingen vormden een schakel in de discussie over het onderwijs. 
Inhoudelijk waren ze een bescheiden bijdrage aan de verbetering ervan doordat 
een deel van de ideeën een plaats vonden in het Nutsrapport dat diende als intro-
ductie van de eerste landelijke onderwijswetten. Als tijdsdocumenten zijn de ver-
handelingen van met name Krom en Van Voorst slechts voor een deel betrouw-
baar. Beiden lieten blijken matig op de hoogte te zijn van de stand van zaken in de 
scholen. Verschillende voorstellen voor verbetering waren al ingevoerd. De beide 
auteurs schilderden een negatief beeld van de schoolmeesters en hun prestaties. 
Ze werden daarbij niet zo zeer geïnspireerd door het Zeeuwse en Staats-Vlaamse 
onderwijs als wel door de spectatoriale geschriften van hun tijd. Daarin werd ste-
vige kritiek geuit op het onderwijs en de onderwijsgevenden.33

Die projectie naar het verleden was tegengesteld aan eigentijdse geluiden. Wel-
iswaar was er kritiek omdat er veel te verbeteren viel, maar er was aan de andere 
kant ook veel positiefs. De door Krom en anderen zo verguisde schoolmeesters 
genoten van hun tijdgenoten en opdrachtgevers waardering.34 Het grootste succes 
van de schoolmeesters bleef onbelicht. Zij hebben bijgedragen aan de geletterd-
heid van de Zeeuwen. In het laatste kwart van de achttiende eeuw stond Zee land 
met een alfabetiseringsgraad van 82 procent aan de top van alle gewesten. Die 
in Staats-Vlaanderen was beduidend lager, namelijk 62 procent, een gevolg van 
de geringe geletterdheid onder het rooms-katholieke deel van de bevolking, een 
verschijnsel dat ook elders voorkwam.35 Deze feiten laten zien dat de Zeeuwse on-
derwijssituatie de vergelijking met de rest van de Republiek goed kon doorstaan.

33 Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente, 390.
34 Voorbeelden daarvan in: Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente, 390-391.
35 Ibidem, 673-677.
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Het achttiende-eeuwse jeugdboek als  
instrument van Zeeuwse  
genootschappelijkheid: kennisverspreider, 
stimulator en toegangspoort

Feike Dietz

Inleiding

In de afgelopen decennia hebben Wijnand Mijnhardt, Dorothée Sturkenboom 
en Margaret Jacob waardevol onderzoek verricht naar de wijze waarop in het 
achttiende-eeuwse Zeeland vorm werd gegeven aan de ambitie om empiri-

sche en natuurkundige kennis ruim te verspreiden en via het geloof te legitime-
ren. We weten dat dat verlichte programma in Zeeland in belangrijke mate vorm 
kreeg binnen een opvallend bloeiende genootschapscultuur die nieuwe sociale 
groepen betrok in het proces van kennisdisseminatie.1 Waar in het onderzoek re-
centelijk de focus lag op de activiteiten van vrouwen in die genootschapscultuur,2 

richt ik mij hier op de jeugd als focusgroep, en in het bijzonder op het jeugdboek 
als vehikel van kennisverspreiding. Terwijl uit onderzoek naar de vroeg-negen-
tiende-eeuwse klantenboeken van de Middelburgse boekhandelaar Salomon van 
Benthem is gebleken dat Zeeuwse volwassenen over het algemeen weinig ver-
lichte boeken kochten en hun kennis dus vermoedelijk eerder verwierven via ge-

1 D. Sturkenboom en M. Jacob, A Women’s Scientific Society in the West: The Late Eighteenth- 
Century Assimiliation of Science. In: Isis. Current bibliography of the history of science and its 
cultural influences, nr. 94-2, 2004, 216-252; D. Sturkenboom, De elektrieke kus. Over vrouwen, 
fysica en vriendschap in de 18de en 19de eeuw. Het verhaal van het Natuurkundig Genootschap 
der Dames in Middelburg. Antwerpen en Amsterdam, 2004; W.W. Mijnhardt, Ter bevordering 
van ‘Deugd en Waerheijt’: het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van 1769 tot 1801. 
In: Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, nr. 3-2, 
1994, 45-52.

2 Sturkenboom en Jacob, A Women’s Scientific Society; Sturkenboom, De elektrieke kus.
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nootschappelijke activiteiten dan via het lezen, vonden school- en kinderboeken 
wel een relatief grote aftrek bij Van Benthem: Mijnhardt en Kloek berekenden dat 
ongeveer negentig procent van de Middelburgse huishoudens nauwelijks of geen 
boeken kocht, behalve af en toe een schoolboekje.3 Kwam het type kennis dat 
via genootschapsactiviteiten breed werd verspreid onder volwassenen via boeken 
ook bij de jeugd terecht? Benutte de Zeeuwse genootschapscultuur het jeugdboek 
als een instrument om nieuwe generaties te bereiken?

De bloeiende achttiende-eeuwse jeugdboekenproductie en genootschapscul-
tuur worden doorgaans niet in samenhang met elkaar bestudeerd, terwijl zij bei-
de voortkwamen uit het verlichte maatschappelijke ideaal van zelfontplooiing en 
kennisontwikkeling. De productie van boeken voor de jeugd nam in de tweede 
helft van de achttiende eeuw een grote vlucht,4 waardoor het vaste aanbod van 
schoolboekjes die soms al eeuwenlang gebruikt werden – Huib Uil liet dit zien 
voor Zeeland5 – substantieel werd uitgebreid met verlichte jeugdboeken die jonge 
lezers probeerden aan te spreken op hun eigen niveau van denken en redeneren, 
binnen hun eigen leef- en belevingswereld en met het oog op hun toekomstige rol 
als onderlegd, verantwoordelijk burger.6

In dit artikel laat ik zien dat de Zeeuwse genootschapscultuur een drijvende 
kracht vormde achter de productie van Nederlandstalige verlichte jeugdboeken 

3 J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, Bij Van Benthem geboekt. Een reconstructie van het Middel-
burgse koperspubliek in 1808. In: W. van den Berg en J. Stouten, Het woord aan de lezer. Zeven 
literatuurhistorische verkenningen. Groningen, 1987, 142-165, met name 152 en 159. Kloek en 
Mijnhardt publiceerden over dit onderzoek ook op andere plaatsen: J.J. Kloek en W.W. Mijn-
hardt, Lezersrevolutie of literaire socialisatie? In: J. Goedegebuure, Nieuwe wegen in taal- en 
literatuurwetenschap. Handelingen van het Eenenveertigste Filologencongres. Tilburg, 1993, 211-
224; J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg aan het begin van de negentiende 
eeuw. Middelburg, 1988.

4 J. Salman, Children’s Books as a Commodity. The Rise of a New Literary Subsystem in the 
eighteenth-century Dutch Republic. In: Poetics, nr. 28-5/6, 2000, 399-421; J. Salman, Kinder-
boekrecensies in het literaire en opvoedkundige krachtenveld van de achttiende eeuw. In: G.J. 
Johannes en J. de Kruif, Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhistorische opstellen voor Joost 
Kloek. Leiden, 2004, 37-61; P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets, Bibliografie van Nederlandse 
school- en kinderboeken 1700-1800. Zwolle, 1997.

5 H. Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaan-
deren 1578-1801. Bergschenhoek, 2015.

6 Een goede inleiding op de achttiende-eeuwse ontwikkelingen in de jeugdliteratuur is nog 
steeds: P.J. Buijnsters, Nederlandse kinderboeken uit de achttiende eeuw. In: H. Bekkering e.a., 
De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van 
de middeleeuwen tot heden. Amsterdam, 1989, 169-228. Een recenter – maar beknopter – over-
zicht bieden I.B. Leemans en G.J. Johannes, Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse 
literatuur 1700-1800, de Republiek. Amsterdam, 2014, hoofdstuk 6.3.
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over de natuur als het werk van God. Dat soort boeken hielp niet alleen het in-
houdelijke programma van de genootschappen breder te verspreiden en jonge ge-
neraties een actieve lees- en kijkhouding aan te leren. De jeugdboeken lijken ook 
vormen van genootschappelijkheid onder de jeugd te hebben gestimuleerd, en 
een toegangspoort te zijn geweest voor het genootschappelijke leven zelf: wie een 
goed fysicotheologisch jeugdboek produceerde, maakte kans om bij het Zeeuws 
Genootschap als lid te worden binnengehaald.

Na een introductie op kennisverspreiding en jeugdeducatie als speerpunten 
van het Zeeuwse genootschapsleven (paragraaf 2), bespreek ik een samenhan-
gende reeks van fysicotheologische jeugdboeken die in deze context ontstonden: 
ze werden op Zeeuwse bodem gemaakt en/of door mensen die lid waren van het 
Zeeuws Genootschap (paragraaf 3 en 4). Daarna betoog ik dat deze jeugdboeken-
productie de Zeeuwse genootschapscultuur mee vormde (paragraaf 5). Dit artikel 
biedt zo zicht op de verknooptheid van de achttiende-eeuwse jeugdige leescul-
tuur met genootschappelijkheid, en op de stimulerende rol van Zeeland – met 
zijn bloeiende genootschapscultuur en banden met Engeland – voor de ontwik-
keling van fysicotheologische jeugdboeken in de Nederlandse taal.

Kennisverspreiding en jeugdeducatie als speerpunten van de Zeeuwse ge-
nootschappelijkheid
De Zeeuwse genootschapscultuur was in de tweede helft van de achttiende eeuw 
opvallend bloeiend en levendig. Er is wel geopperd dat juist de kleinschaligheid 
van de samenleving de genootschappelijkheid stimuleerde: leden waren hier 
enorm van elkaar afhankelijk en vaak op allerlei manieren met elkaar verknoopt 
in hun sociale en professionele leven.7 ‘Typisch Zeeuws’ kan het genootschapsle-
ven echter zeker niet genoemd worden, want overal in de Republiek en daarbui-
ten ontstonden in de tweede helft van de achttiende eeuw genootschappen. Die 
ontwikkeling was onlosmakelijk verbonden met de verlichte idealen van onder-
wijs en kennisverspreiding: zoveel mogelijk mensen in de samenleving moesten 
zich ontwikkelen – moesten kennis opdoen, een kritisch denkvermogen trainen 

7 Sturkenboom en Jacob, A Women’s Scientific Society, 242: ‘In Middelburg science, commerce, 
cosmopolitanism, and utilitarian and reformist ideals combined with a strongly religious 
culture and a specific sociopolitical structure where enormous amounts of money and power 
were concentrated in the hands of a small number of families, who, in addition, very much 
depended on each other for daily contacts and diversions. Somehow all these factors together 
triggered the foundation of a unique institution – and institution of a sort that women else-
where at that moment could only dream of.’
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– om als volwaardige en deugdzame burgers hun bijdrage te kunnen leveren aan 
de samenleving. Het verlichte programma was enerzijds verbonden met een op-
timistisch geloof in de mogelijkheid tot ontwikkeling en vooruitgang, en de po-
tentie van mensen om van onderop groei door te maken. Tegelijkertijd konden 
de verlichte idealen zo breed ingang vinden door juist een wat pessimistische 
visie op de samenleving: veel achttiende-eeuwers waren ervan overtuigd dat de 
samenleving economisch en moreel in verval waren geraakt en dat het geliefde 
vaderland alleen hersteld zou worden als de inwoners zichzelf zouden verbeteren. 
Het verlichtingsdenken ging dus gepaard met een geloof in en een liefde voor het 
vaderland, op een lokaal niveau te vertalen naar de liefde voor de eigen provincie 
en regio. In Zeeland – dat lange tijd bloeide dankzij de overzeese handel – was het 
gevoel van achteruitgang urgent,8 wat resulteerde in velerlei initiatieven om via de 
ontwikkeling van de Zeeuwen het gebied opnieuw groot en belangrijk te maken.

Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen kwam in dit klimaat tot ont-
wikkeling. Het werd in 1769 formeel erkend, en kwam voort uit een van de Vlis-
singse leessociëteiten, waarbinnen halverwege de jaren zestig het initiatief was 
genomen om een genootschap te vormen naar het model van het Haarlemse ge-
leerde genootschap dat sinds 1752 actief was: de Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen.9 Het plan kwam in eerste instantie van Justus Tjeenk, predikant 
van de Engelse kerk in Middelburg.10 Deze geschiedenis maakt al direct duidelijk 
dat wetenschap en religie hand in hand gingen: het Genootschap stond open voor 
predikanten met natuurwetenschappelijke kennis en belangstellingen.11 Zo was 
predikant en oogarts Johannes Nettis vanaf het eerste uur lid.12

De ambities waren hooggespannen: het Zeeuws Genootschap zou een lande-
lijk middelpunt van wetenschappelijke vernieuwing moeten worden en Zeeland 
helpen om weer een centrale positie in de Republiek in te nemen. Dat bleek in 
de praktijk moeilijk te realiseren. Er werden zeker leden van buiten Zeeland aan-

8 Zie over deze ontwikkeling: P. Brusse, Economie. In: P. Brusse en J. Dekker, Geschiedenis van 
Zeeland, deel III: 1700-1850. Zwolle, 2012, 49-115.

9 Mijnhardt, Ter bevordering van ‘Deugd en Waerheijt’, 45; A. Neele, Religie en cultuur. In: P. 
Brusse en J. Dekker, Geschiedenis van Zeeland, deel III: 1700-1850. Zwolle, 2012, 211-308, met 
name 262. Zie ook W.W. Mijnhardt, Tot heil van ’t menschdom: culturele genootschappen in 
Nederland, 1750-1815. Amsterdam, 1988, hoofdstuk IV over het Zeeuws Genootschap.

10 Neele, Religie en cultuur, 262.
11 Ibidem, 227.
12 Ibidem, 227.
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getrokken, maar het bleef voor een heel belangrijk deel een lokaal gebeuren.13 
Toonaangevende wetenschappelijke publicaties van elders waren moeilijk binnen 
te halen: publicaties van binnenuit waren vaak wetenschappelijk niet heel ver-
nieuwend, en buitenlandse wetenschappelijke ontwikkelingen werden niet op de 
voet gevolgd. De waarde van het Genootschap zat eerder in het populariseren en 
breder verspreiden van kennis.14

Daarin zie ik duidelijke raakvlakken met andere geïnstitutionaliseerde Zeeuw-
se gezelschappen. Middelburg telde twee natuurkundige genootschappen: een 
voor heren (opgericht in 1780) en een voor dames (opgericht in 1785). Die hadden 
niet zozeer een wetenschappelijke functie, maar ‘waren opgericht met het doel 
van de Middelburgse regentenelite in staat te stellen kennis te nemen van de voor-
uitgang in de natuurwetenschappen.’15 Nog wat later, in 1794, werden in Zeeland 
afdelingen van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen opgericht, met als doel 
zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om onderwijs te genieten.16

Dit soort organisaties zijn zeker niet zomaar op één hoop te gooien, noch in-
houdelijk (het Zeeuws Genootschap wortelde in de humanistische geleerdencul-
tuur en dat kan zeker niet van het Nut gezegd worden), noch sociaal (ze richtten 
zich niet op dezelfde groepen, hoewel die scheidslijnen in de loop van de tijd 
steeds vager worden).17 Maar ze deelden wel een ambitie op het terrein van de 
kennisverspreiding en het betrekken van verschillende doelgroepen in die kennis. 
Er zitten unieke kanten aan de manier waarop die ambitie in Zeeland vorm kreeg: 
het Natuurkundig Genootschap der Dames was het enige natuurkundegenoot-
schap voor vrouwen – niet alleen in de Republiek, maar ook daarbuiten.

Dat onderwijzen van vrouwen werd grotendeels gelegitimeerd vanuit hun 
maatschappelijke rol om kennis door te geven aan nieuwe generaties. Tijdens 
de openingstoespraak van het Natuurkundig Genootschap der Dames gaf Johan 

13 Mijnhardt, Ter bevordering van ‘Deugd en Waerheijt’, 49. Zie hierover ook W.W. Mijnhardt, 
Publieke belangstelling voor de natuurwetenschappen in Zeeland, 1780-1815. In: Archief, 
Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1987, 206-227, 
met name 211. Over de regionale rol van het Zeeuws Genootschap ook: H. Zuidervaart, Het 
‘Kabinet der Natuurlijke Zeldzaamheden’ van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 
gedurende het tijdvak 1771-1859. In: B. Sliggers en M.H. Besselink, Het verdwenen museum. 
Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850. Blaricum en Haarlem, 2002, 155-174, met name 157.

14 Mijnhardt, Ter bevordering van ‘Deugd en Waerheijt’, 49; Zuidervaart, Het Kabinet der Na-
tuurlijke Zeldzaamheden, 157.

15 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 45.
16 Ibidem, 45; Neele, Religie en cultuur, 256.
17 Kloek en Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg, 47-48.
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van de Perre, die ook het herengenootschap leidde, nadere uitleg: het succes van 
onze toekomstige samenleving wortelt in de opvoeding en ontwikkeling van de 
jeugd, en moeders kunnen hun kinderen enkel goed opvoeden als zij zelf voldoen-
de onderlegd waren.18 De natuurwetenschappen waren tot omstreeks 1800 nog 
geen onderdeel van het gewone schoolcurriculum, dus het was belangrijk dat dit 
soort onderwijs binnen het gezin plaats kon vinden.19 Zo waren dus niet alleen de 
vrouwen een doelgroep van de Zeeuwse genootschappen, maar indirect ook de 
kinderen.

Overigens was het niet alleen hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
jeugd die de vrouwelijke inmenging in de natuurkunde moest legitimeren: ook 
de verantwoordelijkheid richting God speelde een rol. Van de Perre legde in zijn 
openingstoespraak uit dat de natuurwetenschap ‘onder de Menschelijke Weten-
schappen die gene [was], die meer, dan veele andere eenig inzien in de Grootheid 
en Wijsheid van den Schepper geeft’.20 Hier wordt een fysicotheologisch pro-
gramma geïnitieerd: de natuur moest bestudeerd worden met als doel Gods werk 
te begrijpen en extra te kunnen liefhebben.21 Juist omdat kennis over de natuur 
uiteindelijk in dienst stond van Gods eer, moest die kennis toegankelijk worden 
gemaakt voor zoveel mogelijk mensen, waaronder vrouwen: ‘physico-theology 
could serve not only to motivate but also to justify the scientific interests of wo-
men.’22

De fysicotheologische ambitie was zeker niet uniek voor het Damesgenoot-
schap. Zij gaat evenzeer schuil achter het Zeeuws Genootschap. Bij de oprichting 
in 1769 werd de doelstelling van het Genootschap omschreven als: ‘Den alwijzen-
den God op het hoogst te Verheerlijken’.23 De eerste verhandelingen van het Ge-
nootschap werden uitgegeven met een titelpagina waarop we zien hoe Minerva, 
met de Bijbel als ‘Gods boek’ in de hand, wijst naar Vlissingen, de buitenwereld 
die in het begeleidende gedicht van J.J. Brahé wordt omschreven als ‘’t Natuur-
boek, door Gods hand ons voorgelegd, / ’t Natuurboek, door zyne Almacht zelf 

18 Sturkenboom en Jacob, A Women’s Scientific Society, 229.
19 Ibidem, 245.
20 Ibidem, 227.
21 De fysicotheologie (waarin de natuur werd beschouwd als de belangrijkste vindplaats van 

God) wordt beschouwd als kenmerkend voor de christelijke Verlichting in de Republiek, ver-
gelijk J. Bosma, Woorden van een gezond verstand. De invloed van de Verlichting op de in het 
Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. Monografie & bibliografie. Nieuwkoop, 1997, 
58-59.

22 Sturkenboom en Jacob, A Women’s Scientific Society, 227-228.
23 Zuidervaart, Het Kabinet der Natuurlijke Zeldzaamheden, 157.
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beschreven’ (afb. 1).24 Putti op de voorgrond beoefenen de kunsten en weten-
schappen (verbeeld door hun boeken, muziekinstrumenten en natuurkundige 
observaties) die helpen om het Boek der Natuur te ontsluiten: één van de putti 
brengt veelzeggend het papieren boek naar het Boek der Natuur. Het Genoot-
schap droeg zo uit dat de kennis en kunde die zij tot stand bracht en verspreidde 
een venster bood naar de natuur en dus Gods werk.

De bloeiende Zeeuwse genootschapscultuur kenmerkte zich dus door en vond le-
gitimering in het breed verspreiden van kennis met als uiteindelijk doel het geloof 
te voeden en de samenleving te verbeteren. De jeugd speelde daarin indirect een 
rol, want die kon profiteren van beter ontwikkelde vaders en moeders.

24 J.J. Brahé, Uitlegging der titelplaat. In: Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen te Vlissingen. Deel 1. Middelburg, 1769, z.p. 

Afb. 1 Verhandelingen uitgegeven 
door het Zeeuwsch Genootschap 
der Wetenschappen te Vlissingen. 
Deel 1. Middelburg, 1769, frontispice. 
Afbeelding collectie Zelandia Illustrata.



144 Het achttiende-eeuwse jeugdboek als instrument

Maar het genootschapsleven en het fysicotheologische programma grepen ook 
directer in op het leven van de Zeeuwse jeugd, namelijk via boeken. Het Genoot-
schap was dan wel niet bijzonder vooruitstrevend op het gebied van wetenschap-
pelijke vernieuwingen, maar lijkt wél op het gebied van kennisoverdracht naar 
de jeugd een voortrekkersrol gespeeld te hebben. Hieronder laat ik zien dat het 
Genootschap zijn fysicotheologische programma – het boek als opstap naar de 
natuur, die op zichzelf het venster naar Gods Boek was – succesvol vertaalde naar 
de jeugd, mede geïnspireerd door Engelse voorbeelden.

Jeugdboeken rondom het Zeeuws Genootschap: inspiratie uit Engeland
De Middelburgse uitgever Christiaan Bohemer publiceerde in 1768, aan de voor-
avond van de oprichting van het Zeeuws Genootschap, een boek dat bekend staat 
als het eerste Nederlandstalige natuurkundige kinderboek: Philosophie der tollen 
en ballen, of Het Newtoniaansche zamenstel van wysbegeerte.25 Het boek is een 
vertaling van The Newtonian System of Philosophy Adapted to the Capacities of 
Young Gentlemen and Ladies (1761). We weten helaas niet zeker wie de Neder-
landse vertaling voor zijn rekening nam, maar goede papieren heeft de hierboven 
al even genoemde Johannes Nettis, die op dat moment het nog informele natuur-
kundige genootschap leidde en bij oprichting toetrad tot het Zeeuws Genoot-
schap. De toegevoegde verwijzingen naar Nettis’ werk verraden op z’n minst de 
betrokkenheid van deze predikant-oogarts bij de uitgave.26

De Philosophie der tollen en ballen gaat over Tom Telescope en zijn vrienden, 
die het op een vrije dag niet eens kunnen worden over wat ze gaan doen.27 Ze zijn 
‘zo verdeeld […] in hunne smaak voor Tydkortingen, dat ’er heftige krakkeelen op 
volgden’: er wordt geopteerd voor blindemannetje, handjeplak, handwerken en 
kaarten. Tom Telescope zelf heeft andere plannen:

25 J. Newbery, Philosophie der tollen en ballen, of Het Newtoniaansche zamenstel van wysbegeerte. 
Middelburg, 1768. Ik maak hier gebruik van de druk uit 1783, raadpleegbaar via Delpher: John 
Newbery, Philosophie der tollen en ballen, of Het Newtoniaansche zamenstel van wysbegeerte. 
Middelburg, 1783. Zie voor een korte bespreking Buijnsters, Nederlandse kinderboeken, 187-
188. Het boek wordt ook genoemd door Zuidervaart en Sturkenboom: H. Zuidervaart, Science 
for the public: the translation of popular texts on experimental philosophy into the Dutch 
language in mid-eighteenth century. In: S. Stockhorst, Cultural Transfer Through Translation: 
The Circulation of Enlightened Thought in Europe by Means of Translation. Amsterdam en 
New York, 2010, 231-262, met name 252; Sturkenboom, De elektrieke kus, 13.

26 Zuidervaart, Science fort the public, 13 en noot 54.
27 Newbery, Philosophie der tollen en ballen, 1: het is ‘Heilig-dag’.
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De Heer Telescope, een Jonkertje van uitstekende bekwaamheden, zat stille, en 
hoorde alles met behaagen en bedaardheid aan, tot dat deze laatste Tydkor-
tinge wierd voorgesteld; waar op hy van zynen stoel schielyk opwipte, en bad 
zy wilden eenig onschuldiger Tydverdryf bedenken. Het speelen met de Kaart 
om geld, zeide hy, is zo na verknogt aan gierigheid, inhaaligheid en bedrog, dat 
ik ’er eenen afschrik van hebbe […] stond de keuze aan my, ik zoude aan deze 
den voorrang geeven, welke niet alleen het Gemoed verlustigen, maar ook het 
Verstand verbeteren […].28

Zijn vriendjes zijn geïnteresseerd en al snel verandert het speelpartijtje in een 
natuurkundeles. Tom Telescope leert zijn vriendjes over bewegingen, het zonne-
stelsel, de dampkring, de zintuigen, het dierenrijk, etcetera, en maakt daarbij ge-
bruik van moderne instrumenten zoals de telescoop en de luchtpomp. Er ontstaat 
een soort genootschapje: de vrienden komen op geregelde momenten samen, en 
verlustigen zich in de natuurkunde, terwijl zij zich ondertussen tegoed doen aan 
‘Taarten, Zuikergebak, zoeten Drank’ en ‘zulke andere Lekkernyen’ die voor ‘de 
Jeugd best geschikt waren’.29

Philosophie der tollen en ballen volgt vrij getrouw het Engelse origineel, dat en-
kele jaren eerder was verschenen bij de Londense jeugdboekenuitgever John New-
bery. Newbery was destijds succesvol uitgever van jeugdboeken die waren gekleurd 
door de verlichte opvoedidealen van John Locke, en dus vertrokken vanuit het idee 
dat kinderen als een onbeschreven blad (tabula rasa) ter wereld kwamen en moes-
ten worden opgevoed vanuit hun spel, waarnemingen en empirische ervaringen.30 
De vernieuwende Lockeaanse jeugdboekenlijn van Newbery was zeer populair, 
maar vond in de Republiek over het algemeen niet bijzonder veel directe navol-
ging en vertaling. Terwijl de Nederlandstalige jeugdboekentraditie meestal leunde 
op voorbeelden uit Frankrijk en Duitsland en de impact van de verlichte Engel-
se jeugdboekentraditie op de Nederlandse niet groot lijkt te zijn,31 wordt hier een 
Engels boek nagevolgd, met daarin afbeeldingen vervaardigd met koperplaten die 
gemaakt waren voor de Engelse versie (afb. 2 en 3, zie de Engelse onderschriften).

28 Newbery, Philosophie der tollen en ballen, inleiding.
29 Ibidem, 19.
30 Zie bijvoorbeeld: H. Klemann, The Matter of Moral Education: Locke, Newbery, and the  

Didactic Book-Toy Hybrid. In: Eighteenth-Century Studies, nr. 44-2, 2011, 223-244.
31 Vergelijk Buijnsters, Nederlandse kinderboeken.
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Dat uitgerekend hier op het Zeeuwse land betrekkelijk snel na verschijning in 
Engeland een Nederlandse vertaling op de markt komt, is wellicht mede het re-
sultaat van de nauwe contacten tussen Zeeland en Engeland: er werd vanuit het 
rijke Zeeuwse zeevaartgebied volop op Engeland gevaren; Newbery’s Londense 
uitgeverij was in zo’n twee dagen te bereiken.32 De Engels-Nederlandse banden 
werkten door in de genootschapskringen. We zagen eerder al dat Tjeenk, de ini-
tiator van het Zeeuws Genootschap, predikant was binnen de Engelse kerk. Isaac 
Hurgronje – evenals Tjeenk aanvankelijk lid van de Vlissingse leessociëteit en 
vervolgens tot aan zijn dood van het Zeeuws Genootschap – maakte aan het ein-
de van de jaren zestig nog een handelsreisje naar Londen, onder meer samen met 
Paulus Ribaut, wiens zoon in Londen woonde en die vermoedelijk een Engelse 
moeder had.33 Nettis zelf correspondeerde al geruime tijd met de Royal Society 
in Londen over zijn natuurkundige observaties,34 terwijl zijn verhandeling over 
de waarneming van sneeuwfiguren in Engelse vertaling werd opgenomen in de 
Philosophical Transactions (1757) van de Royal Society.35 De contacten van Nettis 
stonden in een traditie: Nettis trad met zijn meteorologische observaties in de 
voetsporen van Leonardus Stocke, die vanaf de jaren dertig in Middelburg bijeen-
komsten organiseerde met geïnteresseerden in de nieuwe natuurwetenschap, en 
die daarover al contact onderhield met de Royal Society.36 De wetenschappelijke 
instrumenten die door mensen als Stocke en Nettis werden gebruikt, werden dik-
wijls uit Engeland geïmporteerd.37 Werden dit soort transporten ook benut om 
boeken en zelfs koperplaten uit te wisselen?

32 Brusse, Economie, 82.
33 Zie het overgeleverde reisverslag, onlangs bezorgd en ingeleid door I. Storm van Leeuwen-van 

der Horst: I. Storm van Leeuwen-van der Horst, Reislustige Zeeuwen. De reis van Isaac en Paul 
Hurgonje, Paulus Ribaut en Johan Steengracht naar Londen in 1769. Hilversum, 2017. Zie over 
Ribaut met name 25-30.

34 H. Zuidervaart, An eighteenth-century medical–meteorological society in the Netherlands: an 
investigation of early organization, instrumentation and quantification. Part 1. In: The British 
Journal for the History of Science nr. 38-4, 2005, 379-410, met name 388, noot 34.

35 F.S. Knipscheer, Samuel van Emdre, In: P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch 
biografisch woordenboek ii. Leiden, 1912, 984. Zie: Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London: Giving Some Accounts of the Present Undertakings, Studies, and Labours, of 
the Ingenious, in Many Considerable Parts of the World, vol. 49, 1757, 644-648. Nettis’ tekst An 
account of a method of observing the wonderful configuration of the smallest shining particals 
of snow is oorspronkelijk opgesteld in het Latijn: Dissertatio physica et medica inauguralis de 
congelatione, figuris nivium admirandis. Leiden, 1742.

36 Zuidervaart, An eighteenth-century medical-meteorlogical society, 388.
37 Huib Zuidervaart, Astronomische waarnemingen en wetenschappelijke contacten van Jan de 

Munck (1687-1768), stadsarchitect van Middelburg. In: Archief. 1987, 103-170, met name 133-134.
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Het is helaas niet te achterhalen hoe Newbery’s product de Zeeuwse landen be-
reikte en waarom ervoor gekozen werd uitgerekend dit boekje naar het Neder-
lands te vertalen, maar het is niet moeilijk de aantrekkelijkheid ervan voor de 
Zeeuwse markt te zien. Het motief van de telescoop deed het hier sowieso goed: 
men profileerde zich graag als de plek waar de telescoop uitgevonden werd. Maar 
bovenal verbeeldde het boekje een genootschappelijkheid die hier bestond en in 
die jaren verder uitgebouwd werd. De enige herdruk van de Philosophie der tol-
len en ballen verscheen nota bene ook in Middelburg, in de jaren tachtig toen 
met de komst van natuurkundige genootschappen voor heren en dames die brede 
genootschappelijkheid alleen maar verder doordrong in de vezels van de samen-
leving.38 Mogelijk zagen Nettis en zijn collega’s in Philosophie der tollen en ballen 
een manier om de genootschappelijke idealen verder aan te wakkeren.

De genootschappelijke setting van de Philosophie der tollen en ballen is uniek, 
maar het inhoudelijke programma heeft raakvlakken met dat van andere jeugd-
boeken die in de jaren erna in de Zeeuwse kringen ontstonden. Een belangrijke 
inhoudelijke basis van De Philosophie der tollen en ballen vormt het idee dat ken-
nis over de natuur ontstaat door de waarneming van de dagelijkse wereld om ons 
heen. Tijdens de eerste les over stof en beweging vertrekt Tom direct vanuit de 
waarneming van de spelcontext waarin de jongelingen samen waren gekomen: 
een tol, een bal, een appel, een kaatsbal, een hoepel.39 Ik citeer de opening om 
deze aanpak te illustreren:

I. LES van de STOFFE en BEWEEGINGE. 
Door Stoffe, myne waarde Vrienden, verstaan wy de Zelfstandigheid van alle 
dingen, of dat geen, waar uit alle Lighaamen zyn t’zamen gesteld, in welke ge-
daante of op wat wyze zy zig ook aan onze Zintuigen vertoonen mogen: want 
deze Tol, Thomas Wilsons Ivoore Bal, de Heuvel voor ons, die Oranje Appel op 
de Tafel, en alle dingen, die gy ziet, zyn van Stoffe, verscheidenlyk gevormd, 
gemaakt.
Betreffende de Beweeginge, mag ik myzelfven en u de moeite spaaren van de-
zelve te verklaaren, want ieder Jongen, die zyn Tol met de zweep kan omdryven, 
weet zo wel als zyn Meester, wat beweeginge zy.

38 Newbery, Philosophie der tollen en ballen.
39 Newbery, Philosophie der tollen en ballen, 7-8. Vergelijk James A. Secord, Newton in the 

Nursery: Tom Telescope and the Philosophy of Tops and Balls, Eighteenth-Century Dissenting 
Families. In: Historical Journal, nr. 43, 2000, 453-473.
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Stoffe, of een Lighaam, is onverschillig voor Beweeginge of Rust. Als by voorbeeld: 
nu geezel ik myn Tol met de zweep, en hy loopt rond; maar wanneer ik hem niet 
langer geezel, de Tol valt neder, gelyk gy ziet, en is in rust.40

De frontispice brengt die situatie in beeld: het jongetje met de tol als object van 
waarneming staat op de tafel. Hij drijft de tol aan en wordt door omstanders ge-
observeerd om zo kennis te ontwikkelen (afb. 2). Het waarnemen speelt hier op 
verschillende niveaus: de lezer zelf kijkt naar dit plaatje, dat zelf een proces van 
waarnemen verbeeldt en de lezer zo uitnodigt de eigen spelwereld vanuit een 
nieuw perspectief te bekijken.

40 Newbery, Philosophie der tollen en ballen, 7-8.

Afb. 2 John Newbery, Philosophie der 
tollen en ballen, of Het Newtoniaansche 
zamenstel van wysbegeerte. Middelburg, 
1768, frontispice. KB Nationale bibliotheek: 
444 J 153.
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Het waarnemen als kennisbasis wordt verderop in De Philosophie der tollen en 
ballen verder uitgediept. Dan krijgt de lezer een plaatje te zien van een jonge-
tje dat voor een spiegel zit, met eigen ogen een gezicht signaleert en daar een 
denkbeeld aan koppelt (afb. 3). Als het jongetje daarna zijn vader achter zich ziet 
verschijnen, stelt het zijn denkbeeld bij: ‘En nu begint de Ziel te werken; want 
voelende zyns Vaders hand op zyn Hoofd, en ziende dezelve op het Hoofd van ’t 
Jongetjen in den Spiegel, roept hy uit, daar my! Deze verrigtinge nu wordt in het 
Geheugen gehuisvest’.41

Vervolgens wordt het verschil tussen volkomen en onvolkomen denkbeelden 
verder uitgewerkt. Ingebeelde denkbeelden zijn voorstellingen die we ons maken 

41 Newbery, Philosophie der tollen en ballen, 107-108.

Afb. 3 John Newbery, Philosophie der tollen 
en ballen, of Het Newtoniaansche zamenstel 
van wysbegeerte. Middelburg, 1768, tegenover 
108. KB Nationale bibliotheek:  
444 J 153.
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over dingen die we niet zelf hebben gezien, maar waarover we hebben gelezen in 
kranten of gehoord in verhalen over verre landen. Volkomen, wezenlijke denk-
beelden zijn gebaseerd op onze eigen waarnemingen.42 Waarnemen is de basis 
van echte denkbeelden en van echte kennis, zo leert de lezer van De Philosophie 
der tollen en ballen. Het voorbericht bij het boek, toegevoegd door de vertaler 
en dus niet aanwezig in het Engelse origineel, brengt die beschouwende kennis-
verwerving in verband met de godsdienst: zo kan in de ‘tedere Zielen’ van de 
kinderen ‘eene groote liefde en eerbied voor den schepper’ ontstaan. Zij zullen 
‘erkennen, hoe groot de Heer en Meester van alles, en hoe uitgebreid zyne Magt, 
Wysheid en Goedheid is’. Zij zullen ‘door het zien en gadeslaan van de wonderen 
der Natuure’ God leren kennen, danken en met liefde vereren.43 Het boek wordt 
dus in de markt gezet als een boek dat via het door waarnemingen begrijpen van 
natuurkundige verschijnselen de jeugd in staat stelt de grootheid van Gods werk 
te zien en loven – de basisgedachte van de fysicotheologie.

Met De Philosophie der tollen en ballen wordt een lijn van jeugdeducatie in-
gezet die in de decennia daarna wordt uitgebouwd in allerlei jeugdboeken die 
rondom het Zeeuws Genootschap circuleerden. Deze boeken zijn meer of min-
der ‘natuurkundig’ van karakter, maar delen een fysicotheologische belangstelling 
voor het observeren van de wereld als basis van Godsgeloof.

Jeugdboeken rondom het Zeeuws Genootschap: boeken als optische  
instrumenten
Op vergelijkbare wijze als in De Philosophie der tollen en ballen, werd in Onderwys 
in den godsdienst (1780) door Zeeuws Genootschapslid Jacob van Nuys Klinken-
berg uitgelegd dat een zuiver denkbeeld op basis van waarneming tot stand komt:

Door gewaarwording verkrygen wy denkbeelden van alle lichaemelyk zaeken, 
welke zich aen onze zintuigen voordoen: want onze zintuigen worden door 
de lichaemelyke voorwerpen, welke dezelve omringen, gevoelig aangedaen, 
en deeze aendoeningen brengen, door de gemeenschap van de ziel met ons li-
chaem, de vertooningen van die lichaemelyk zaeken in ons verstand te weeg. Dit 
is uit de ondervinding alleszins blykbaer. Wanneer wy een voorwerp zien, het 

42 Ibidem.
43 Ibidem, voorbericht fol. 3v.
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welk zich nooit te voren aen ons verstand vertoont heeft, verkrygen wy voor de 
eerstemaal een denkbeeld van dat voorwerp. Een blinde, en een doove hebben 
geene denkbeelden, en kunnen ook geen denkbeelden hebben, van kleuren en 
van het geluid.44

Denkbeelden, gevoed door zintuiglijke observaties, vormden volgens Van Nuys 
Klinkenberg in zichzelf weer de basis van begrip en kennis, waarmee Gods be-
staan bewezen kan worden en waarop het geloof gebouwd kan worden.

Van Nuys Klinkenberg wil met zijn Onderwys in den godsdienst het waarne-
mingsproces stimuleren, en doet dat onder meer door lange beschrijvingen op te 
nemen van zorgvuldige observaties. Hij spendeert bijvoorbeeld anderhalve pagi-
na aan de aardworm:

Men bezie […] den bekenden Aerd-Worm van naby […]: Het geheele lichaem 
bestaet uit eene aeneenschaekeling van ringspieren, van welke elk, door de zae-
mentrekking der rondom loopende veezelen, naewer en langer wordt. De zeer 
kunstige beweeging van den Worm geschiedt in deezer voege: wanneer hy het 
bovenste gedeelte van zyn lichaem verlengt, en voorwaerds uitstrekt, houdt hy 
zich vast aen de vlakte, op welke hy kruipt, en aenstonds trekt hy het achterste 
gedeelte, door hetzelve te verkorten, naer zich. Hy heeft vier reijen van kleene 
uitsteekseltjes, welke hem tot pootjes dienen, in de lengte van zyn onderlyv ge-
plaetst, van deeze bedient hy zich, als van zoveele haekjes, om nu dit en daerna 
dat gedeelte van zyn lichaem aen de aerde vast te houden, terwyl hy het ander 
uitsteekt of naer zich trekt. – Dan niet alleen kan hy op, maer ook in en onder de 
aerde kruipen: want boven de opening van zynen mond heeft hy een snuyt, om 
de aerde te doorbooren. Boven dit alles is hy nog voorzien van lymachtig vocht, 
het welk door zeekere openingen, welke tusschen de ringen zyn, uitziepert; dit 
vocht dient hem, om zyn lichaem glibberig, en den doorgang door de aerde 
gemakkelyk te maeken.45

Met de openingswoorden ‘Men bezie’ neemt hij als het ware zijn lezers mee in de 
zorgvuldige waarneming: het leesproces wordt een kijkproces waarin de lezers 

44 Jacob van Nuys Klinkenberg, Onderwys in den godsdienst. Amsterdam, 1780, 19-20.
45 Van Nuys Klinkenberg, Onderwys in den godsdienst, 132-133.
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zélf de worm kunnen aanschouwen met al zijn spieren en bewegingen. Zo is van 
Nuys Klinkenbergs Onderwijs in den godsdienst een soort microscoop, een visu-
eel instrument waarmee ingezoomd kan worden op de wonderen van Gods werk.

Dit is een techniek die vaak voorkomt in de Zeeuwse context: het jeugdboek 
wordt een optisch instrument dat helpt om heel kleine dingen voor het blote oog 
zichtbaar te maken (het boek als microscoop) of heel verre dingen dichterbij te 
halen (het boek als een telescoop). De Zeeuwse jeugdboeken fungeren zoals in-
strumenten waarmee het kind wordt geleerd de wereld te leren observeren in 
groot detail of juist vanaf afstand, om in- en uit te zoomen, en om zo visuele 
waarnemingen te doen die de basis vormen van kennis. De Katechismus der na-
tuur (1777-1779) van lid Johannes Florentius Martinet – een bekend natuurkundig 
boek met gesprekken tussen leermeester en leerling over de waarneming van de 
natuur – functioneert in eerste instantie als een telescoop die hemellichamen in 
kaart brengt die onzichtbaar zijn voor het blote oog.46 Langzaam transformeert 
het boek van telescoop in microscoop, en toont het hele kleine beestjes voor de 
lezer. Lezers kunnen hun boek benutten als een kijker, en raken zo vertrouwd met 
heel verre of heel kleine objecten die zonder dit optische instrument niet zomaar 
te zien zijn.47

We zien precies de tegenovergestelde beweging in Johann Georg Rosenmül-
ler’s Geschiedenis van den Godsdienst voor kinderen (1792), een boek opgedra-
gen aan het Zeeuws Genootschap. De dedicatie was een teken dat Rosenmüller 
een relatie tussen zijn ambities en die van het Genootschap wilde leggen. In deze 
Geschiedenis van Godsdienst wordt juist steeds verder uitgezoomd: via de eigen 
woonplaats wordt de stap gezet naar wereldzeeën en andere continenten:

Wanneer gy buiten onze stad (of dorp) gaat, dan ziet gy weilanden, velden, boo-
men, vyvers, rivieren en meiren. Gaat gy verder, dan komt gy hier in een dorp, 
en ginds in eene stad. Zulke steden, dorpen, velden, weilanden, bergen en heu-
velen zoude gy overal aantreffen, al konde gy, jaaren lang, van de eene plaatze, 
naar de andere gaan. Gy zoude dan dikwyls op plaatzen komen, waar gy niets 
ziet, dan water; zulks noemt men de zee. Door middel van schepen kan men 

46 Johannes Florentius Martinet, Katechismus der natuur. Amsterdam, 1777-1779.
47 Dat idee dat het goed is om groot te beginnen en langzaam ‘af te dalen’ wordt ook geëxplici-

teerd, zie bijvoorbeeld de opening van het eerste gesprek.
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over de zee komen, en dan treft men wederom steden en dorpen en bouwlanden 
aan, gelyk by ons.48

Het in Middelburg uitgegeven Lofzangen in Prosa, voor Kinderen (1797)49 bevat 
eveneens een lofzang die lezers uitdaagt gedetailleerde observaties te confron-
teren met brede panorama’s. Het lied opent met de beschrijving van een huis op 
het platteland:

Zie waar de hut van den Arbeider staat, met verwarmend riet bedekt; – de moe-
der spint voor de deur; de jonge kinderen vermaaken zich voor haar in het gras; 
– die ouder zijn leeren om te werken, en zijn gehoorzaam; – de vader werkt 
om hun voedsel te bezorgen; – hij spit den grond, of hij verzamelt het koorn, of 
schudt zijne rijpe appelen van den boom […].50

Langzaam neemt de focalisator afstand van het landhuis, en overziet hij de huizen 
in de omgeving, en vervolgens een verzameling dorpen.51 Vervolgens wordt de 
hele wereld in beeld gebracht: ‘Veele Koningrijken, en Landen, vol met Menschen 
en Eilanden, en groote vaste Landen, en verschillende Luchtstreeken, maaken 
deze geheele Waereld uit. – GOD regeert dezelve’.52 Dit Goddelijke rijk wordt toe-
geschreven aan God de Herder, waardoor een spiegeling optreedt met de lands-
man van het begin: twee herders in hun eigen rijk.53 Zo wordt het uitzoomen een 
manier om God te leren kennen, en het lezen een activiteit om meer te kunnen 
zien. Zorgvuldige observaties van gewone landhuizen fungeren als een opstap 
naar grote overzichten over de hele wereld, en dat vergezicht biedt weer de kans 
om de focus te leggen op kleine objecten, zoals het landhuis met de herder.

48 Johann Georg Rosenmüller, Geschiedenis van den Godsdienst voor kinderen. Zutphen en Am-
sterdam, 1792, 1.

49 Anna Laetitia Barbauld, Lofzangen in prosa, voor kinderen. Middelburg, 1797.
50 Barbauld, Lofzangen in prosa, lofzang VIII, 29.
51 Barbauld, Lofzangen n prosa, lofzang VIII, 30-31: ‘Veele huizen zijn naast elkander gebouwd; 

– veele huisgezinnen woonen nevens elkander; – zij koomen te zamen op ’t groen, en in aan-
genaame wandelwegen, om te koopen en te verkoopen, […]. Dit is een Dorp; […] Zo ’er veele 
huizen zijn, is het een Stad […]. Veele Steden, en een wijde uitgestrektheid van Land, maaken 
een Koningrijk uit’.

52 Barbauld, Lofzangen in prosa, lofzang VIII, 30-31.
53 Barbauld, Lofzangen in prosa, lofzang VIII, met name 32-33.
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Daarnaast reflecteren de jeugdboeken op wat goed waarnemen is, en hoe je je 
eigen waarneming kunt verbeteren. Zo leren de jonge lezers dat hun positie bepa-
lend is voor wat zij kunnen zien. In één van de boeken van Genootschapslid Sa-
muel van Emdre – Huisboekje voor de jeugd, om haar te beveiligen tegen ongeloof 
en bijgeloof, als mede ter bevordering van kennis en deugd (1798) – ontdekken le-
zers via conversaties tussen vader en kind dat de positie van een kijker zijn waar-
neming mede bepaalt. In een dialoog met dochter Keetje legt vader uit: ‘Zo leert 
vader Keetje, en tegelijkertijd de jonge lezer die met Keetje meedenkt en -kijkt, 
‘dat, hoe nader de regen is bij den aanschouwer, hoe kleiner die [regen]boog zich 
aan ’t oog vertoont, doch hij wordt grooter of wijder gezien, indien de regen ver 
af is.’54 Jonge lezers, die zichzelf met Keetje kunnen identificeren, concluderen nu 
dat hun observaties afhankelijk zijn van hun positie. Eenzelfde betoog treffen we 
aan bij Rosenmüller, die in zijn Geschiedenis van den Godsdienst voor kinderen 
uitlegt dat objecten heel klein kunnen lijken als ze zich op grote afstand bevinden. 
Zo lijkt een kerktoren heel klein te zijn als we vanaf de straat de hoogte in kijken, 
legt Rosenmüller uit: ‘Maar zien wy hem van naby, dan is hy veel grooter’.55

Jonge lezers leren dus dat optische instrumenten kunnen helpen om voor-
werpen en verschijnselen op de juiste schaal te zien. De leermeester in Martinet’s 
Katechismus laat zijn leerling zien dat hij met het blote oog niet in staat is om 
de ingenieuze tekeningen in de sneeuw waar te nemen. Met een vergrootglas, 
echter, is die verborgen schoonheid plotseling zichtbaar.56 Uitvoerig zet de leer-
meester uiteen hoe de leerling, als hij ‘de konst van ze waar te neemen wilt leren’, 
de sneeuwfiguren zelf moet vangen op een lap zwart satijn, om ze vervolgens 
te observeren, zodat hij oog krijgt voor ‘deeze verwonderlyke Schoonheden, en 
wie weet, hoe veel meer andere verschillende Figuuren, die geen Menschlyk oog 
ooit ontdekte’.57 De leermeester toont enkele afbeeldingen van dit soort sneeuw-
figuren, gemaakt op basis van zijn eigen observaties (afb. 4). De lezers kunnen 

54 Samuel van Emdre, Huisboekje voor de jeugd, om haar te beveiligen tegen ongeloof en bijgeloof, 
als mede ter bevordering van kennis en deugd. Utrecht, 1798, 229.

55 Rosenmüller, Geschiedenis van den Godsdienst, 4.
56 Martinet, Katechismus der natuur, 147: de leermeester in Martinets Catechismus legt aan zijn 

leerling op diens verzoek uit dat ‘Figuuren in de Sneeuw’ dikwijls ‘met het bloot oog’ gezien 
kunnen worden: ‘egter heeft men een Vergrootglas noodig om het konstige te ontdekken.’

57 Martinet, Katechismus der natuur, 147-8: Uitvoerig zet de leermeester uiteen hoe de leerling, 
als hij ‘de konst van ze waar te neemen wilt leren’, de sneeuwfiguren zelf moet vangen op een 
lap zwart satijn, om ze vervolgens te observeren, zodat hij beschouwt ‘deeze verwonderlyke 
Schoonheden, en wie weet, hoe veel meer andere verschillende Figuuren, die geen Menschlyk 
oog ooit ontdekte’.
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zich identificeren met de leerling in de tekst en de plaatjes in hun boek werkelijk 
bekijken. Zo leren ze zelf hoe optische instrumenten ingezet kunnen worden om 
verschijnselen te zien en om beter te leren kijken.

Al deze jeugdboeken zijn te verschillend om van een homogeen subgenre te kun-
nen spreken. Maar de aanwezigheid van deze verzameling thematisch verwante 
boeken wijst in geval op een jeugdliteraire ‘mode’ die in Zeeland aansloeg. Zij 
werd mede gevoed vanuit het fysiek en mentaal nabije Engeland, waar de natuur-
wetenschap een steeds prominenter thema aan het worden was in de boekenpro-
ductie voor de jeugd.58 Niet alleen was De Philosophie der tollen en ballen zeer 
direct op een Engels model gebaseerd, maar ook waren de hierboven besproken 
Lofzangen in Prosa vertaald naar een Engels jeugdboek: Hymns for Children (1781) 

58 Aileen Fyfe, Tracts, Classics and Brands: Science for Children in the Nineteenth Century. In: 
Julia Briggs, Dennis Butts en M.O. Grenby, Popular Children’s Literature in Britain. Aldershot 
en Burlington, 2008, 209-228; Greg Myers, Science for Women and Children: The Dialogue 
of Popular Science in the Nineteenth Century. In: John Christie en Sally Shuttleworth, Nature 
Transfigured: Science and Literature, 1700-1900. Manchester, 1989, 171-200. 

Johannes Florentius Martinet, 
Katechismus der natuur. 
Amsterdam, 1777-1779, 
tegenover 148. KB Nationale 
bibliotheek: 1158 B 5:1.
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van Anna Laetitia Barbauld.59 Initiatiefnemer van deze Nederlandse vertaling 
was, zo kunnen we uit het voorwoord afleiden, John Low, die Justus Tjeenk was 
opgevolgd als predikant van de Engelse kerk in Middelburg.60 De Engelse Hy-
mns for Children waren oorspronkelijk gedrukt door de Londense uitgever Joseph 
Johnson, die later weer een Engelse versie zou uitbrengen van Martinets Neder-
landse Katechismus der Natuur, nadat er een vertaling was vervaardigd door John 
Hall, predikant van de Engelse kerk in Rotterdam, een positie die John Low later 
ook zou bekleden.61 Zo kwam dus niet alleen Johannes Nettis’ verhandeling over 
het observeren van sneeuwfiguren beschikbaar in het Engels binnen de geleerde 
context van de Royal Society, zoals we hierboven al zagen, maar werd ook Marti-
nets toegankelijker behandeling van sneeuwfiguur-waarnemingen voor kinderen 
vertaald voor een Engels publiek. Blijkbaar keek men over en weer graag over de 
grens om te zien hoe jeugdboeken succesvol ingezet konden worden als instru-
menten van kennisdisseminatie.

Jeugdliteratuur als drijvende kracht achter de Zeeuwse genootschappelijk-
heid
De thematisch verwante jeugdboeken kwamen niet alleen voort uit de genoot-
schapsidealen, maar stimuleerden ook de verdere ontwikkeling daarvan. In deze 
paragraaf laat ik twee manieren zien waarop jeugdboeken actief lijken te hebben 
bijgedragen aan de vorming van de Zeeuwse genootschappelijkheid: zij stuurden 
allereerst de selectie van nieuwe leden en wakkerden daarnaast genootschappe-
lijkheid onder de jeugd aan.

De hypothese dat er een relatie bestaat tussen de productie van jeugdboeken 
en de selectie van leden wordt gevoed door het gegeven dat auteurs als Martinet 

59 Barbaulds Hymns werden overigens niet alleen in Middelburg vertaald. Zie de vier Nederland-
se vertalingen in Buijnsters en Buijnsters, Bibliografie, nummer 613-616.

60 Over de opvolging van Tjeenk door Low, en met name over de rol van Bellamy in dat verhaal: 
J. Aleida Nijland, Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786). Leiden, 1917, 301-302.

61 Johannes Florentius Martinet, Catechism of Nature, For the Use of Children. Londen, 1790. 
Uitgebreid onderzoek ontbreekt, het boek is wel gesignaleerd in: Bert Paasman. J.F. Martinet. 
Een Zutphens filosoof in de 18e eeuw. Zutphen, 1971, 102. Zie over de vertaler John Hall: Grietje 
Tigges-Drewes en Hans Groot, Een eeuw kleine Grandisson: 1782-1885. In: Documentatieblad 
werkgroep Achttiende eeuw, nr. 45, 1980, 21-64, met name 37. De activiteiten van Hall en John-
son bespreek ik veel uitvoeriger in: Feike Dietz, Bringing Young Grandisons across the Chan-
nel. Plural and interacting mediator roles as vital forces behind the production and circulation 
of transnational youth literature. Te verschijnen in: Jan Bloemendal, Cornelis van der Haven 
e.a., Literature without Frontiers? Transnational Perspectives on Premodern Literature in the 
Low Countries, 1200-1800. Leiden, in voorbereiding.
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en Klinkenberg kort na de publicatie van hun fysicotheologisch gekleurde jeugd-
boeken als lid binnen werden gehaald bij het Zeeuws Genootschap.62 Samuel van 
Emdre had al enkele jeugdboeken op zijn naam staan toen hij in 1793 lid werd, en 
publiceerde in de jaren erna nog Het Godsdienstig huisgezin (1793) en het zojuist 
besproken Huisboekje (1798), waarin de focus nog meer lag op de fysicotheologie 
en de waarneming van de natuurlijke werkelijkheid dan in zijn eerdere religieuze 
catecheseboeken.63 Het lijkt erop dat het Genootschap bewust auteurs van fy-
sicotheologische jeugdboeken aantrok en motiveerde – waaruit weer blijkt hoe 
bewust het inzette op jeugdeducatie.

Mijn hypothese dat jeugdboeken bovendien de ontwikkeling van jeugdgenoot-
schappelijkheid in Zeeland stimuleerden, wordt ingegeven door het voorbeeld 
van het Middelburgse magistraatzoontje Pieter Pous. Pieter kwam uit een familie 
die geheel was verknoopt met de genootschapscultuur in Zeeland en doordron-
gen moet zijn geweest van het idee dat de in genootschapsvorm verworven ken-
nis doorgegeven moest worden naar de volgende generatie. Pieters moeder, Anna 
Maria Mathias Pous Steengracht, zelf ook weer een nicht van Van de Perre, was 
nota bene één van de drie eerste directrices van het Damesgenootschap. Pieters 
vader was directeur van het Zeeuws Genootschap, en had daarnaast nog een zus 
en een moeder die lid waren van het Damesgenootschap.64

Zelf was Pieter als jonge jongen aangesloten bij een kindergenootschapje: ‘Fa-
bricando Fabri Fimus’, vrij te vertalen als ‘al doende leert men’. In zijn dagboek – 
dat hij bijhield vanaf 1790, twaalf jaar oud – vertelt hij met enthousiasme over de 
wekelijkse zaterdagavonden met boeken en chocolade.65 De gelijkenis met Tom 

62 Zie over Van Nuys Klinkenberg: Jan Pieter de Bie, Johannes Lindeboom en G.P. van Itterzon, 
Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 5. ’s-Graven-
hage, 1943, 16: ‘Den 7en Oct. 1783 benoemde het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 
hem tot lid.’ Over Martinet: Ahaseuerus Berg, Levensberichten van J.F. Martinet. Amsterdam, 
1796, 29: ‘In het jaar 1780 koos hem het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen, te Vlis-
singen tot zijn Medelid’.

63 Molhuysen en Blok, Samuel van Emdre. Over Van Emdres productie van religieuze boeken 
voor de jeugd: Feike Dietz, Met fictieve peers op zoek naar de waarheid. Fictie als didactisch 
instrument in Verlicht-religieuze catechismussen van Samuel van Emdre (1781-1798). In: Bij-
dragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, nr. 131-3, 2016, 3-25.

64 Sturkenboom en Jacob, A Women’s Scientific Society, 237; Sturkenboom, De elektrieke kus, 152. 
Pieters latere dochter Johanna Maria zou zelf ook weer lid worden.

65 Vergelijk Arianne Baggerman, Otto van Eck en de anderen. Sporen van jonge lezers in schrifte-
lijke bronnen. In: Berry Dongelmans, Netty van Rotterdam, Jeroen Salman en Janneke van der 
Veer, Tot volle waschdom. Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur. Den 
Haag 2000, 211-224.
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Telescope’s jeugdgenootschap in De Philosophie der tollen en ballen dringt zich 
op. Had dit boek, dat inmiddels al geruime tijd in Zeeuwse kringen circuleerde en 
nog niet zo lang geleden was herdrukt, wellicht model gestaan voor de werkwijze 
van ‘Fabricando Fabri Fimus’? Zo kon dankzij een rijke – en vanuit Engeland ge-
voede – jeugdboekentraditie een vorm van jeugdgenootschappelijkheid tot bloei 
komen die geheel paste bij de ambitie van de Zeeuwse genootschapscultuur om 
natuurkennis breed te verspreiden. We kunnen niet uit Pieters dagboek opmaken 
welke boeken precies werden behandeld tijdens de zaterdagavond-partijen, maar 
het ligt voor de hand dat werd geput uit de boeken die in en rondom het Zeeuws 
Genootschap van zijn vader ontstaan waren en tot doel hadden de jeugd in het 
fysicotheologische programma te betrekken.

Voor Pieter stonden de genootschapsactiviteiten aan de basis van een rijk ge-
letterd leven. Toen Pieter iets ouder werd, begon hij zelf fragmenten uit interes-
sante boeken in zijn dagboek over te schrijven. Nog wat ouder – inmiddels werk-
zaam in onder meer het ‘Committé tot de zaaken van den Oost-Indischen Handel’ 
in Zeeland en de Zeeuwse archieven van de voormalige WIC en VOC – liet hij 
zijn schrijfkwaliteiten aan een groter publiek zien. Hij publiceerde onder meer 
een Landbouwkundig Schoolboek (1810), te gebruiken op de door hem gestichte 
landbouwschool voor arme weeskinderen. Ook verwierf hij als president van de 
Middelburgse vierschaar bekendheid met zijn in dichtvorm opgestelde toespra-
ken tot verdachten. Als zeventigjarige bezocht hij nog boekhandelaar Van Ben-
them in Middelburg om jeugdboeken te kopen, wellicht voor zijn kleinkinderen.66

Een levensloop als die van Pieter Pous nodigt ons uit om de fysicotheologische 
jeugdboeken die in de vorige paragrafen werden besproken niet zozeer te zien als 
passieve overdragers van kennis, maar als instrumenten die nieuwe generaties 
vormden om zelf actief kennis te ontwikkelen en verder te verspreiden. Ze tonen 
ons op die manier een glimp van een jeugdcultuur waarin niet alleen kennis en 
boeken werden geconsumeerd, maar ook geproduceerd.67 De Zeeuwse jeugdboe-
ken die in dit artikel de revue hebben gepasseerd zetten tot zo’n actieve houding 
aan: ze nodigen jonge lezers immers uit niet achterover te leunen, maar om zelf 

66 Baggerman, Otto van Eck, 219-220; L. Hageman, Pieter Pous. In: Encyclopedie van Zeeland, 
Planbureau en bibliotheek van Zeeland. Geraadpleegd op 07-12-18 via https://encyclopedie-
vanzeeland.nl/Pieter_Pous; F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen. Zijnde een vervolg op P. 
de la Ruë, Geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland. Voor het Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen uitgegeven door F. Nagtglas. Middelburg, 1890-1893, 325.

67 Veelzeggend zijn in dat opzicht de Lofzangen in prosa, voor kinderen: zij werden vertaald uit 
het Engels door een vijftienjarige Middelburger.
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naar de wereld te kijken, zelf tot observaties over te gaan en zelfstandig kennis te 
vergaren.

Conclusie
Jeugdboeken die binnen en rondom het Zeeuws Genootschap ontstonden, hiel-
pen een fysicotheologisch programma breder te verspreiden en jonge generaties 
een actieve lees- en kijkhouding aan te leren. Dit soort boeken zou ik niet ‘ty-
pisch Zeeuws’ willen noemen, al was het alleen maar omdat we geen autonoom 
Zeeuws literair subsysteem kunnen afscheiden van de (jeugd)boekenproductie 
elders: Zeeuwen bezaten en verkochten bijvoorbeeld ook jeugdboeken die elders 
waren vervaardigd, en de didactiek van Zeeuwse jeugdboeken is gerelateerd aan 
wat er elders in de Republiek en zelfs daarbuiten gebeurde. Wél lijkt het erop dat 
de specifieke Zeeuwse omstandigheden de ontwikkeling van het vernieuwende 
fysicotheologische jeugdboeken stimuleerden – eerder en sterker dan we elders 
in de Republiek zien.

Een stimulerende factor was allereerst de interactie met Engeland, waar mo-
dellen van fysicotheologische jeugdboeken konden worden opgepikt. Daarnaast 
kende Zeeland een bloeiende genootschapscultuur, waarin de ambitie tot brede 
kennisverspreiding zo groot was dat er nieuwe doelgroepen bij de natuurkunde 
werden betrokken: vrouwen, en dus ook jeugd. Dat gebeurde indirect – vrouwen 
werden geschoold om de kennis aan hun kinderen over te dragen – maar ook 
directer, via jeugdboeken, die wellicht mede binnen jeugdige genootschapscon-
texten functioneerden. Het lijkt er zelfs op dat de productie van jeugdboeken een 
selectiecriterium was in de zoektocht naar nieuwe leden. Dat strookt met het 
gangbare beeld dat de betekenis van het Genootschap minder lag in het produ-
ceren van nieuwe kennis, maar des te meer in het populariseren en breder ver-
spreiden ervan.

Kinderen als Pieter Pous toonden zich actieve en productieve deelnemers in 
de wereld van nieuwe kennis: ze discussieerden over boeken, bezochten genoot-
schapsavonden, vertaalden fysicotheologische gedichten. Werkten de jeugdboe-
ken deze activiteit en eigengereidheid in de hand? En was dat soort jeugdige ac-
tiviteit en creativiteit in Zeeland misschien zelfs wel extra urgent – juist nu de 
sleutelpositie van Zeeland niet meer vanzelfsprekend was, en de internationale 
handel erg onder druk lag?

Hoe uniek de wisselwerking tussen de jeugdige leescultuur en de genootschap-
pelijkheid was voor Zeeland, laat zich moeilijk vaststellen. Genootschappen kwa-
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men overal in de Republiek tot ontwikkeling, en wellicht waren er wel meer kin-
dergenootschapjes zoals Pieter Pous’ ‘Fabricando Fabri Fimus’. Omdat kinderen 
maar zelden zelf sporen hebben nagelaten en die sporen ook niet vaak bewaard 
zijn gebleven,68 moeten we ons beperken tot de hypothese dat Pieter waarschijn-
lijk niet het enige kind is geweest dat zich tegoed heeft gedaan aan zaterdagavon-
den vol boeken en chocolade.

68 Zie over dit probleem bijvoorbeeld W. Frijhoff, Historian’s discovery of Childhood. In: Paeda-
gogica Historica, nr. 48, 2012, 11-29.
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De Zeeuwse kust: Achttiende-eeuwse  
studies naar aquatische flora en fauna 

Didi van Trijp1 

Tijdens een wandeling langs het strand van Oostkapelle op 3 september 
1773 trof de Middelburgse koopman Leendert Bomme (1727–1788) een 
vreemd voorwerp dat was aangespoeld aan de kust en dat zijn nieuws-

1 Mijn dank gaat uit naar de redactieraad van dit nummer, naar Ad Maas voor zijn inzichten en 
suggesties, en de medewerkers van de Zeeuwse Bibliotheek en het wetenschappelijk archief 
van Naturalis, in het bijzonder Karien Lahaise.

Afb. 1 ‘Plant-spons’, ms. Leendert Bomme in wetenschappelijk archief Naturalis
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gierigheid wekte. Hij nam het mee om het aan nadere studie te kunnen onder-
werpen. Wat was dit voor een voorwerp en hoe viel het te plaatsen in de bredere 
Schepping? Ging het hier om een dier, een plant of iets daar tussenin? Bomme gaf 
het de naam ‘Plant Spons’ en maakte aantekeningen over de precieze eigenschap-
pen van het voorwerp.2 Hij beschreef de groei van de verschillende ‘stammen’ 
en ‘takken’ en noteerde hoeveel duimen zij lang en breed waren. Ook maakte 
hij een afbeelding van het voorwerp (of liet dat een kunstenaar doen). In zijn 
nalatenschap bevinden zich twee studies van deze spons die elk een andere zij-
de tonen. De ene studie is gemaakt met grijze tekeninkt, de andere (afb. 1) is in 
sepia-inkt of waterverf uitgevoerd. Bij de contouren van beide afbeeldingen kan 
men nog de potloodschets herkennen die de basis ervoor vormde. De fijne stre-
ken die het geschilderde object reliëf verlenen zijn illustratief voor de mate van 
nauwkeurigheid en detail waarmee deze afbeeldingen werden gemaakt. Zij tonen 
wat hedendaagse onderzoekers zouden herkennen als een geweispons.3 De naam 
die Bomme eraan gaf, laat echter zien dat het hier ging om een voorwerp dat zich 
niet eenvoudig liet plaatsen in de planten- of dierenwereld. Juist dit soort grens-
gevallen fascineerden en frustreerden natuuronderzoekers in de achttiende eeuw, 
in Europa en daarbuiten.4

Dat Zeeland een bijzonder geschikte plaats vormde voor de studie naar het 
zeeleven mag geen verrassing heten; de provincie lag immers gunstig gelegen aan 
de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde. Deze vormden een voor-
name bron van inkomsten: er werd gevist op kabeljauw, op oesters, mosselen en 
kreeften. Steden als Middelburg, Vlissingen en Zierikzee namen een voorname 
plaats binnen wereldwijde handelsnetwerken in.5 De weelde aan soorten die in 
en om de zee leefden, intrigeerde door de eeuwen heen liefhebbers van de na-
tuur.6 Met name in de tweede helft van de achttiende eeuw, in de periode dat 

2 Bomme, ‘Plant-spons’, ms. in collectie wetenschappelijk archief Naturalis.
3 De afgeplatte vorm van de afgebeelde spons is typerend voor plaatsen waar een sterke 

stroming staat. Deze en andere wezens in Bomme’s manuscripten zijn bestudeerd en geïden-
tificeerd door Floris Bennema, zie: http://www.coastsandreefs.net/books/bomme/bo.php 
(geraadpleegd juni 2019).

4 S. Gibson, On Being An Animal, or, the Eighteenth-Century Zoophyte Controversy in Britain. 
In: History of Science, nr. 50, 2012, 460.

5 Een grisaille in het stadhuis van Zierikzee, geschilderd rond 1775, toont als bronnen van de 
welvaart van de stad de koopvaardij onder andere handel in vis, kreeften en oesters. C. Post-
ma, Zierikzee en zijn stadhuis. Zierikzee, 1970, 30-31, 50.

6 Zoals de Zierikzeese arts Levinus Lemnius (1505–1568), zie: C.M. van Hoorn, Levinus Lemnius 
en Willem Lemnius: Twee Zestiende-Eeuwse Medici. In: Archief, nr. 115, 1971, 35-68.
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het genootschapsleven in Zeeland op gang begint te komen, leggen verschillende 
onderzoekers zich op de studie van deze natuur toe. Een van die onderzoekers 
was de Zierikzeese arts Job Baster (1711–1775). In de introductie van zijn Natuur-
kundige uitspanningen in 1762 had deze Baster de onderwaterwereld, met name 
die van zee-insecten en planten, beschreven als ‘een nieuwe weereld, over wiens 
inwoonders nog weinig bekend is, dog echter om hunne byzondere manieren van 
voortteling, beweeging, huishouding en andere eigenschappen, de aandagt van 
een nauwkeurigen onderzoeker wel waard zijn.’7 De relatieve onbekendheid van 
het zeeleven stond in schril contrast met de rijke kennis over landdieren, die al 
uitvoerig waren onderzocht. Ook constateerde Baster dat de kennis van planten 
die op het land groeiden vele malen groter was dan het begrip van planten die 
zich in de zee bevonden.8 Baster hoopte dan ook dat zijn bespiegelingen anderen 
zouden aansporen om ‘te tragten, de kruidkunde der zee-planten tot dien trap 
van volmaaktheid te brengen, als dezelve rondom de aardse planten is.’9 De tot 
dusver nog vrij bescheiden natuurhistorische aandacht voor het zeeleven deed 
volgens hem geen recht aan de bijzonderheid en rijke variëteit van de zich in de 
zee ophoudende dieren en planten.10

Deze bijdrage behandelt het werk van een drietal leden van het Zeeuws Ge-
nootschap van het eerste uur die de onderwaterwereld om zich heen in kaart 
probeerden te brengen: Baster, Bomme en Slabber. Met name op de pagina’s van 
het Archief hebben deze natuurliefhebbers al enige aandacht genoten. W.S.S. van 
Benthem Jutting en C.M. van Hoorn hebben uit de archieven talrijke bronnen 
van en over deze onderzoekers opgediept en hun leven en werken tot in detail be-
schreven, waarbij deze wel steeds los van elkaar werden behandeld.11 In de jaren 
tachtig van de vorige eeuw heeft M. Fournier Baster, Bomme en Slabber in onder-
ling verband bestudeerd en daarbij in het bijzonder gelet op hun vaardigheid als 

7 J. Baster, Natuurkundige uitspanningen, deel 1. Haarlem, 1762, 8. Beide boeken werden tussen 
1762 en 1765 gedrukt in Haarlem door Jan Bosch en werden in die periode bij dezelfde drukker 
ook in het Latijn uitgebracht onder de titel Opuscula subseciva. Begin negentiende eeuw 
werd de serie herdrukt in een zogenaamde ‘vernieuwde Hollandsche uitgave’, die echter niet 
veel verschilt van de eerdere editie: J. Baster, Natuurkundige uitspanningen; behelzende eene 
beschrijving, van meer dan vier hondert planten en insekten, keurig naar het leven afgebeeld. 
Utrecht, 1817.

8 Baster,  Natuurkundige uitspanningen 2, 116.
9 Ibidem, 117.
10 Baster, Natuurkundige uitspanningen 1, 38.
11 C.M. Verkroost, Brieven van Job Baster aan Collega’s en Vrienden in Zeeland. Middelburg, 

1980.
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microscopisten.12 Hoewel mijn artikel kan bouwen op inzichten uit bovengenoem-
de publicaties, stelt het andere vragen. In navolging van ontwikkelingen op het vlak 
van de wetenschapsgeschiedenis bestudeert het hoe natuurhistorie in de praktijk 
bedreven werd. Deze nadruk op ‘praktijken’ dient enerzijds om te begrijpen welke 
betekenissen deze natuurvorsers toedichtten aan hun onderzoek en anderzijds om 
ook de kringen om hen heen beter in beeld te krijgen.13 Allereerst wordt het genoot-
schapsleven van dit drietal in kaart gebracht om hen te kunnen plaatsen in een soci-
ale gemeenschap die bepaalde idealen over het vergaren en verspreiden van kennis 
voorstond. Vervolgens worden hun dagelijkse onderzoekspraktijken beschreven: 
van hun struintochten langs de Zeeuwse kusten tot aan de experimenten die zij 
met aquatische flora en fauna uitvoerden in eigen huis en tuin waarin grondige, 
precieze en herhaaldelijke observatie onontbeerlijk was. Het laatste deel bespreekt 
hoe hun bevindingen werden geformaliseerd in woord en beeld en aanzet boden 
tot nadere discussie in bredere kring. Hiermee worden deze studies naar Zeeuws 
zee- en waterleven gesitueerd in bredere ontwikkelingen in het achttiende-eeuwse 
natuuronderzoek en in een cultuurhistorische context geplaatst.

Het genootschapsleven van Baster, Bomme en Slabber
Zoals Fournier al opmerkte in haar studie van dit drietal Zeeuwse natuurvorsers 
zijn er goede redenen om hen in samenhang te bestuderen.14 Ten eerste trad ieder 
van hen in dezelfde zomer van 1768 toe tot het Zeeuws Genootschap.15 Zij interes-
seerden zich voor een vergelijkbaar veld van studie, namelijk de onderwaterwereld, 
en hanteerden soortgelijke onderzoeksmethodes en -principes. Ze stuurden elkaar 
zo nu en dan brieven met nieuwe bevindingen en zochten elkaar bij tijd en wijle 
op.16 Enig verschil was er ook. Zo was Baster de enige die promoveerde aan de uni-
versiteit. Geboren in een voorname Zierikzeese familie volgde hij na het doorlopen 
van de Latijnse school in Rotterdam een studie medicijnen in Leiden.17 Daar kwam 
hij in aanraking met geleerden zoals Herman Boerhaave en Carl Linnaeus. Na zijn 

12 M. Fournier, Drie Zeeuwse Microscopisten. In: Archief, nr. 131, 1987, 171.
13 Zie bijvoorbeeld: P. Smith en B. Schmidt, Making Knowledge in Early Modern Europe: Practi-

ces, Objects, and Texts, 1400 – 1800. Chicago, 2008.
14 M. Fournier, Drie Zeeuwse Microscopisten. In: Archief, nr. 131, 1987, 171.
15 Zie de ledenlijsten in het archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap-

pen (KZGW), inv.nr. 121. Het Zeeuws Archief te Middelburg beheert het archief van het 
KZGW.

16 W.S.S. van Benthem Jutting, Leendert Bomme 1727-1778, een 18-de eeuwse bioloog te Middel-
burg. In: Archief, nr. 113, 1969, 22.

17 H. Uil, Job Baster (1711-1775), een Zierikzeese geleerde. In: Stad en Lande, nr. 48, 2011, 17-19.
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promotie met een dissertatie over de groei van menselijke beenderen maakte hij 
een reis door Europa, waarbij hij in Parijs de koninklijke tuinen aandeed. In Londen 
bezocht hij befaamde geleerden zoals Hans Sloane, Peter Collinson en Phillip Mil-
ler met wie hij een correspondentie bleef onderhouden. In 1732 keerde Baster weer 
terug naar Zierikzee om zich aldaar als arts te vestigen. Baster heeft over een brede 
keur aan onderwerpen geschreven, van verloskunde en anatomie tot natuurlijke 
historie. Leendert Bomme stamde uit een wat ander milieu. Hij woonde in Middel-
burg en was enige tijd directeur van de Commercie Compagnie van deze stad. Hij 
bezat een eigen buitenplaats, Burgvliet genaamd, in Oostkapelle. Hij was opgeleid 
voor de lakenhandel en had geen universitaire opleiding genoten. Bomme was be-
trokken bij de oprichting van de Middelburgse Teekenacademie in 1778, waarvan 
hij de eerste secretaris was. Vanaf 1780 was hij de secretaris van het Natuurkundige 
Gezelschap. Martinus Slabber (1740–1835) tot slot stamde eveneens uit een welge-
steld gezin en hij genoot enige opleiding, al is niet bekend wat deze precies inhield. 
Hij vervulde vanuit zijn geboortestad Middelburg verschillende bestuurlijke func-
ties voor Oudelande en werd op latere leeftijd burgemeester van Goes.18 Baster en 
Slabber waren ook ingebed in het nationale en zelfs internationale gezelschapsle-
ven. Baster was al sinds 1738 lid van de Royal Society in Londen en vanaf 1745 van 
de Leopoldina, het keizerlijke genootschap in Halle an der Saale.19 In 1755 trad hij 
toe tot de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Slabber werd in 1767 op 
voordracht van Baster benoemd tot lid van ditzelfde genootschap. Daarnaast kon 
Slabber zich tot lid van maar liefst twee Duitse gezelschappen rekenen; naast het 
voornoemde genootschap in Halle ook een gezelschap in Oberlausitz.20

Bomme, Slabber en Baster kwamen elkaar echter vooral in de context van het 
Zeeuwse Genootschap tegen – ondanks hun wat uiteenlopende leeftijden, oplei-
dingen en achtergrond. Zoals Lissa Roberts reeds heeft betoogd voor Nederland-
se genootschappen in het algemeen, was het Genootschap ‘sociaal inclusief ’ van 
aard.21 De verschillende dwarsverbanden binnen dit gezelschap tekenen zich ook 
uit in de publicaties van dit drietal. In 1769 publiceerde Slabber een geïllustreerde 

18 W.S.S. van Benthem Jutting, Martinus Slabber (1740-1835), amateur-zoöloog in Zeeland. In: 
Archief, nr. 115, 1970, 45-66.

19 Baster heeft een autobiografisch document van enkele bladzijden achtergelaten met daarin 
zijn voornaamste prestaties opgetekend. Het ligt in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg 
onder handschriftnummer 2639.

20 Van Benthem Jutting, Martinus Slabber (1740-1835), 46.
21 L. Roberts, Going Dutch: Situating Science in the Dutch Enlightenment. In: W. Clark,  

J. Golinski, S. Schaffer, The Sciences in Enlightened Europe. Chicago, 1999, 352.
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serie getiteld Natuurkundige verlustigingen en droeg deze op aan Johan Adriaan 
van de Perre, destijds de voorzitter van het Zeeuws Genootschap.22 Afzonderlijke 
hoofdstukken werden opgedragen aan Baster en Bomme. Baster, Bomme en Slab-
ber publiceerden hun bevindingen in de Verhandelingen van het Zeeuws Genoot-
schap. Dat waren niet uitsluitend observaties van natuurhistorische aard, zoals 
blijkt uit Basters publicatie van zijn tabellen met meteorologische waarnemin-
gen in Zierikzee.23 Bomme publiceerde meermaals observaties van ‘zonderlinge 
zee-insecten’ in de Verhandelingen van het Genootschap.24 Ook Slabber stelde 
verschillende natuurhistorische notities op die in de Verhandelingen werden ge-
plaatst. In al hun publicaties namen zij het classificatiesysteem dat de Zweedse 
naturalist Carl Linnaeus in de eerste helft van de achttiende eeuw had opgesteld 
in acht. In dit systeem konden de rijke verschijningsvormen van de natuur wor-
den samengevat in een ordentelijk schema – zowel de reeds bekende als de nieuw 
ontdekte soorten die in de nasleep van de oprichting van handelscompagnieën 
Europa binnen waren gestroomd. Het naturaliënkabinet van het Zeeuws Ge-
nootschap kwam vanaf 1771 tot stand, al vormden zich in de voorgaande eeuw 
al verzamelingen met uitheemse (natuur)objecten in Zeeland. 25 Gedurende zijn 
leven bood Baster het Genootschap verschillende natuurhistorische objecten en 
boeken uit zijn eigen collectie aan en hij liet een door hem vervaardigd buffet be-
staande uit schelpen na. Slabber schonk het Genootschap de tand van een narwal, 
waarvan de basis met zilver beslagen was.26 Aan Bomme en Slabber werd ook 
gevraagd om het ‘Cabinet der Natuurlijke Zeldzaamheden’ van het Genootschap 
in te richten, wat zij volgens het ‘samenstel’ van Linnaeus deden.27

22 M. Slabber, Natuurkundige verlustingen, behelzende microscopise waarnemingen van in en 
uitlandse water- en landdieren. Haarlem, 1769 (bij dezelfde drukker als Baster, J. Bosch) en 
Physikalische Belustigungen oder mikroskopische Wahrnehmungen von drey und vierzig in-und 
ausländischen Wasser- und Landthierchen. Nürnberg, 1781.

23 J. Baster, Meteorologische waarnemingen, 1772-1774. In: Verhandelingen ZGW, dl. 4, 177, 669-
675.

24 L. Bomme, Berigt wegens een zonderling zee-insect […] op het strand van het eiland Walche-
ren. In: Verhandelingen ZGW, dl. 1, 1769, 394-402.

25 Zie daarvoor de bijdrage van Zuidervaart in deze bundel.
26 B. Sliggers, Het Naturaliënkabinet van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1759-

1866. In: B. Sliggers, M.H. Besselink, Het verdwenen museum. Natuurhistorische verzamelin-
gen, 1750-1850. Blaricum, 2002, 57. 

27 H.J. Zuidervaart, Het Kabinet der Natuurlijke Zeldzaamheden’ van het Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen gedurende het tijdvak 1771–1869. In: B.C. Sliggers en M.H. Besse-
link (red.), Het verdwenen museum. Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850. Blaricum en 
Haarlem, 2002, 155-174. 163.
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Ook op andere manieren was het drietal betrokken bij het Genootschap, bijvoor-
beeld bij de prijsvragen die het organiseerde. Het uitschrijven van prijsvragen 
was een beproefd middel bij Nederlandse genootschappen om ideeën te verza-
melen rond verschillende thema’s en antwoorden te krijgen op specifieke vragen. 
Deze prijsvragen reflecteerden veelal lokale interesses en vragen, maar konden 
ook algemener van aard zijn.28 Baster, Bomme en Slabber dienden zelf vragen in 
of hielpen bij het beoordelen van de ingediende antwoorden. Baster en Bomme 
namen in 1770 plaats in de jury van het Genootschap vanwege een prijsvraag over 
of en in hoeverre een natuuronderzoeker op basis van gemaakte observaties en 
gedane ondervindingen ‘verdere gevolgen [kon] trekken ter uitvorschinge van de 
noch onbekende oorzaaken der verschynselen’ – oftewel, in hoeverre mochten 
specifieke observaties worden omgezet in bredere verklaringen?29 De door hen 
het best geachte inzending, die van medelid Josua van Iperen, betoogde dat natu-
ralisten juist zouden moeten streven naar dergelijke generalisaties. De natuurhis-
torie diende zich, stelde hij, net als de natuurkunde te richten op onderliggende, 
verklarende principes.30 Een jaar later schreef het Genootschap een prijsvraag uit 
die door Slabber was ingediend. Deze draaide om de kwestie van de slinkende 
Zeeuwse, met name Walcherse, duinen en stranden, en vroeg wat de meest nut-
tige en minst kostbare manier zou zijn om dit verloop tegen te gaan.31 Bomme 
op zijn beurt droeg in 1778 de vraag voor hoe men vaardigheden in wiskunde, 
natuurkunde en tekenen breder kon verbreiden en deze ook voor ‘minvermogen-
den’ toegankelijk kon maken.32 Deze heren dachten dus in de kring van het Ge-
nootschap niet alleen na over de juiste manieren van natuurvorsing, maar bleken 
ook geïnteresseerd in het behoud van de hen omringende omgeving en waren 
gedreven door het ideaal van het spreiden van kennis en vaardigheden onder de 
verschillende lagen van de bevolking.

28 Roberts, Going Dutch, 387.
29 G.G. Trimper Burger-Mekking, Prijsvragen en conceptprijsvragen van het Zeeuwsch Genoot-

schap der Wetenschappen uitgeschreven in het tijdvak 1769-1860. In: Archief, nr. 146, 2002, 93.
30 Josua van Iperen, Antwoord op de Vrage: Mag een natuuronderzoeker, uit de reeds gemaakte 

waarnemingen en proefondervindingen, verdere gevolgen trekken ter uitvorschinge van de 
nog onbekende oorzaken der verschynselen? Zoo ja, hoe verre mag hy daarin voortgaan? En 
welke regelen moet hy daaromtrend in agt nemen? In: Verhandelingen ZGW, dl. 4, 1775, 3-117.

31 Ibidem, 95.
32 Ibidem, 116.
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Struinen langs de kust
Bomme ging op verkenning op zijn eigen landgoed Burgvliet in Oostkapelle en 
vond daar, zoals hij in de Verhandelingen van het Genootschap beschrijft, in een 
plas enkele zoetwaterpoliepen die hij aan uitvoerige studie onderwierp. Bomme 
en Slabber wandelden geregeld vanuit Burgvliet naar het strand om zeedieren te 
verzamelen. Wonend aan de haven in Zierikzee kon Baster op zijn beurt de zee-
wezens die hem zo fascineerden van nabij bestuderen. In zijn serie van de Natuur-
kundige uitspanningen geeft hij een uniek inzicht in zijn dagelijkse veldwerk en 
onderzoekspraktijken, waaruit men kan reconstrueren waar en hoe hij zijn kennis 
van waterwezens vergaarde. Zo maakte hij tijdens alle seizoenen strandwandelin-
gen aan de kusten van het eiland Schouwen. Hij bestudeerde ook waterwezens die 
niet in zee leefden, maar in het dijkwater bij zijn stad, of in zoute of brakke kreken, 
slikken en schorren. Daarnaast kwam hij in de verschillende schutsluizen op het 
eiland een grote rijkdom aan soorten tegen. Door precies te benoemen waar, en 
vaak ook met wie en wanneer, ze een bepaalde soort hadden gezien konden Bas-
ter, Bomme en Slabber een hogere mate van geloofwaardigheid aan hun getuige-
nissen verlenen. Dit komt overeen met de historiografische karakterschets van de 
achttiende-eeuwse kenners van de natuur, die de specificiteit van hun relatie tot 
het onderwerp van studie benadrukten in plaats van deze weg te laten.33

Hoewel het zee- en waterleven alomtegenwoordig was, was Baster zich ervan 
bewust dat een deel van het waterleven voor hem verborgen bleef. Zo repte hij 
bijvoorbeeld over de planten die volgens ‘duikelaars’ op de dieper gelegen bodem 
van de zee groeiden. Deze zogenaamde ‘duikelaars’ werden door Europese han-
delaars ingehuurd om schatten en andere kostbaarheden uit gezonken schepen 
op te diepen. Dit was een ingewikkelde onderneming – niet in het minst omdat 
men soms gevaar liep te worden verslonden door haaien, zoals de Middelburgsche 
Courant in 1772 berichtte over de perikelen van een Frans schip.34 Ook waren 
de methodes niet altijd even toereikend. In zijn natuurkundig lesboek wijdde de 
Britse natuurfilosoof Johannes Theophilus Desaguliers (1683–1744), met name 
geïnteresseerd in de praktische implicaties van natuurwetten, enige bladzijdes 
aan ‘de kunst van het duikelen’ waarbij hij de natuurkundige eigenschappen van 
belvormige glazen behandelt en uitlegt hoe men voor langere tijd onder water 

33 D. Phillips, Acolytes of Nature. Defining Natural Science in Germany, 1770-1850. Chicago, 2012, 34. 
34 Middelburgsche Courant, no. 102, 25 augustus 1772, gedrukt door J.J. Callenfels, verso.
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zou kunnen blijven.35 Aan zulke ontwerpen zaten nog wel enige haken en ogen. 
Duikelaars werden ook ingezet voor het opdiepen van parels en koralen en het 
verzamelen van planten uit de zee.36 Omdat hij deze planten zelf niet gezien had, 
gaf Baster toe hier nog enigszins over in het duister te tasten.37 Ook in het eigen 
land, ja zelfs in de eigen provincie, bleken nog wel degelijk onontgonnen gebieden 
te zijn. Omdat de diepere regionen van de zee niet te bereiken waren, richtten 
Baster, Bomme en Slabber zich voornamelijk op datgene, wat op het strand aan-
spoelde of in netten terechtkwam. 

Bomme gebruikte een klassieke vissersmethode om nieuwe soorten te vangen: 
hij liet twee paarden met daarachter een net gespannen over het strand lopen. Net 
zo makkelijk sprak hij anderen die aan het vissen waren aan. Uit Baster’s notities 
blijkt dat hij regelmatig met vissers of vishandelaren besprak wat hij tegen was 
gekomen. Omdat deze mensen veelvuldig met het zeeleven in aanraking kwamen, 
hadden zij immers veel kennis van bijvoorbeeld de levensloop van verschillende 
soorten: iets waarover verzamelaars van natuurhistorische objecten doorgaans 
niet konden beschikken. Baster voegt in zijn beschrijving van de ‘Zee Quallen’ 
toe: ‘vissers verhalen voorts, dat zy in de maanden van April en Mey deze Quallen 
het eerste beginnen te zien [. . .].’38 Baster tekende ook op dat vissers hem ver-
telden dat zij regelmatig zagen dat zich tussen de kwallen verschillende kleinere 
vissen ophouden om zich te verschuilen voor de roofzucht van de grotere vis-
sen.39 Hoewel dit Baster naar eigen zeggen wat wonderlijk voorkwam, werd deze 
observatie door zo’n groot deel van de door hem ondervraagde vissers bevestigd 
dat hij haar uiteindelijk toch maar in zijn boek opnam. De geconsulteerde vissers 
worden geen enkele keer bij naam genoemd, maar vaak aangeduid als een gehele 
groep – zo stelt Baster dat ‘een geheel Scheepsvolk van een Vishoeker’ hem ver-
telde dat ze een tweekoppige haai hadden gezien.40 Ook hier verleende collectieve 
waarneming de wat merkwaardige observatie gewicht. Ondanks de grote voorde-
len die hun rijke ervaring Baster opleverde, kende de samenwerking met vissers 
zekere beperkingen. Baster kreeg maar met moeite voor elkaar dat vissers díe 

35 J.T. Desaguliers, De natuurkunde uit ondervindingen opgemaakt – vertaald uit het Engels door 
‘een liefhebber der natuurkunde’. Amsterdam, 1751, 264-279. 

36 Voor het verzamelen van objecten uit de zee en de rol van duikers daarin, zie J. Delbourgo, 
Divers Things: Collecting the World Underwater. In: History of Science, nr. 49, 2011, 149-85.

37 Baster, Natuurkundige uitspanningen 2, 117.
38 Ibidem, 65.
39 Ibidem, 64-65.
40 Baster, Natuurkundige uitspanningen 1, 157. 
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vissen die ze niet op de vismarkt konden verkopen voor hem bewaarden; zelfs als 
hij hen een beloning toezegde.41 Desondanks waren naast zijn eigen observaties 
de ervaringen van vissers, als een soort ‘veldwerk op afstand’, voor Baster een we-
zenlijke bron van kennis.42

In de Natuurkundige uitspanningen spoorde Baster zijn lezers, althans die-
genen die in de buurt van de zee woonden, keer op keer aan om zelf op nader 
onderzoek uit te gaan om zo over enkele prangende vragen uitsluitsel te krijgen. 
Hij raadde zijn lezers ook aan om de natuur dichterbij te halen. Baster opperde 
in zijn tekst het idee dat iemand die dicht bij de zee woonde een vijvertje zou 
kunnen aanleggen, waar tijdens vloed wat vers zeewater in zou kunnen stromen.43 
Op deze wijze zou men een beheersbare omgeving kunnen creëren waarin de zee 
in het klein, met de daarin voorkomende planten en dieren, zou kunnen wor-
den nagebootst. Het zou goed kunnen dat Baster hiertoe werd geïnspireerd door 
de naturalist René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757), die hij uitgebreid 
citeerde in zijn studies. Deze Franse natuurvorser vormde zijn riante maison 
de plaisance nabij Parijs om tot een werkplaats waar hij de natuur in actie kon 
waarnemen.44 Zo’n opzet was echter niet uniek voor Frankrijk. Bij het kasteel dat 
de Britse aristocratische natuurvorser John Stackhouse in 1775 aan de kust van 
Cornwall liet bouwen om wieren van nabij te kunnen bestuderen, waren baden en 
poeltjes aangebracht van het soort dat Baster had gesuggereerd.45 Het is overigens 
niet duidelijk of Baster zelf een dergelijk poeltje heeft laten aanleggen – wel is be-
kend dat er een vijver werd gegraven in de tuin van zijn buitenplaats Zonnehof, in 
de directe omgeving van Zierikzee, waarin zijn befaamde goudvissen zwommen. 
Baster had uit Engeland enkele van deze voor Europeanen toen nog bijzondere en 
hogelijk begeerde vissen weten over te brengen met de hulp van een Zierikzeese 
schipper. Hij wijdde vele uren aan het bestuderen van de door hem geteelde goud-
vissen en zijn bevindingen publiceerde hij in zijn Natuurkundige uitspanningen 
evenals in de Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschap-

41 Ibidem, 8.
42 F. Egmond, On Northern Shores: Sixteenth-Century Observations of Fish and Seabirds (North 

Sea and North Atlantic). In: A. McGregor (red.) Naturalists in the Field: Collecting, Recording 
and Preserving the Natural World from the Fifteenth to the Twenty-First Century. Leiden, 2018, 
131.

43 Baster, Natuurkundige uitspanningen 1. 9.
44 M. Terrall, Catching Nature in the Act. Chicago, 2014, 47.
45 A. Secord, Coming to Attention: A Commonwealth of Observers during the Napoleonic Wars. 

In: L. Daston, E. Lunbeck, Histories of Scientific Observation. Chicago, 2011, 430.
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pen.46 Zowel de buitenplaats van Bomme als die van Baster fungeerde als ruimte 
waar de natuur in alle rust en ruimte kon worden bestudeerd.

Proefnemingen
Baster, Bomme en Slabber brachten de door hen bestudeerde zeewezens ook bin-
nenshuis. Ieder van hen had, zoals vrij gebruikelijk in die tijd, een verzameling 
natuurhistorische objecten. Een blik in de veilingcatalogus van Basters nalaten-
schap leert dat zijn collectie omvangrijk moet zijn geweest en een aanzienlijk aan-
tal ‘gediertens in liquor, versteeningen, coraalen en zee-gewassen’ omvatte.47 De 
natuurhistorische inboedel van Bomme behelsde onder andere ‘een party fraaie 
Zeeboomtjes divers’ en ‘een opgedroogd Vel van een Zeevisch’.48 Deze objecten 
waren waardevol voor het doen van onderzoek. Slabber deed bijvoorbeeld on-
derzoek naar een preparaat van een Oost-Indische worm op sterk water, waarvan 
hij vermoedde dat dit een zeeworm was. Hij gaf echter toe dat men in het geval 
van buitenlandse soorten, die men doorgaans alleen in reeds overleden staat kon 
bestuderen, vaak moest gissen en er dan maar al te makkelijk naast kon zitten.49 
Door deze buitenlandse worm op sterk water te vergelijken met een nog levende 
worm die hij op een naburig strand had gevonden kon hij stellen dat het hier 
inderdaad om een schepsel uit de zee moest gaan. Levende wezens speelden zo 
een rol in de duiding van natuurhistorische objecten, en omgekeerd. Ook (voor-
alsnog) levende wezens vonden een plekje in de huizen van Baster, Bomme en 
Slabber; sommige maandenlang, andere hielden het slechts een paar dagen vol. 
Met een beetje geluk konden deze worden geprepareerd en aan de natuurhistori-
sche verzameling toegevoegd. Maar voor het zover was bewaarden Baster, Bom-
me en Slabber in glazen flessen en kommen gevuld met vers zeewater allerhande 
waterdieren en -planten om hun bewegingen, gedrag en groei nader te kunnen 
observeren. Baster bestudeerde de ene keer algen, dan weer waterpoliepen en een 
volgende keer legde hij zeemos in een ‘hol postelein tafelbort’ voor nadere inspec-

46 J. Baster Natuurkundige beschrijving van den kin-ju of goudvisch. In: Verhandelingen Holland-
sche Maatschappij der Wetenschappen, nr. 7, 1765, 215-245; deels vertaald in het Engels, zie 
Anon., History and Description of the Gold-Fish. In: London Magazine, nr. 34, 1765, 115-116.

47 Bibliotheca Basteriana sive catalogus librorum […] et collectio physicorum, mathematicorum 
et chirurgicorum instrumentorum, insectorum, conchyliorum aliarumque curiositatum [...]. 
Leiden, 1776.

48 Catalogus van […] een schone party […] schulpen en zeegewassen […] nagelaten door den Heere 
Leendert Bomme. Middelburg, 1788, 113.

49 M. Slabber, Waarneming van een Oost-Indische Zee-Worm. In: Verhandelingen ZGW, dl. 1, 
1769, 391-392.
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tie. 50 Door de onderzoeksobjecten nauw te integreren in het huishouden werd het 
doen van herhaalde observaties eenvoudiger. 

Hoe meer men nauwkeurige oplettendheid beoefende in het onderzoek van 
de verschillende wezens, des te meer oog men kreeg voor de rijkdom aan soor-
ten die God had geschapen, bemerkte Bomme in zijn studie naar poliepen. Fysi-
co-theologische overwegingen speelden in de studies van deze Zeeuwse natuur-
vorsers een grote rol. Natuurlijke kennis gold als nuttige kennis, omdat deze de 
mens dichter tot God bracht.51 Baster, bijvoorbeeld, vulde een glas met helder 
zeewater, strooide wat zand op de bodem en plaatste daarin een platte slijkgaper.52 
Hij observeerde hoe deze gaper zich met een ‘voetje’ niet alleen kon verplaatsen, 
maar zich ook in het zand kon boren, het kon klieven, uithollen of opzij werpen.53 
Dit was voor hem een bewijs voor de onnaspeurlijke wijsheid van de almachtige 
Schepper. Bomme verwonderde zich over de ‘fraayheid en sierlykheid’ die hij in 
de zeeslak ontdekte en stelde dat de wijsheid van de Schepper bij uitstek zicht-
baar was in de schepselen die zich ophielden in de zee.54 Slabber op zijn beurt zag 
de door hem bestudeerde Oost-Indische zeeworm als een ‘konstwerktuig, door 
eeuwige wysheid voortgebracht.’55 Hun studies naar zeewezens brachten Baster, 
Slabber en Bomme regelmatig tot bespiegelingen over de wijsheid van de almach-
tige Schepper.56

Deze bewondering voor Gods voorzienigheid werd alleen maar versterkt wan-
neer zij deze schepselen van nog dichterbij bestudeerden, vaak met schaar, scalpel 
en vergrootglas of microscoop in de hand. Dergelijke instrumenten dienden niet 
zozeer om alleen van een afstand te kijken, maar juist om in te kunnen grijpen op 
het onderzoeksmateriaal. Al te zachtzinnig was het drietal natuurvorsers daarbij 
niet altijd. In zijn beschrijving van een ‘zeester met tregtersgewijze geledingen’ 
beschrijft Bomme hoe van dit broze diertje al na de minste drukking van een 
penseel delen van de arm afbraken. Hij kon het slechts korte tijd in leven houden; 

50 Baster, Natuurkundige uitspanningen 1, 14, 24, 36.
51 Roberts, Going Dutch, 380.
52 Baster, Natuurkundige uitspanningen 1, 14, 24, 36.
53 Baster, Natuurkundige uitspanningen 2, 75.
54 L. Bomme, Bericht wegens een zondeling zee-insect, gevonden aan eenige zeewieren, gevischt 

op het strand van het eiland Walcheren. In: Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap der Weten-
schappen, dl. 1, 1769, 398 en Bericht aangaande verscheiden zonderlinge zee-insecten, 284.

55 Slabber, Waarneming van een Oost-Indische Zee-Worm, 387.
56 Zie voor fysico-theologie in de Lage Landen in de lange zeventiende eeuw: E. Jorink, Het Boek 

der natuere: Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping 1575-1715. Leiden, 
2006.
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het liep door zijn behandeling zodanige kwetsuren op dat het al gauw stierf.57 Ook 
op andere manieren vonden er proefnemingen plaats. Baster vulde bijvoorbeeld 
een emmer zeewater met de ‘kleine ligtende vonkjes’ die men zomers kon zien, 
filtreerde het water tot er nog één lepel van overbleef en legde een druppeltje van 
dat water onder de microscoop. Op die manier ontdekte hij dat deze kleine licht-
jes werden geproduceerd door bepaalde zee-insecten.58 En door schubben onder 
de microscoop te leggen, kwam Baster erachter dat het niet de schubben waren 
die vissen hun kleur verleenden (want die waren wit of parelkleurig), maar juist 
het materiaal dat hen omsloot.59 Deze voortdurende speurtocht naar verschijnse-
len en hun oorzaken past in de experimentele variant van natuurhistorie die, zoals 
Mary Terrall heeft laten zien, in Europa breder werd beoefend.60

Slabber plaatste een ‘zee-duizendbeen’ onder een ‘Cufs microscoop’: een spe-
ciaal type aquatische microscoop dat door de instrumentmaker John Cuff was 
ontworpen voor de Ierse naturalist John Ellis (1710-1776). Met dit instrument 
konden aquatische flora en fauna beter worden bestudeerd dan wanneer zij on-
der de reguliere microscopen werden gelegd. De microscoop bevatte een speci-
aal component waarin men wat zeewater met daarin de te bestuderen organis-
men kon gieten. Het materiaal was eenvoudig te hanteren: door de component te 
draaien kon het water – en daarmee het onderzoeksobject – in beweging worden 
gebracht.61 Baster had, blijkens zijn boedelinventaris, ook zo’n microscoop en 
Bomme noemt dit type instrument in zijn beschrijvingen eveneens. Rigoureus 
onderzoek werd echter niet alleen gedaan door goed te kijken. Baster onderwierp 
verschillende varianten zeewier aan een smaaktest en nam de uitkomst ervan op 
in zijn beschrijvingen van de betreffende soorten. Daarnaast belandden zijn ge-
liefde goudvissen soms op zijn bord – deze smaakten volgens hem ‘ruim zo deli-
cieux’ als een baars.62 Met name Baster had oog voor de meer culinaire aspecten 
van het schepselleven. Hij legde bijvoorbeeld uit hoe men zeekraal kon eten als 
salade met olie, azijn of peper en dat goede huishoudsters zeekraal inmaakten om 

57 L. Bomme, ‘De zeester met tregtersgewijze geledingen’, ms. in wetenschappelijk archief Natu-
ralis.

58 Baster, Natuurkundige uitspanningen 1, 36.
59 Ibidem, 154.
60 M. Terrall, Experimental natural history. In: H.A. Curry, N. Jardine, J.A. Secord, E.C. Spary, 

Worlds of Natural History. Cambridge, 2019, 180.
61 Ook wel bekend als de Cuff-Ellis enkele aquatische microscoop. Zie: M.J. Ratcliff, The Quest for 

the Invisible: Microscopy in the Enlightenment. Londen, 2009, 83.
62 J. Baster, Natuurkundige beschrijving van den kin-ju of goudvisch, 215.
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het ’s winters te kunnen nuttigen.63 Daarnaast blijken vissen, schelp- en schaaldie-
ren en zeewieren allerlei medicinale toepassingen te hebben; als geneesheer had 
Baster hier een gedegen inzicht in. Hij vertelt bijvoorbeeld dat vissers kruiken met 
olie gekookt uit de lever van pijlstaartroggen in huis hebben om te gebruiken als 
zij zich bezeerd hebben.64 Het zeeplantje ‘krabbekwaad’, ook wel bekend als zee-
kraal, was volgens Baster het heilzaamste middel tegen de ‘blauwschuit’, oftewel 
scheurbuik, die scheepslieden op hun lange reizen trof. Ditzelfde zeegewas werd 
overigens door Baster verzameld, gedroogd en verbrand om op die manier loog-
zout te produceren, een substantie die voor allerlei toepassingen kon worden aan-
gewend.65 Zowel de proefnemingen van natuurvorsers alsook de ervaringen van 
huisvrouwen, koks of vishandelaren leverde nuttige kennis op. De brede keur aan 
praktische toepassingen van het zeeleven, en de natuur in het algemeen, voor de 
mens kon overigens weer gelden als een bewijs voor de voorzienigheid en goed-
heid van God.66

‘Waernemen’ en ‘wel tekenen’
Ondanks alle pogingen van Baster, Bomme en Slabber om het zeeleven te door-
gronden bleken sommige van de voor bestudering uitgezochte wezens zich te ver-
zetten tegen al te rechtstreeks onderzoek. De kwallenfamilie, bijvoorbeeld, liet 
zich door haar doorschijnende delen maar wat lastig inspecteren. Baster dompel-
de enkele van deze schepsels onder in moutwijn of azijn en hoopte – tevergeefs, 
zo bleek al snel – dat zij na aanraking met deze substantie niet langer transparant 
zouden zijn.67 Vervolgens probeerde hij de kwallen te doen stollen door ze te ko-
ken; hierna vielen ze al bij de minste aanraking uit elkaar. Deze onderzoeksanek-
dotes zijn illustratief voor de manier waarop onderzoekers als Baster, Bomme en 
Slabber probeerden om aanvankelijk aan het oog onttrokken zeewezens zichtbaar 
te maken zodat zij nader konden worden onderzocht, en hoe lastig dit in de prak-
tijk kon zijn. Ook de vergankelijkheid van aquatische flora en fauna als deze een-
maal uit de zee waren gehaald was een probleem. Wanneer wieren opdroogden 

63 Baster, Natuurkundige uitspanningen 2, 119.
64 Baster, Natuurkundige uitspanningen 2, 20.
65 Zie voorbeelden in M. Houttuyn, Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, 

planten en mineraalen, volgens het samenstel van den heer Linnæus – Derde deel, De steenen. 
Amsterdam, 1782, 84, 161, 189, 320, 519, 520.

66 Baster, Natuurkundige uitspanningen 1, 147; zie ook P. Harrison, The Bible, Protestantism, and 
the Rise of Natural Science. Cambridge, 1998.

67 Baster, Natuurkundige uitspanningen 2, 63.
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verkleurden ze tot bruin en verloren ze veel van hun oorspronkelijke vorm, terwijl 
vissen op sterk water hun glans kwijtraakten. De hoge mate van bederfelijkheid 
van het zeeleven vormde voor Baster, Bomme en Slabber op zichzelf geen onover-
komelijke kwestie: zij konden immers in de meeste gevallen relatief eenvoudig een 
vers, levend exemplaar bemachtigen. Wel moesten zij ervoor zorgen dat degenen 
die niet aan de kust woonden een precies idee kregen van hun observaties en dat 
zij de soorten ‘stabiliseerden’.68 Daarom ondersteunden zij de beschrijvingen die 
ze van deze wezens maakten met illustraties, waarin verschillende teken- en schil-
dertechnieken werden ingezet om de beschreven eigenschappen tot in detail over 
te brengen. Met deze afbeeldingen konden ze het verderf tegengaan, al was het 
maar op papier. Deze aanpak vereiste echter aandacht en nauwgezetheid, zoals 
Slabber aangaf in de beschrijving van een volgens hem nieuw ontdekte zeekwal 

68 Secord, Coming to Attention, 430.

Afb. 2 ‘Zeshoekige Beroë’, plaat 7 in Martinus Slabber’s Natuurkundige verlustigingen. Haarlem, 1769.
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uit het geslacht Medusa: ‘Veel moeite, tyd en oplettenheid word ‘er tot het waar-
neemen van deze Dieren vereischt, zo dat, als men ze heeft, men nauwelyks weet, 
waar men beginnen moet ze te tekenen om het wel te doen, en zulks hebbende, 
om ze in die ligging te houden.’69

De afbeelding van deze zeekwal (afb. 2) toont het exemplaar op ware grootte 
gegeven onder de notitie Fig. 3. In de vergroting, weergegeven onder Fig. 4, zijn de 
verschillende onderdelen van de kwal tot in detail uitgewerkt. Zoals de beschrij-
ving uitlegt bestond het dier uit zes ‘rolronde lichamen’ of hoeken (aangeduid met 
de letter g), waarvan de randen met zeer kleine, krom omgebogen haartjes bedekt 
waren. Het vlies dat deze lichamen bij elkaar hield kon niet worden afgebeeld, zei 
Slabber, omdat het te doorzichtig was. Andere delen waren beter zichtbaar. Bij-
voorbeeld de armen (aangeduid met h) waarmee de kwal zijn prooi kon pakken 
en de maag (onderdeel e) waarin deze vervolgens werd verteerd. De afbeelding 
was ‘naar het levend getekend’ door de in Middelburg gevestigde schilder P.M. 
Brasser. Een ander voorbeeld van de vergaande gedetailleerdheid van het afbeel-
den zien we in Bommes schetsen van een zeester (afb. 3). Deze schetsen geven het 
dier op ware grootte (Fig. 1) en in vergroting (Fig. 2) weer, maar daarnaast biedt 
hij nog een vergroting van een van de armen van de zeester (Fig. 3) – wellicht het 
deel van de arm dat door het te hard drukken met het penseel afgebroken was. In 
deze afbeeldingen, uitgevoerd met grijze tekeninkt, zijn niet alleen schematisch 
van aard maar suggereren door middel van de aangebrachte schaduwen ook de 
materialiteit van het object. 

Hoewel de natuurvorsers waarschijnlijk zelf afbeeldingen maakten, huurden 
ze hiervoor ook kunstschilders in, van wie de namen zijn terug te vinden op de 
graveringen. Slabber maakte, naast die van voorgenoemde Brasser, ook gebruik 
van de diensten van de ‘kunstsnyder’ R. Muys, terwijl Baster zijn afbeeldingen 
liet maken door stadsgenoot en schilder Jan Rhodius. Over deze schilders is 
doorgaans niet zoveel bekend. Rhodius lijkt wel een begunstiger van de eerderge-
noemde Middelburgse Tekenacademie geweest te zijn.70 Aan enkele afbeeldingen 
van Rhodius werd de kwalificatie ‘ad vivum delineavit et pinxit’ toegevoegd: naar 
het leven getekend en geschilderd.71 In sommige exemplaren van de werken van 

69 Slabber, Natuurkundige verlustigingen, 58.
70 Onder de naam J. Rhodeus uit Zierikzee, zie L. Bomme, Redenvoering ter inwying van het 

teekencollegie. Middelburg, 1778, 50.
71 Voor een historische verkenning van deze frase zie T. Balfe, J. Woodall, C. Zittel, Ad vivum? 

Visual Materials and the Vocabulary of Life-Likeness in Europe before 1800. Leiden, 2019. 
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Baster en Slabber, afhankelijk van of het financieel haalbaar was, zijn de afbeel-
dingen ingekleurd met waterverf. De lichtblauwe kleur van de eerdergenoemde 
kwal is bijvoorbeeld overgebracht in de afbeelding. Een wat meer kostbare tech-
niek was de toevoeging van schulpgoud, zoals in het geval van sommige edities 
van Rhodius’ illustraties van de goudvis. Deze visuele techniek werd doorgaans 
toegepast bij het versieren van landkaarten of wapenschilden, maar niet zozeer 
in natuurhistorische werken.72 Baster beklaagde zich erover dat de gouden glans 
onherroepelijk verdween als ter ziele gegane vissen op sterk water werden gezet. 
Door de schubben van de afgebeelde goudvissen te hogen met schulpgoud weer-
kaatsten deze het licht en wekten zij de illusie dat de vis zojuist uit het water was 
getild en de schubben nog schitterden in het zonlicht. 

72 Een overzicht van deze techniek wordt gegeven in T. Goedings, Afsetters en meester-afsetters. 
De kunst van het kleuren 1480-1720. Nijmegen, 2015.

Afb. 3 ‘Zee-ster met 
tregtervormige geledingen’, 
ms. Leendert Bomme in 
wetenschappelijk archief 
Naturalis.
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Het secuur beschrijven en afbeelden van deze waterwezens was van groot belang 
om met andere natuuronderzoekers van gedachten te wisselen over ingewikkelde 
kwesties. Eén zo’n kwestie was de aard van koraal. Koraal was al lang een wat pro-
blematisch verschijnsel geweest dat zich in vroegmoderne ogen niet eenduidig 
liet plaatsen tussen kunst en natuur, en tussen plant en dier.73 In 1758 betoogde 
Baster in de Philosophical transactions, het toonaangevende tijdschrift van de Ro-
yal Society in Londen, dat het koraal duidelijk plantaardig was.74 Onder dit betoog 
werd het weerwoord van John Ellis gepubliceerd, die het volstrekt niet met Baster 
eens was. Ellis had in zijn natuurlijke geschiedenis over koralen al uiteengezet dat 
koraal wel degelijk dierlijk was, omdat het gevormd werd uit poliepen. Dat had 
Baster, zo stelde Ellis, wel kunnen zien als hij het koraal had bestudeerd meteen 
nadat het uit de zee was opgediept; aan het dode koraal dat aan de kust aanspoel-
de kon deze kennis niet ontleend worden. 

Ellis stelde dat Baster per abuis een takje van rood zeemos had beschreven en 
afgebeeld, in plaats van het ‘korallijn’ dat Baster zelf dacht voor ogen te hebben 
gehad. Daarom concludeerde Ellis: ‘ […] these figures of real vegetables, which the 
Doctor has given us for corallines, shew, how much he is willing to support the 
old opinion of the botanists: but I am satisfied he will soon alter his opinion, when 
he observes the remarkable difference of the texture of vegetable and coralline bo-
dies, when viewed in sea-water thro’ a good aquatic microscope’.75 De goede aqua-
tische microscoop die Ellis hier adviseerde zou best eens van het type kunnen zijn 
dat Cuff voor hem ontworpen had – een uitvoering die Baster, zoals we weten, 
reeds in bezit had en veelvuldig gebruikte in zijn studies. Baster liet zich door 
deze steek onder water niet ontmoedigen. Enkele jaren later stuurde hij de Society 
een beschouwing van het door hem bestudeerde ‘denneboomskorallijn’ dat zowel 
plant als dier tegelijk was; deze brief ging gepaard met een aquarel (afb. 4) die de 
soort in verschillende vergrotingen weergaf.76,77 In zijn boek beschreef hij hoe zijn 
mening dat koralen ofwel dierlijk ofwel plantaardig moesten zijn had bijgesteld 

73 M. Rijks, ‘Unusual Excrescences of Nature’: Collected Coral and the Study of Petrified Luxury 
in Early Modern Antwerp. In: Dutch Crossing, Journal of Low Countries Studies, nr 1, 2017, 
1-29.

74 J. Baster, Observationes de corralinis, iisque insidetibus Polypis, aliisque animalculis marinis. 
In: Philosophical Transactions, nr. 50, 1757, 258-280.

75 J. Ellis, Remarks on Dr. Job Baster’s Observationes de Corralinis. In: Philosophical Transacti-
ons, nr. 50, 1757, 285.

76 J. Baster, Dissertationem hanc de zoophytis. In: Philosophical Transactions, nr. 52, 1761, 108-
118.

77 Ofwel Abietiniara abitiena (L.), zie Bennema.
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ten faveure van het idee van plantdieren. Bij wijze van uitleg van hoe die soorten 
door hun samengestelde natuur lastig te duiden waren greep Baster terug op de 
teken- en schilderkunst door ze te vergelijken ‘met de Verwen, die zig in elkander 
verliezen, zoo dat men niet in staat is, de juiste grenzen van ieder te bepaalen’.78  

78 Baster, Natuurkundige uitspanningen 1, 63.

Afb. 4 Aquarel van koraal door J. Rhodius voor Job Baster’s ‘On zoophytes’, Philosophical 
Transactions of the Royal Society 52 (1761) © Royal Society Picture Library.
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Tot slot
Kijken, kijken en nog eens kijken. De studies van Baster, Bomme en Slabber naar 
aquatische flora en fauna laten zien hoe essentieel herhaaldelijke observatie was, 
en ook hoe dit een sociale aangelegenheid was. De natuurvorsers gingen samen 
op pad en wisselden waarnemingen uit – met elkaar, en met andere leden van het 
Genootschap, anderen in de buurt, of juist onderzoekers op afstand. Het drietal 
deelde hun bevindingen met de lezers van de Verhandelingen van het Genoot-
schap, of stuurden deze op naar de verhandelingen van wetenschappelijke gezel-
schappen elders in de Republiek of Europa. Zoals gangbaar in het genootschaps-
leven in deze eeuw, nam het streven naar ‘nutbaarheid’ – op zowel religieus, 
moreel als meer toegepast vlak – bij het Zeeuws Genootschap een belangrijke 
plaats in.79 Dit principe vertaalde zich naar allerhande praktijken; het bedenken, 
beoordelen en beantwoorden van prijsvragen was hier een aansprekend voor-
beeld van.80 Maar ook op andere manieren zien we de nadruk op de bruikbaarheid 
van natuurkennis terug. Met name Baster richtte zich op de vruchten die men 
kon plukken van al die wonderbaarlijke wezens die in het water leefden, en geeft 
daarmee inzicht in de betekenis van de zee voor de regionale bevolking. Zoals Ad 
Maas in zijn bijdrage elders in deze bundel betoogt, zou deze nadruk op religieuze 
bespiegelingen, praktisch nut en universaliteit binnen het Zeeuws Genootschap 
in de negentiende eeuw sterk afnemen.

In diezelfde eeuw werden over heel Europa verschillende natuurhistorische 
activiteiten zoals verzamelen, observeren en experimenteren meer en meer uit-
gesplitst. Het bestuderen van de levende natuur vond bijvoorbeeld steeds vaker 
plaats in speciaal daartoe gebouwde waarneemstations in de natuur en er werden 
biologische laboratoria opgericht.81 Dergelijke scheidingen, zoals we hebben ge-
zien, waren er in de achttiende eeuw niet. Baster, Bomme en Slabber deden het 
allemaal tegelijk. Doordat zij veel van het zee- en waterleven in situ waarnamen 
konden ze een grote rijkdom aan soorten bestuderen – sommige hiervan beschre-
ven zij voor het eerst.82 Zij bekeken verse soorten maandenlang, bestudeerden 

79 A. Maas, Civil Scientists: Dutch Scientists between 1750 and 1875. In: History of Science, nr. 48, 
2010, 76.

80 Roberts, Going Dutch, 352.
81 Voor deze ontwikkeling, zie R. de Bont, Stations in the Field: A History of Place-Based Animal 

Research. Chicago, 2015.
82 Een inventarisatie van de soorten die door deze natuurvorsers voor het eerst zijn beschreven is 

te vinden in F. Bennema, De soorten van Baster, Slabber en Bomme. In: Het Zeepaard, nr. 68, 
2008, 29-32.
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deze in het comfort van hun eigen studeerkamer en vergaarden inzichten in hun 
gedrag en groei. Daarnaast leverde de lokale gemeenschap die zich in praktische 
hoedanigheid vaak op en om het water begaf, zoals vissers, aanvullend veldwerk. 
De studies van het drietal tonen dan ook een verscheidenheid aan soorten kennis 
en zijn gebaseerd op – vanuit moderne ogen bezien – enigszins eclectische on-
derzoeksmethoden, terwijl deze voor hen een organisch en geïntegreerd geheel 
zullen hebben gevormd. Ze gebruikten een veelheid aan methodes, hadden een 
bont gezelschap aan kennisverstrekkers tot hun beschikking en in alles wat uit de 
zee aanspoelde school een spannende vraag.
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De Vlissingse burgemeester Johannes 
Mauritz (1724–1796): aanstichter van  
het naturaliënkabinet van het Zeeuwsch  
Genootschap der Wetenschappen?

Huib J. Zuidervaart

In juni 2019 is het 250-jarig bestaan van het Koninklijk Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen gevierd. Tijdens deze jubileumbijeenkomst is een 
prachtig uitgevoerd boek gepresenteerd gewijd aan de verzamelingen van het 

Genootschap, samengesteld door Katie Heyning, Veronica Frenks en Marianne 
Gossije.1 Met dat boek heeft de verzamelgeschiedenis van het Genootschap ein-
delijk de aandacht gekregen die het alleszins verdient. Zoals uit dit boek blijkt 
begint het Genootschap vanaf het prille begin met het aanleggen van verzamelin-
gen. Zoals bij alle geleerde genootschappen in die tijd ging het in die beginjaren 
vooral om het bijeenbrengen van materiële kennisdragers van er in de wereld zoal 
te vinden was. Pas in de late negentiende eeuw zou het Genootschap zich bij zijn 
collectievorming specifiek op Zeeland richten.

Vanaf 1771 is er ook sprake van een natuurhistorische collectie, nadat in juni 
van dat jaar de Vlissingse burgemeester Johannes Mauritz zich aandiende bij se-
cretaris Justus Tjeenk met ‘een fraaije en vrij aenmerkelijke collectie van eenige 
dieren in liquor, mineralien en petri facta’ (ofwel fossielen). Dit in het vertrouwen 
dat deze schenking ‘het genootschap niet onaangenaam zoude weezen’ en alles 

1 C.E. Heyning, met medewerking van V. Frenks en M. Gossije, Van Wijs en Waan. 250 jaar ver-
zamelen Zeeuws Genootschap 1769–2019. Zwolle, 2019. Zie ook: H.J. Zuidervaart, Het Kabinet 
der Natuurlijke Zeldzaamheden van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen gedu-
rende het tijdvak 1771-1869. In: B.C. Sliggers & M.H. Besselink (red.), Het verdwenen museum. 
Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850. Blaricum, Haarlem, 2002, 155-174 en J.C. Dekker, 
Van zwervend goed tot erfgoed. De oudste verzameling van het Zeeuws Genootschap in een 
nieuw perspectief. In: Zeeland. 11:4, 2002, 144-151.
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zou worden geaccepteerd ‘als een blijk van deszelfs volvaerdigheid’.2  Over het hoe 
en waarom van deze schenking, en over de achtergronden van de schenker bleek 
echter nog nauwelijks iets bekend. Want wat bezielde deze Vlissingse burgemees-
ter om dit kersverse Genootschap zonder eigen huisvesting op te zadelen met een 
materiële – en dus ook ruimte vergende – collectie naturalia? Kunnen we door 
zijn achtergrond na te speuren iets meer te weten komen over de beweegredenen 
tot deze schenking en de verwachtingen die daarmee verbonden waren?

2 Zeeuws Archief Middelburg (ZA), archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschap-
pen (KZGW), inv. nr. 3: notulenboek, fol. 139-140. Gedeeltelijke kopie in Gemeentearchief 
Vlissingen, familiearchief Mauritz (FA Mauritz), inv. nrs. 5152-5153.

Begin van de lijst van geschonken naturalia, opgesteld in 1818 door secretaris ds. J.G. Lafont.  
‘Deel III, naturaliën 1771-1818’. Zeeuws Archief, archief ZGW, inv. nr. 133.
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De oprichting van het Zeeuws Genootschap
Zoals bekend heeft het Zeeuws Genootschap zijn bestaan te danken aan een groep 
mensen die zich eind juli 1765 te Vlissingen verenigd hadden in een Franse leesso-
ciëteit. Voornoemde Justus Tjeenk, predikant van de Engelse kerk in Vlissingen, 
was een van de initiatiefnemers tot de oprichting van deze sociëteit. Het was ook 
dezelfde Tjeenk die binnen deze kring met de suggestie kwam om te streven naar 
een Zeeuwse variant van de in 1752 te Haarlem opgerichte Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen.3 Dat genootschap was het eerste formeel door de 
overheid gesteunde en erkende geleerde genootschap in de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. Tjeenks suggestie kreeg bijval en de inspanningen wer-
den tenslotte bekroond toen de Staten van Zeeland in maart 1769 formeel ‘appro-
batie’ verleenden aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Dit, nadat 
ook stadhouder Willem V had toegestemd als protector van het Genootschap te 
willen optreden.4 Na Holland had nu ook Zeeland een geleerd genootschap, ge-
richt op de algemene bevordering van wetenschap. Niettemin, in de wetten van 
het Genootschap was als primaire doel geformuleerd:

Den alleen wijzen God op ‘t hoogst te verheerlijken, het gantsche menschdom 
en voornaamlijk den Landgenooten voordeelig te wezen, en allerleye nuttige 
kunsten en wetenschappen voort te planten.5

In Zeeland diende de wetenschap dus allereerst de godsdienst te dienen. Pas daar-
na kwam pas het belang voor de samenleving in het algemeen en dat van Zeeland 
in het bijzonder. Volgens secretaris Tjeenk sloot de schenking van Mauritz’ natu-
ralia in elk geval prachtig aan bij deze eerste doelstelling van het Genootschap. Van 
de ter vergadering aanwezige Directeuren kreeg Tjeenk dan ook de opdracht om 
Mauritz te bedanken, niet alleen voor het geschenk als zodanig, maar vooral voor 
het feit dat hij hiermee aan het Genootschap de gelegenheid had gegeven om een 
begin te maken met een verzameling van ‘zoodanige zeldzaamheden der natuur 

3 W.W. Mijnhardt, Wetenschapsbevordering onder het Ancien Régime: het Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen, 1765-1794. In: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen (1985), 1-94. Herdrukt in idem, Tot Heil van ’t Menschdom. 
Amsterdam, 1987, 124-223, i.h.b. 130. Zie ook G. Ploos van Amstel, Cornelis Ploos van Amstel 
en de eerste jaren van het genootschap. In: Archief. Mededelingen KZGW (2001), 185-208.

4 Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken 5: II, 1770, 1221-1242.
5 Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, 

dl. 1. Middelburg, 1769, XI.
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waerin de wijsheid en grootheid van den Schepper op het luisterrijkst worden ten 
toon gespreijt’. Men sprak dan ook de wens uit dat anderen zijn voorbeeld zouden 
volgen, zodat het Genootschap ‘allengskens in het bezit’ zou komen van een ‘Ca-
binet van Naturalia waardoor ook die tak der geleerdheid meer en meer mooge 
worden uitgebreid’.6 Kortom, een verzameling met naturalia tot stand brengen 
was hiermee duidelijk een van de ambities van het Genootschap geworden.

Naturalia en artificialia
Al vanaf het prille begin van de handelscontacten met gebieden overzee zijn er in 
Europa zeldzaamheden uit natuur en cultuur bijeengebracht in zogenaamde ‘rari-
teitenkabinetten’, ook wel aangeduid als Kunst- und Wunderkammer. Doorgaans 
waren dat kenniscentra verbonden met vorstelijke hoven of rijke kooplieden. Ook 
in Zeeland waren er al in het begin van de zeventiende eeuw verzamelaars van 
dergelijke zeldzaamheden uit de drie rijken der natuur.7 En daar bleef het niet bij. 
Ook producten van etnografische aard konden in deze koopmanscollecties wor-
den aangetroffen. Het gegeven dat burgemeester Mauritz kon beschikken over 
een ‘vrij aenmerkelijke collectie’ van ‘dieren in liquor, mineralien en petri facta’ is 
op zichzelf al een bewijs dat rijke Zeeuwen dergelijke objecten verzamelden.

Nieuw echter was het gegeven dat instituties zich over dergelijke collecties 
ontfermden.8 In Haarlem was bij de Hollandsche Maatschappij der Wetenschap-
pen ook al een dergelijk kabinet met naturaliën tot stand gekomen, een en ander 
vooral als gevolg van een omvangrijke schenking van de Amsterdamse burge-
meester en VOC-bewindhebber Gerard Arnout Hasselaer. Dankzij bewaard ge-
bleven correspondentie weten we dat Hasselaer al kort na de oprichting van de 
Maatschappij het voornemen had om een dergelijke schenking te doen. Nadat 
hij in 1755 verrast was met een zending naturalia afkomstig van Jacob Mossel, de 
‘Gouverneur generaal van Nederlandsch Indien’, had Hasselaar aan Mossel voor-
gesteld diens ‘rariteiten en zeldzaamheden van hoornen, schulpen, alsmede een 
getekende Chineesch Herbarius’ door te sturen naar ‘onze nieuwe Academie der 

6 ZA, Archief KZGW, inv. nr. 3: notulenboek, fol. 139-140. Gedeeltelijke kopie in FA Mauritz, 
inv. nrs. 5152 5153.

7 H.J. Zuidervaart, Hun eigen venster op Gods schepping: Zeeuwse verzamelaars van zeldzaam-
heden in de zeventiende en achttiende eeuw. In: Zeeland 12, 2003, 81-87.

8 B.C. Sliggers, Van individu tot instituut. De opkomst van institutionele verzamelingen. In: 
Sliggers & Besselink (red.), Het verdwenen museum, 7-18.
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Wetenschappen te Haerlem, waer van ik de eer hebbe meede Directeur te zijn’.9 
Een dergelijk geschenk van ‘curiositeijten, en zeltsaemheeden der natuere’ zou het 
aanzien van dit nieuwe ‘konstgenootschap’ stellig vergroten, zodat het op termijn 
zou kunnen wedijveren met geleerde genootschappen in Parijs, Londen en elders 
in Europa. Mossel had daar wel oren naar, want ook in de volgende jaren bleef 
hij voor de Haarlemse maatschappij tal van geschenken naar Hasselaer sturen. 
Opmerkelijk genoeg maakte deze geen haast met de overdracht. Want hoewel 
Hasselaer Mossel telkens ‘uijt naeme van de Haerlemsche Societeijt der Weten-
schappen’ voor het gezondene bedankte, duurde het tot augustus 1762 voordat in 
de notulen van de Hollandse Maatschappij sprake is van de overdracht.10 Uitein-
delijk werd dit ‘Kabinet van Naturalien’ in juni 1772 voor belangstellende buiten-
staanders opengesteld.11 Wist Johannes Mauritz van dit Haarlemse initiatief? Of 
kwam ook dit idee van Tjeenk, en heeft die dat Mauritz ingefluisterd? Alvorens 
een poging tot beantwoording van deze vraag te doen is het zaak om eerst meer 
zicht op de schenker te krijgen. Wie was Johannes Mauritz en wat kan hem ertoe 
hebben aangezet om deze schenking te doen?

Johannes Mauritz – afkomst en opleiding
Mauritz was geen Vlissinger, noch Zeeuw van geboorte. Hij had het levenslicht 
gezien op 19 september 1724 in het Noord-Duitse stadje Wesel als het elfde – en 
op een na jongste – kind van de koopman-reder Hendrik Mauritz (1678–1741) en 
zijn echtgenote Geertruid Maria Beernink (1686–1755).12 Van alle kinderen lijkt 
hij echter de enige te zijn geweest die aan een universiteit heeft gestudeerd. Ken-
nelijk blonk hij uit in leren. Op 13 september 1747 werd hij op bijna 23-jarige leef-
tijd ingeschreven als student in de rechten aan de Leidse Universiteit, samen met 
een vriend, eveneens afkomstig uit Wesel.13 Na bijna vijf jaar studie promoveerde 

9 Stadsarchief Amsterdam, FA Hasselaer, inv. nr. 66: Gerard Aarnout Hasselaer te Amsterdam 
aan Jacob Mossel te Batavia, 30 mei 1755; 25 april 1757; 8 januari 1758 en 10 december 1758.

10 J.A. Bierens de Haan, De geschiedenis van een verdwenen Haarlemsch Museum van Natuurlijke 
Historie. Het Kabinet van Naturaliën van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 
1759-1866. Haarlem, 1941, 12.

11 L. de Beer, Voor iedere vriend van de wetenschap. Het publiek van het naturaliënkabinet van 
de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in de jaren 1772–1830. In: Studium 7:1, 2014, 
19–35.

12 [Johannes Mauritz], Geslacht Mauritz. In: Wapenheraut, 1916, 337-394 en A. Mauritz, Chronik 
der Familie Mauritz. Dortmund, 1902, 46-47.

13 G. du Rieu, Album studiosorum academiae lugduno-batavae 1575-1875. Den Haag, 1875, kol. 
1018. Jacobus Biben (1720-1784) uit Wesel, die zich gelijktijdig inschreef, was van 1764 tot zijn 
dood in 1784 predikant te Zuidlaren.
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Johannes Mauritz in Leiden op een proefschrift gewijd aan het opzettelijk uiten 
van valse beschuldigingen in het antieke Rome. Zijn Latijnse werkstuk droeg hij 
op aan zijn zes broers, plus twee zwagers. Van twee vrienden werd bovendien een 
lofdicht opgenomen.14

Uit Mauritz’ studietijd dateert een nog bewaard gebleven Album Amicorum 
(Latijn voor ‘vriendenboek’), dat enig inzicht geeft in zijn contacten en interes-
ses.15 In zo’n album verzamelden studenten, diplomaten en geleerden korte tek-
sten van vrienden, collega’s, leermeesters en andere bekende personen. Vaak zijn 

14 J. Mauritz Dissertatio Antiquario Juridica Inauguralis De Саlumniа Tоribus. Leiden, 1752. 
Opgedragen aan zijn broers Bernard, Hendrik, Gerard, Willem, Jacob en Elias Mauritz, plus 
aan zijn zwagers Matthijs Goswin Lups (gehuwd met Catharina Mauritz) en Johan Caspar 
van Rosenthal (gehuwd met Christina Geertruijd Mauritz). Met lofdichten van medestudent 
Jan Willem Knoop uit Deventer (ingeschreven te Leiden in september 1750) en de 44-jarige 
theoloog Samuel Johan Albert van Beinom uit Mauritz’ geboortestad Wesel.

15 FA Mauritz, inv. nr. 5149. Zie ook J.L. Heerebout, Album amicorum van Johan Mauritz (1724-
1796), typoscript (1983) in Bibliotheek Gemeentearchief Vlissingen, waarin Nederlandse verta-
lingen van de Latijnse inscripties door L.J. de Vries en F. Pos.

Proefschrift van Johannes Mauritz 
aan de Universiteit Leiden, juli 1752. 
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 
OTM: O 06-4899.
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deze bijdragen in dichtvorm gesteld. In tegenstelling van wat medestudenten 
vaak deden, te weten het verzamelen van inscripties van hoogleraren, zien we 
dat Johan Mauritz zijn leermeesters volkomen negeert. In het verzamelen van 
bijdragen is hij zeer consequent: Mauritz begeert vooral de handtekeningen van 
destijds bekende dichters en toneelschrijvers. Zo verzamelt hij in de zomer van 
1751 bijdragen uit Haarlem van Pieter Langendijk (1683–1756) en Pieter Merkman 
(1699–1760), en treft hij in Amsterdam niet alleen de Duitse dichter en botanicus 
Johann Christian Cuno (1708–1783), maar ook zijn Nederlandse collega-dichters 
Sybrand Feitama (1694–1758), Lucas Pater (1707–1781), Jacob Lutkeman (†1782), 
Bernardus de Bosch (1709–1786), Nicolaas Simon van Winter (1718–1795), Lucre-
tia Wilhelmina van Merken (1721–1789) en Sara Maria van der Wilp (1716–1803). 
Veel van deze letterkundigen kwamen nagenoeg dagelijks bijeen in de boekwin-
kel van de energieke Amsterdamse uitgever en mededichter Pieter Meijer (1718–
1781), en ook die ontbreekt dus niet in Mauritz’ album.16

16 M. de Vries, Pieter Meijer (1718-1781), een uitgever als instituut. In: Mededelingen van de Stich-
ting Jacob Campo Weyerman 28, 2005, 81-98.

Album amicorum van Johannes Mauritz, 1750-1768. Gemeentearchief Vlissingen, FA Mauritz,  
inv. nr. 5149.
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Na de zomer van 1751 moest Johannes weer terug naar Leiden om zich op zijn 
promotie en verdere carrière voor te bereiden. Daar verzamelde hij nog snel 
wat bijdragen van medestudenten, waaronder die van Everhardus Clijver uit 
Vlissingen, die acht jaar later zijn zwager zou worden.17 Na zijn afstuderen was 
van een Grand Tour bij Johan Mauritz geen sprake. Daartoe zullen de financiën 
hem hebben ontbroken. Zijn album registreert slechts een verblijf bij familie in 
Wesel en Zutphen. Wel bezoekt hij vanuit Wesel nog Duisburg, waar hij Johann 
Philipp Lorenz Withof (1725–1789) om een bijdrage verzoekt. Deze voormalige 
Leidse student had inmiddels naam gemaakt door zijn filosofische leerdichten, 
gebaseerd op de ideeën van de Verlichting. Ook diens vader Johann Hildebrand 
Withof (1694–1769), hoogleraar in de welsprekendheid en geschiedenis in Duis-
burg, schreef voor Mauritz een lange bijdrage. Ook hij zal vermoedelijk gevraagd 
zijn vanwege Withofs reputatie als neo-Latijns dichter, hoewel zijn werk als ge-
schiedschrijver de jonge Mauritz eveneens zal hebben aangesproken. Ook in de 
volgende jaren wordt door Johan Mauritz nog af en toe een dichterlijke bijdrage 
gevraagd. Uit 1753 bijvoorbeeld dateren gedichtjes van de Dordtse dichters Johan-
nes Eusebius Voet (1706–1778) en Frans Greenwood (1680–1761). Tenslotte is het 
de Hagenaar Jacob Spex (1704–1775), die in 1754 als laatste Hollandse dichter een 
bijdrage in Mauritz album schrijft.

Metterwoon naar Vlissingen
Want inmiddels had Johan Mauritz zich in Vlissingen gevestigd, waar zijn 17 jaar 
oudere broer Bernard Mauritz (1707–1763) carrière had gemaakt, eerst als koop-
man op Afrika, vervolgens in 1748 als rentmeester van de Vlissingse stadhouder-
lijke domeinen en tenslotte, in 1750, als mede-stichter van de Vlissingse Sociëteit 
der Zaagmolens.18 In 1738, was Bernard te Vlissingen in het huwelijk getreden met 
Johanna van Doorn (†1760), dochter van Daniël van Doorn en Suzanna Eliassen. 
Schoonvader Van Doorn was een invloedrijk ondernemer die onder meer com-

17 Andere Leidse inschrijvingen zijn o.a. van Samuel Johan Albert van Beinom (*1708) die ook 
een gedicht in Mauritz’ dissertatie schreef; Jacobus Christophorus van de Walle, arts te Leiden, 
Franciscus Klanke uit Moskou (student medicijnen sinds 1745), Thomas Menssendyk (student 
theologie sinds 1749), Johannes Arnoldus Montenacq (student theologie sinds 1750), Henricus 
van Heek, predikant te Leidschendam en Jacobus Beumer, Med. Cand. (student medicijnen 
sinds 1751. Deze zou een week na Johan Mauritz promoveren).

18 Zie: Requeste [aan de Staten Generaal ]van Directeuren van de Commercie Compagnie te Mid-
delburg en de gesaamentlijke Kooplieden te Vlissingen, handel dryvende op de Kust van Africa, 
n.pl., 1750 en Archief Nassause Domeinraad, inv. nrs. 15100-15118.
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mies was van de zeewerken, dokmeester en jarenlang schepen van Vlissingen. 
Hij bezat ook de houtzaagmolen Doornbosch.19 Dankzij Van Doorns invloed zal 
ook Bernard Mauritz in 1740 tot schepen van Vlissingen zijn benoemd. Door zijn 
zakelijke en bestuurlijke successen kon Bernard in Vlissingen een deftig dubbel 
herenhuis bewonen, dat vandaag de dag nog steeds bekend staat als Het Mau-
ritzhuis. Dit oorspronkelijk door de Vlissingse pensionaris Jacob Porrenaer om-
streeks 1620 gebouwde grachtenpand was door Mauritz grondig verbouwd en 
van een fraaie nieuwe gevel voorzien.20 In juni 1751, tijdens het inhuldigingsfeest 
van stadhouder Willem IV als Markies van Vlissingen en Veere, was de ‘praal-
boog’ voor dit huis een van de uitbundigste die er te zien was. De gravure die de 
Waalse predikant Daniel Theodoor Huët van die barokke weelde opnam in zijn 
beschrijving van de festiviteiten spreekt boekdelen.21

19 M. van den Broeke, Zagen met windkracht. Twee houtzaagmolens bij Vlissingen. In: De Wete 
26:2, 1997, 5-9.

20 Bovenin de gevel van het Mauritzhuis prijkt het alliantiewapen van Jacob Porrenaer (1590-
1636) en zijn echtgenote Johanna Coolen(s). Oorspronkelijk was het huis De Granaatappel 
gedoopt, naar de granaatappels in het wapen Porrenaer.

21 Daniel Theodoor Huët, Inhuldiging van [. . .] Willem Karel Hendrik Friso [. . .] als erfheer van 
Vlissingen. Amsterdam, 1753, 56. Zie ook C.E. Heyning, Een zee van licht. In: Zeeland 10:1, 
2001, 26-33.

Links: ‘Praalboog’ voor het huis van Bernard Mauritz met het barokke decor gemaakt door de 
Middelburgse schilder Jan Huis voor de inhuldiging van stadhouder Willem IV als erfheer van 
Vlissingen op 5 juni 1751. Boven de deur het portret van de stadhouder. Gravure door C. Philips 
Jr. uit Huët, Inhuldiging (1753) | Rijksmuseum, Amsterdam. Rechts: Hetzelfde huis na de fatale 
brand in december 1986. Inmiddels is het huis weer in oude glorie hersteld. Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed, foto: G.J. Dukker.
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Dat Johan Mauritz de Vlissingse feesten zelf ook heeft bijgewoond blijkt uit de 
inschrijving in zijn album door de Vlissingse stadsarts Jacobus Tomas Rupertus 
(†1762), die zich bij deze gelegenheid deftig ‘Archiater’ noemde. Uiteindelijk, om-
streeks november 1754, vestigt Johan Mauritz zich ook zelf in Vlissingen. Het ge-
dicht van de jonge Pieter Boddaert (1733–1795), de latere lector in de natuurlijke 
historie aan de Utrechtse Hogeschool, legt daar getuigenis van af, net als de twee 
bijdragen in het album van de Vlissingse schepen Rijklof Gerbrand van Goens 
(1713–1763) en diens echtgenote Dana Barbara Pottey (1725–1776). Via de twee bij-
dragen van dit echtpaar vangen we warempel een glimp op van Mauritz’ persoon-
lijkheid. Had een Leidse studiegenoot Mauritz al eerder getypeerd als ‘onkreuk-
baar’, Pottey schetst hem nu als ‘een rijk vernuft’, terwijl haar man de jonge Mauritz 
toedicht: ‘Ik ken uw nedrigheid [. . .], wars van vleijerij en opgepronkte reden’.

Hoe Mauritz’ karakter ook was, feit is dat hij al een jaar na zijn komst naar Vlis-
singen er in slaagde om tot schepen van de stad te worden benoemd. Zijn adres 
was toen ‘Out-Timmerwerff’.22 In 1758 werd hij tevens Raad van Vlissingen, nadat 
zijn broer Bernard dat ambt had neergelegd ten gunste van zijn jongste broer. Op 
dat moment kon Johannes Mauritz zich al twee dienstboden permitteren. In 1760 
dingt hij met succes naar de hand van Sara Clijver (1732-1817), de tweede dochter 

22 Deze wijk is in 1811 volledig gesloopt. In 1823 is daar het Arsenaal opgetrokken.

Foto van het Mauritzhuis (vanouds genaamd De Granaatappel) in zijn oorspronkelijke omgeving 
op de Hooikade op de hoek van de Palingstraat (wijk K 69), aan de Oostzijde van de Nieuwe Haven  
of Pottehaven, omstreeks 1895. Na de demping van de Pottenhaven in 1909 is dit terrein volgebouwd,  
waardoor de uitstraling van het pand en zijn omgeving radicaal is veranderd. De Hooikade is toen 
omgedoopt tot Hendrikstraat. Beeldbank Gemeentearchief Vlissingen, nr. 40.030.
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van stadssecretaris Jacob Clijver (1695-1763) en Elisabeth d’Ailly. Met een broer 
van de bruid, Everardus Clijver (1729-1802), had Johannes in Leiden gestudeerd. 
Deze was raad en schepen en zou in 1764 burgemeester van de stad worden. Een 
jongere broer, Pieter Jacob Clijver (1743-1819), was dokmeester van Vlissingen en 
zou eveneens meermalen burgemeester van de stad worden. Zeker zo belangrijk 
waren Mauritz’ nieuwe zwagers: Anthony Pieter van Dishoeck (1709-1767), ge-
huwd met Dina Jacoba Clijver (1725-1798), en Lucas Frederik Schorer (1723-1771), 
gedeputeerde vanwege Vlissingen in de Generaliteits Rekenkamer, gehuwd met 
Willemina Clijver (1735-1795). Met dit huwelijk was Mauritz’ positie binnen de 
Vlissingse elite veilig gesteld.23 Immers, in de achttiende-eeuwse samenleving wa-
ren patronageverhoudingen binnen de regerende klasse allesbepalend.24

Dan, in december 1762, sterft broer Bernard Mauritz zeer onverwacht, waar-
mee het lucratieve ambt van rentmeester van de stadhouderlijke domeinen te 
Vlissingen vrijkomt. Johannes Mauritz aarzelt geen moment. Veertien dagen later 
is hij al in plaats van zijn broer aangesteld, en ook diens woonhuis neemt hij later 
over. Alleen Bernards speelhof gelegen aan de stadssingel en diens koetsen met 
‘twee schoone paarden’ worden publiek verkocht.25 Verder gaat het leven gewoon 
door. Wanneer in 1766 stadhouder Willem V op zijn beurt wordt ingehuldigd 
als Markies van Vlissingen en Veere, dan zorgt Johannes Mauritz er voor dat het 
Mauritzhuis opnieuw opvalt door een barokke illuminatie. In zijn beschrijving 
van de feestelijkheden geeft predikant Jona Willem te Water een uitgebreide 
beschrijving van deze ‘met levendige verwen’ geschilderde ereboog, hoewel die 
wel iets bescheidener was dan degene uit 1751.26 De nieuwe boog was overigens 
slechts half zo breed als de oude en ook soberder qua uitvoering. Volgens Te Wa-

23 Dit in tegenstelling tot de ongestudeerde Willem Mauritz (1714-1782), een broer van Bernard 
en Johannes Mauritz, die in 1759 te Vlissingen in het huwelijk trad met de uit Middelburg 
afkomstige Jacoba de Keulenaar (1735-1818), dochter van Jan de Keulenaar, weesvader van een 
school in de Brakstraat en Apollonia Musch. Zij kregen drie kinderen, van wie slechts een 
dochter (Geertruid Maria) de volwassenheid bereikte. Als weduwe was Jacoba de Keulenaar 
van 1777-1805 te Vlissingen werkzaam als collectrice van de belastingen op het gemaal. Naar 
het zich laat aanzien hebben de broers Willem en Johannes na het overlijden van hun broer 
Bernard geen – of slechts minimaal – contact onderhouden.

24 Vgl. L. Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende 
eeuw. Amsterdam, 1997.

25 Amsterdamse courant, 13 januari 1763; Middelburgsche courant, 4 januari 1763; 15 & 19 maart 
1763.

26 J.W. te Water, Plechtige inhuldiging van [. . .] Willem den vyfden als Erf-heer van Vlissingen. 
Middelburg, 1767, 86. Zie voor het niet uitgevoerde ontwerp. Rijksprentenkabinet Amsterdam, 
objectnr. RP-T-00-3696. 
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ter stonden op de hoeken van de uiteindelijk gecreëerde ereboog twee vazen met 
vruchtdragende ‘Oranjeboomen’, ‘in rocalje geschilderd’. Naast de ingang lag aan 
weerskanten een Nederlandse leeuw, ‘kenbaar aan zijne zeven pijlen’ en een vrij-
heidshoed. Verder waren in de boog verschillende prijzende teksten aangebracht 
op met lijnolie doorzichtig gemaakt papier. Deze zogenoemde ‘chassinetten’ kon-
den met flambouwen vanaf de achterzijde worden belicht. Verder waren in de 
ereboog drie ‘hoornen des overvloeds’, een ‘oranjeblom’ en het wapen van de stad-
houder verwerkt. Het geheel werd bekroond door een Oranjeboom in een pot. 
Tenslotte waren er 225 lampions, die ervoor zorgden dat de ereboog ’s avonds 
luisterrijk werd verlicht. Met zijn verlichte ereboog deed Johannes Mauritz niet 

Niet uitgevoerd ontwerp door de (Amsterdamse?) huisschilder Jan de Bruyn voor een erepoort 
bij het huis van Johannes Mauritz ter gelegenheid van de inhuldiging in 1766 van Willem V als 
erfheer van Vlissingen. Boven de deur het borstbeeld van prins Willem V met de letters P.W.V. met 
daaronder een zeegezicht met een schip op de rede van Vlissingen. Op elk van de twee hoeken 
staat een waterspuwende zwaan (symbool van eeuwige trouw) identiek aan de zwanen uitgebeeld 
in de praalboog van Bernard Mauritz uit 1751. Rijksprentenkabinet Amsterdam.
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onder voor de illuminaties van zijn zwagers Clijver, Schorer en Van Dishoeck, 
waaraan Te Water maar nauwelijks aandacht besteedde.27 Niettemin was het de 
laatste maal dat het Mauritzhuis zo voor de dag kwam. Dat een luxer ontwerp van 
de ereboog is verworpen is het eerste teken dat Bernards nagelaten boedel tegen-
viel. Dusdanig zelfs dat in november 1766 het Mauritzhuis met aangrenzende stal 
en koetshuis werd verkocht aan stadssecretaris Paul Changuion. Dat dit gebeurde 
door de ‘executeurs van de insolvente boedel van Bernard Mauritz’ zegt hierover 
genoeg.28

In de volgende jaren rees de ster van Johannes Mauritz nog verder. Na tien 
keer het schepenambt te hebben bekleed werd hij in 1772 warempel ook genomi-
neerd voor het ambt van burgemeester, een duo-baan die in Vlissingen bij toer-
beurt werd bekleed. En inderdaad, na het aftreden van zwager Evert Clijver in juni 
1772 werd Mauritz door de stadhouder in diens plaats benoemd.29 Tot de zomer 
van 1789 zou Mauritz dit ambt elf keer vervullen, waarvan viermaal als eerste 
burgemeester.30

Het culturele leven in Vlissingen rond 1760
Juist in de jaren waarin Johannes Mauritz’ carrière tot wasdom kwam maakte 
Vlissingen een culturele bloeiperiode door. Zo was er in 1753 door de Vlissing-
se reder, schepen en literator Jean Guépin (1715-1766) een Taal- en Dichtlievend 
Kunstgenootschap opgericht onder de zinspreuk Conamur Tenues Grandia (‘Wij 
kleinen streven het grootste na’). Leden waren onder meer de bovengenoemde 
Rijklof Gerbrand van Goens en Lucas Frederik Schorer. Het ging erom in gezonde 
naijver elkaar te beschaven en op die manier de Nederlandse taal te zuiveren en 

27 Te Water, Plechtige inhuldiging, 86-88. Van Dishoeck bijvoorbeeld had zijn stadspaleis – het 
in 1986 gesloopte Van Dishoeckhuis – slechts voorzien van twee kleine chassinetten. Wat hem 
betreft moesten de oliepotjes rond de kozijnen maar voldoende zijn. Zie voor de illuminatie 
van het Van Dishoeckhuis, Rijksprentenkabinet Amsterdam, objectnr. RP-T-00-3697.

28 Website Zeeuwen gezocht, inv. nr: D 69461. Het Mauritzhuis bracht bij de verkoop 1.330 gul-
den op.

29 Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken 7, 1772, 612; Haarlemse Courant, 11 juni 1772.
30 Johannes Mauritz was schepen van Vlissingen in de jaren 1755-1756, 1758-1759, 1761-1762; 1764-

1767; raad vanaf 1758, tweede burgemeester in 1772, 1775-1776, 1777, 1786, 1788-1789; eerste 
burgemeester 1773-1774, 1780, 1782, ‘Rentmeester van ‘s Heeren Domeijnen van Vlissingen’ 
1763-1781. Namens Vlissingen nam Mauritz in 1772 ook zitting in de Staten-Generaal te De 
Haag. Zie C.A. van Woelderen, Lijst van Baljuws, Burgemeesters, Schepenen, Raden, Pensi-
onarissen, Secretarissen en Rentmeesters van Vlissingen. In: Jaarboek Centraal Bureau voor 
Genealogie, 1948, 15-45.
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daarvoor regels vast te leggen.31 Dat gezelschap verliep rond 1764, waarna Guépin 
samen met een aantal anderen een Nederduitsch leesgezelschap oprichtte dat 
eenmaal per maand bijeenkwam. Een jaar later, in juli 1765, werd op initiatief van 
Guépin ook een het Franse leesgezelschap gesticht, waaruit in 1769 het Zeeuws 
Genootschap is voortgekomen.

De vraag is allicht of Johannes Mauritz bij (een van) deze genootschappelijke 
initiatieven was betrokken. Gezien zijn interesse in de dichtkunst zou men ver-
wachten van wèl. In zijn album prijken immers inscripties van drie leden van Co-
namur Tenues Grandia, te weten twee uit 1754 van de Vlissingse raden Rijklof Ger-
brand van Goens en Lucas Frederik Schorer (Mauritz’ zwager), en een uit 1756 van 
Anthony Pieter Lambrechtsen (1727-1792), de baljuw van Vlissingen. Bovendien 
dienden Jean Guépin en Johannes Mauritz in deze jaren gelijktijdig als schepen van 
Vlissingen.32 Mauritz kende de betrokkenen bij dit Taal- en Dichtlievend Kunstge-
nootschap dus duidelijk van nabij. Maar zeker is Mauritz’ participatie allerminst. 
Van de genoemde gezelschappen zijn geen ledenlijsten overgeleverd en Mauritz 
nam in elk geval geen deel aan de Franse leessociëteit. De leden daarvan waren 
immers van meet af aan lid, dan wel Directeur, van het Zeeuws Genootschap. 
Mauritz kwam pas bij dit genootschap toen de voorbereidingen tot de oprichting 
al lang en breed achter de rug waren.33 Van de dertien leden van de Franse leesso-
ciëteit hoorde alleen de predikanten Justus Tjeenk en Jan Jacob Brahe aantoonbaar 
tot het netwerk van Mauritz, want hun beider inscripties, uit respectievelijk janu-
ari en juni 1768, zijn de laatste die in zijn vriendenboek staan opgetekend. 

Een jaar later, op 30 mei 1769, werd Mauritz tegelijk met zijn zwager Evert 
Clijver benoemd tot Directeur van het – toen nog maar twee maanden oude – 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Eerste secretaris Tjeenk had hen 
beiden voorgedragen. De brief die Mauritz daarna aan Tjeenk stuurde om voor 
dit alles te bedanken doet vermoeden dat Mauritz zich tot die tijd afzijdig had ge-
houden van alle genootschappelijke ontwikkelingen in Vlissingen. Want Mauritz 
schrijft dat hij ‘niet sonder groote verwondering’ van zijn voordracht had verno-
men.34 Waarom zou die ‘verwondering’ nodig zijn wanneer Mauritz in eerdere 

31 Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 128.
32 Johannes Mauritz was schepen van Vlissingen in de jaren 1755-1767; Jean Guépin was schepen 

van 1753-1766.
33 Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 138. De Franse leessociëteit bestond kort na de oprich-

ting uit zes regenten, vijf predikanten en twee artsen.
34 FA Mauritz, inv. nrs. 5152-5153: Johannes Mauritz aan Justus Tjeenk, 2 juni 1769. Zie aldaar ook 

Tjeenks aanbiedingsbrief met Mauritz’ diploma van 30 mei 1769.
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initiatieven had geparticipeerd? Aan Tjeenk maakte hij in elk geval zijn ‘genoe-
gen’ met de benoeming kenbaar en beloofde hij om ‘soo veel [als] doenlijk’ is ‘het 
heilsaam oogmerk van deese societeijt’ te ondersteunen, en ‘met de andere hee-
ren Directeuren mede te werken aan al het geene tot opbouwing van dit loffelijk 
genoodschap strekken kan’. In de daaropvolgende vergaderingen van Directeuren 
is Mauritz dan ook trouw aanwezig.35

Johannes Mauritz als geschiedvorser
Vanwege zijn positie als magistraat in de stedelijke regering van Vlissingen was 
Mauritz voorgedragen als Directeur van het Zeeuws Genootschap, en niet als 
Lid. In het Nederlandse genootschappelijke veld droegen de Directeuren van een 
genootschap zorg voor de financiering van de activiteiten en waren de leden ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Directeur zijn van een wetenschappelijk genoot-
schap verleende je vooral status. Als Directeur was je dus niet zozeer bestuurs-
lid van een organisatie, maar veeleer een (financiële) mecenas. Zo diende iedere 

35 Na zijn benoeming in mei 1770 is Mauritz aanwezig op de vergaderingen van Directeuren van 
25 september 1770, 5 maart 1771, 20 september 1771, 17 maart 1772. ZA, Archief KZGW, inv. nr. 
3-4: notulenboeken 1769-1772.

Diploma van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen voor Johannes Mauritz, 30 mei 
1769. Gemeentearchief Vlissingen, FA Mauritz, inv. nr. 5152.
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Directeur van het Zeeuws Genootschap jaarlijks een bedrag van tien Zeeuwse 
Rijksdaalders (= fl. 260,-) te voldoen, voor die dagen een kapitaal bedrag. Niet-
temin, wel beschouwd had Mauritz ook tot lid benoemd kunnen worden, want 
in zijn functie als schepen en later ook als burgemeester had hij zich ontpopt als 
een heuse geschiedvorser.36 In tal van hedendaagse Zeeuwse archieven zijn nog 
steeds sporen te vinden van zijn grote ijver om historische gegevens uit oudere 
documenten boven water te halen en in eigen hand vast te leggen. Het aantal 
notities is dusdanig groot dat de vraag gewettigd is of Mauritz wellicht van plan 
was om ooit een geschiedenis van Vlissingen te schrijven. Maar net zomin als 
er een dichtwerk van zijn hand is te vinden, evenzo is er nergens een spoor van 
een dergelijke tekst – of een aanzet daartoe – te vinden. Wel wordt Mauritz door 
tal van contemporaine Zeeuwse auteurs bedankt voor het ruimhartig aanleveren 
van geschiedkundige gegevens. Dat begint in 1758 met de Vlissingse predikant 
Godewardus Vrolikhert die in zijn boek Vlissingsche Kerkhemel Mauritz uitvoe-
rig dank zegt voor genealogische informatie uit zeventiende-eeuwse stukken.37 
Vergelijkbare dankbetuigingen voor verstrekte hulp of geschiedkundige infor-
matie is te vinden in publicaties van de Middelburgse dominee Adrianus ’s Gra-
vezande (1769), diens Vlissingse collega Jan Jacob Brahé (1773) en zijn Veerse 
evenknie Josua van Iperen (1774 en 1777).38 Ook de rector van de Latijnse School 
van Vlissingen, Didericus van Cruisselbergen, betuigt zijn dankbaarheid in zijn 
door het Zeeuws Genootschap bekroonde prijsverhandeling over ‘Oudheden in 
Zeeland’ (1770), evenals de latere raadpensionaris Laurens Pieter van de Spiegel 

36 Al in 1752 verzamelde Johannes Mauritz genealogische gegevens. Zie: Wapenheraut, 1902, 367; 
ibidem, 1916, 367-368.

37 G. Vrolikhert, Vlissingsche kerkhemel, of levensbeschryving van alle de hervormde leeraren, die, 
sedert den afval van Spanjen [in] 1572, tot op dezen tyd, in de Nederduitsche kerke van Vlissin-
gen gearbeidt hebben. Vlissingen, 1758, 117. Zie ook FA Mauritz, inv. nr. 5079: aantekeningen op 
de Vlissingsche kerkhemel door Godewardus Vrolikhert, 1758. (c. 1770).

38 A. ’s Gravezande, Twee honderd jarige gedachtenis van het eerste synode der Nederland-
sche kerken onder het kruis. Middelburg, 1769, 92; J.J. Brahe, Vlissings eeuw-vreugde, op den 
twee-honderdsten geboortedag harer vryheid. Vlissingen, 1773, 191, 242; J. van Iperen, Histo-
rische redenvoering, bij het ontdekken der gedenknaalde; opgericht ter eere van Joannes van 
Miggrode. Amsterdam 1774, 62, 172; J. van Iperen, Kerkelyke historie van het psalm-gezang der 
Christenen, van de dagen der apostelen af, tot op onzen tegenwoordigen tyd toe. Amsterdam, 
1777, 85, 98, 140, 241, 243.
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in diens studie over de Unie van Utrecht (1780).39 Zeer uitgebreid is Mauritz’ 
bijdrage aan een de 1767 gepubliceerde beschrijving van de inhuldiging van 
Willem V als Erfheer van Vlissingen door de predikant Jona Willem te Water. De 
daarin opgenomen naamlijst van alle vroegere ambtsdragers van Vlissingen, zoals 
baljuws, burgemeesters, schepenen, raden en dergelijke, legt getuigenis af van de 
vele dagen en weken die Johannes Mauritz in het oud-archief van die stad moet 
hebben doorgebracht.40

De lobby voor de aanschaf van een innovatieve microscoop
Een jaar na zijn benoeming tot Directeur van het Zeeuws Genootschap kreeg Jo-
hannes Mauritz het verzoek van secretaris Tjeenk om op maandag 19 november 
1770 naar een bijzondere genootschapsbijeenkomst te komen ‘ten huize van on-
zen Praesident’ (d.w.z. de Vlissingse burgemeester Izaäk Winckelman). Opmerke-
lijk genoeg wordt deze bijeenkomst niet vermeld in het officiële notulenboek van 
het Genootschap. Het ging dan ook om iets uitzonderlijks, te weten de demon-
stratie van een nieuw type microscoop, gemaakt door een zekere Dellebarre. De 
uitnodiging aan Mauritz ging vergezeld van de afschriften van drie brieven die in 
het genootschapsarchief ontbreken, maar die wel in het familiearchief Mauritz 
bewaard zijn gebleven.41 Uit die correspondentie blijkt dat de bijeenkomst het 
gevolg was van een initiatief van de Amsterdamse koopman en naturaliaverzame-
laar Pieter Cramer. Deze was pas kort tevoren, in Mauritz’ bijzijn, tot Directeur 
van het Genootschap benoemd. Al een week na zijn benoeming stuurde Cramer 
een brief aan Tjeenk waarin hij dit ‘nieuw saamenstel van een microscoop’ aan het 
Genootschap aanbeval.42 Hij had het instrument zelf ‘geëxamineert’ en had het 
‘in sijn werking overheerlijk gevonden’. Een aantal andere liefhebbers in Amster-

39 D. van Cruisselbergen, Antwoord op de vrage voorgesteld door het Zeeuwsch Genootschap 
der Wetenschappen te Vlissingen: welke zyn de bewoners van Zeeland geweest tot aan de 
vyftiende eeuwe; hoedanig waren hunne zeden en godsdienstplichten; en welke voortgang 
hebben de fraaije letteren, kunsten, en wetenschappen onder dezelven gehad? In: Verhandelin-
gen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen 2, 1771, 17; L.P. 
van de Spiegel, Bundel van onuitgegeeven stukken, dienende ter opheldering der vaderlandsche 
historie en regeeringsform, en voornaamelyk der historie van de Unie van Utrecht, deel 1. Goes, 
1780, 256.

40 Te Water, Plechtige inhuldiging. Lijst met 13 ongenummerde pagina’s aan het einde van dit 
boek.

41 FA Mauritz, inv. nrs. 5152-5153: Tjeenk aan Mauritz, 17 november 1770.
42 ZA, Archief KZGW, inv. nr. 58: Cramer aan Tjeenk, 4 oktober 1770. Een paar dagen eerder, op 

1 oktober 1770 had Cramer al een brief geschreven vol met dankbetuigingen voor zijn benoe-
ming tot Directeur van het Zeeuws Genootschap.
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dam waren eveneens zeer onder de indruk van wat de microscoop presteerde en 
vele van hen hadden dan ook een exemplaar besteld. Nu had de genoemde ‘Heer 
Dellebarre’ zich bereid verklaard om naar Zeeland te komen om ook daar zijn mi-
croscoop te demonstreren. Cramer twijfelde er niet aan of de ‘Heren Liefhebbers’ 
daar ‘zouden ‘met veel vergenoeginge’ zo’n bijeenkomst bijwonen.

De voortvarende Cramer had er ondertussen al voor gezorgd dat ook diens 
vriend, de uit Vlissingen afkomstige Pieter Boddaert, een aanbevelingsbrief 
schreef.43 Boddaert was inmiddels lector in de natuurlijke historie te Utrecht ge-
worden en was al vóór de officiële oprichting tot lid van het Zeeuws Genootschap 
benoemd. Boddaert bevestigde wat Cramer had geschreven. De microscopen van 
Dellebarre kenden volgens hem hun weerga niet. Niemand in Utrecht, Amster-
dam of Den Haag had zoiets eerder gezien. De vergroting die het instrument le-
verde was ongekend groot en ook het gezichtsveld was breder dan bij andere mi-
croscopen. Mocht het Zeeuws Genootschap een verzameling van instrumenten 
willen aanleggen, dan zou dit instrument beslist aanbeveling verdienen.

Eind oktober 1770 kreeg Tjeenk een derde aanbevelingsbrief in handen die ook 
voor het Zeeuws Genootschap was bestemd, maar die hem via een omweg had 
bereikt.44 Ook deze briefschrijver, de Leidse naturaliaverzamelaar Pieter Boyer, 
was lyrisch over Dellebarre’s microscoop. Dit nieuwe type ‘overtreft alles wat tot 
heeden toe soo in Engeland als elders bekent is’, zo liet Boyer weten. Het instru-
ment was al onderzocht door de ‘Maatschappijen van Haarlem en Rotterdam’ en 
ook de Leidse professoren hadden het instrument ‘na een nauwkeurig ondersoek’ 
goedgekeurd. Inmiddels had de maker twee microscopen geleverd aan ‘het kabi-
net van sijne Doorluchtige Hoogheijd’ en deze had daarvan ‘een voldoend getuig-
schrift’ verstrekt.45 Dellebarre zou zich nu ook graag presenteren ‘bij de Zeeuw-
sche Maatschappij’ om hen ‘sijne uitvinding’ te communiceren. 

Al met al ging het dus in feite om een commerciële lobby voor een instrument 
dat pas in het voorjaar van 1770 tot stand was gekomen, maar waarvan de roem 
inmiddels een hoge vlucht had genomen. De microscoop was in Den Haag ont-
wikkeld door Louis François Dellebarre (1726-1805), een Frans staatsburger uit 
Abbeville in Picardië, in samenwerking met William Eastland (1702-1787), een 

43 FA Mauritz, inv. nrs. 5152-5153: Boddaert aan Tjeenk, 5 oktober 1770.
44 Deze brief was oorspronkelijk verzonden aan Johannes Jacobus Loke (1736-1836), honorair 

pensionaris van Vlissingen, en sinds 1769 boventallig lid van het Nederduits leesgezelschap.
45 Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 131F14: rekening, 3 september 1770: ‘Quittanciën’ 

van de bibliotheek en het kabinet van Willem V.
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optisch instrumentmaker die in 1768 uit Engeland was gevlucht om vervolging 
wegens patentbreuk te voorkomen.46 Het ging om een microscoop met een nieuw 
samengesteld oculair, bestaande uit vier onderling uitwisselbare lenzen met ver-
schillende brandpuntsafstanden. Daardoor konden verschillende vergrotingen 
worden verkregen evenals een groter gezichtsveld.47

Mauritz’ reactie op Tjeenks verzoek was kort maar krachtig. Hij bedankte de 
secretaris voor ‘de lectuure van de recommandatie brieven’, maar volstond met de 
mededeling dat ‘indien de preuven met de rapporten overeenkomen, dan geloove 
het niet ondienstig zal weezen als het genootschap een stelsel daarvan opdoet’.48 
Maar in tegenstelling tot de Hollandse Maatschappij verzamelde het Zeeuws Ge-
nootschap geen instrumenten. Hoe de bewuste bijeenkomst is verlopen valt niet 

46 Zie H.J. Zuidervaart, The Evasion of Dollond’s Notorious Patent on the Achromatic Telescope 
by the Move to the Dutch Republic of the Instrument Makers Eastland and Champneys. In: 
Bulletin of the Scientific Instrument Society, nr. 128, 2016, 24-35.

47 Dellebarre had ook de pretentie dat zijn microscoop achromatisch was, d.w.z. geen kleurschif-
ting vertoonde omdat zijn oogglazen uit een combinatie van kroon- en flintglas bestonden, 
maar aangezien de primaire lens, het objectief, niet achromatisch was, berust deze claim op 
een fundamenteel gebrek aan inzicht in het probleem van kleurschifting.

48 FA Mauritz, inv. nrs. 5152-5153: Mauritz aan Tjeenk, 18 november 1770. 

‘Groote Algemeene Achromatische Microscoop’ door F.L. Dellebarre. Links: Gravure uit H. Baker, 
Het Microscoop gemakkelijk gemaakt, 3e druk (Amsterdam 1778). pl. XXV | Rechts: exemplaar uit 
de collectie van het Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève, inv. nr. MHS 376.
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meer te achterhalen, al is wel duidelijk dat Dellebarre een aantal ‘Heeren Liefheb-
bers’ uit Zeeland heeft kunnen interesseren. De Middelburgse koopman Leendert 
Bomme, bijvoorbeeld, actief lid van het Zeeuws Genootschap sinds 1768, maar 
ook medeoprichter van het lokale Natuurkundig Gezelschap en de Middelburgse 
Tekenacademie, liet aan Tjeenk weten dat ‘Mons. Dellebarre opticien’ niet genoeg 
kon worden gestimuleerd om verder onderzoek te doen. Hij had ‘met verscheyde 
liefhebbers’ Dellebarre’s microscoop ‘met verwondering beschoudt’ en had er in-
derdaad ook zelf een besteld.49Anderen volgden dit voorbeeld, waaronder de Mid-
delburgse Directeuren Johan Adriaen van de Perre en Egbert Philip van Visvliet, 
maar ook niet met het Genootschap verbonden Zeeuwen kochten een exemplaar, 
zoals Cornelis de Cliever, koopman te Middelburg en Gillis Hermanus Middelaar, 
kiesheer en weesmeester aldaar.50 En Mauritz? Die had vermoedelijk meer aan zijn 
hoofd. Zijn dochter Elisabeth was net twee weken oud en na drie eerder als baby 
overleden kinderen was het leven zo al spannend genoeg.51

Rivaliteit uit Amsterdam?
Op zichzelf lijkt de demonstratie van Dellebarre’s microscoop niets te maken te 
hebben met Mauritz’ schenking van naturalia, een half jaar later. Echter, het ini-
tiatief van Pieter Cramer, de aanstichter van Dellebarre’s Zeeuwse demonstratie, 
stond niet op zichzelf. Cramer maakte deel uit van een groep van zeven Amster-
damse Directeuren die juist op dat moment bezig waren met de oprichting van 
een Amsterdamse afdeling van het Zeeuws Genootschap. Dit voornemen was af-
komstig van de ontwerper van de genootschapspenning, Cornelis Ploos van Am-
stel. Deze had begin september 1770 bij Tjeenk gepolst of er bezwaren zouden 
zijn tegen het houden van Amsterdamse bijeenkomsten van Directeuren van het 

49 ZA, Archief KZGW, inv. nr. 58: Leendert Bomme aan Justus Tjeenk, 17 november 1770. Zie 
ook Catalogus van [. . .] een menigte [. . .] instrumenten [. . .] nagelaten door den Heere Leendert 
Bomme. Middelburg, 1788, instrument nr. 5.

50 Catalogus van [. . .] een en uitmuntend kabinet van natuurkundige werktuigen [. . .] nagelaten 
door Mr. J.A. van de Perre. Middelburg, 1798, instr. nrs. 121 en 122; Catalogus van [. . .] een en 
uitmuntend kabinet van natuurkundige werktuigen [. . .] nagelaten door Mr. E.P. van Visvliet. 
Middelburg, 1799, instr. nrs. 45 & 47; Catalogus van [. . .] Nederduitsche boeken [. . .] en extra 
fraayheden [. . .] nagelaten door Cornelis de Cliever. Middelburg, 1775, instr. nr. 1; Catalogus 
van [. . .] boeken [. . .] waarbij een schoone partij [. . .] byzonderheden [. . .] nagelaten door Gillis 
Hermanus Middelaar. Middelburg, 1778, bijz. nr. 5.

51 Dochter Elisabeth Mauritz was op 28 oktober 1770 geboren. Uiteindelijk zou ook zij jong ko-
men te overlijden, kort na haar belijdenis in de kerk van Vlissingen op 22 september 1786. Drie 
eerdere kinderen waren kort na de geboorte in resp. 1761, 1762 en 1763 bezweken.
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Genootschap.52 Ploos vond het vervelend dat hij door de afstand tot Zeeland ver-
hinderd was om de vergaderingen van het Genootschap bij te wonen, en als ont-
werper van de genootschapspenning wilde hij wel zijn betrokkenheid tonen. Ja, 
als Directeur voelde hij zich verplicht om ‘het myne tot het welzyn der Zeeuwsche 
Maatschappy toe te brengen’.53 Zijn initiatief werd gesteund door mede-Directeur 
Paul Hurgronje, gecommitteerde van Zeeland bij de Admiraliteit te Amsterdam. 
Vermoedelijk om dat initiatief meer gewicht te geven was op 25 september 1770 
het aantal directeuren te Amsterdam al vergroot van twee tot zeven. Bovenge-
noemde Pieter Cramer, een ras-Amsterdammer, was een van de nieuw benoem-
den. De anderen waren Jan Jacob Hartsinck (1716-1779), president-hoofdparti-
cipant van de West-Indische Compagnie; Willem van der Meulen (1717-1808), 
koopman, maar vooral naturaliaverzamelaar; Pieter Clockener (1720-1795), reder 
op de walvisvaart en schutter en Jan Cornelis Radermacher (1732-1791), ontvanger 
bij de Amsterdamse admiraliteit. Van hen was alleen Radermacher een Zeeuw.

De oprichtingsvergadering van deze Amsterdamse afdeling van het Zeeuws Ge-
nootschap vond plaats op 1 december 1770, ten huize van Cramer. Daar werd de 
opzet van het departement besproken, werd een reglement samengesteld en een 
bestuur gekozen. Daarna werd op 7 januari 1771 de eerste officiële vergadering ge-
houden. Echter, daarmee liep men in Amsterdam wel voor de troepen uit, want pas 
eind 29 januari 1771 kwam de Amsterdamse aanvraag tot goedkeuring in Vlissin-
gen ter tafel. Na ingewonnen advies van een commissie geleid door president Isaac 
Winckelman werd die goedkeuring uiteindelijk op 5 maart 1771 gegeven, maar wel 
na de nodige aarzelingen. Voor zo’n onderafdeling bestond immers nog nergens 
een precedent. Daarom werd bedongen dat in Zeeland woonachtige Directeuren 
desgewenst in Amsterdam mee konden vergaderen. Dit beding doet vermoeden 
dat men in Vlissingen de Amsterdammers wel erg voortvarend te werk vond gaan. 
In april 1771 ging president Winckelman persoonlijk in Amsterdam poolshoogte 
nemen. Hij woonde er een vergadering bij, waarin door alle aanwezigen werd verze-
kerd dat men ‘alleen ten welzijn van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap-
pen’ werkzaam zou zijn. Over dit bezoek rapporteerde Winckelman uitgebreid in 
de Vlissingse vergadering van 14 juni 1771. Alles leek in orde, en in het tweede deel 
van de Verhandelingen werd het Amsterdamse initiatief tot het houden van ‘een 
driemaandelyksche bijeenkomst’ dan ook wereldkundig gemaakt.54

52 Ploos van Amstel, Ploos van Amstel en de eerste jaren van het genootschap, 203-206.
53 Ibidem, 200.
54 Verhandelingen 2, 1771, xxxviii.
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Echter, in Amsterdam had Winckelman ook kennis gemaakt met de Amsterdamse 
koopman Willem van der Meulen (1717-1808), de man die per 1 januari 1772 zou 
aantreden als de nieuwe president van het Amsterdamse departement.55 Van der 
Meulen stond wijd en zijd bekend als een gepassioneerd verzamelaar van naturalia. 
Toen diens collectie tien jaar later geveild werd bevatte die bijna vijfduizend objec-
ten.56 Het heeft er alle schijn van dat Winckelman tijdens zijn bezoek gehoord heeft 
– of zag aankomen – dat Van der Meulen spoedig met een schenking van enige 
doubletten uit zijn collectie voor de dag zou komen. Stond Van der Meulen immers 
niet wijd en zijd bekend om zijn vrijgevigheid? Hij had al een aantal ‘keurlyke me-
taal- en mineraal-ertsen’ aan de Amsterdamse Hortus Medicus geschonken en ook 
zijn Zeeuwse vriend Pieter Boddaert zou later over hem schrijven dat hij nooit uit 
Van der Meulens woning vertrok ‘zonder vermeerdering van kennis en bezit’.57 De 
Duitse geleerde Heinrich Sanders noteerde na zijn bezoek aan Van der Meulen zelfs 
dat hij diens gulheid uiterst opmerkelijk vond in een land waar ‘kopen en verkopen 
en het streven naar verzamelen en financieel gewin’ de norm was.58 Met andere 
woorden, het zag er alleszins naar uit dat binnenkort een Hollander met de eer zou 
gaan strijken de stichter te zijn van het Zeeuwse kabinet van naturalia.

Een georkestreerde schenking?
Is het zo gegaan? Het heeft er veel van weg. Want het lijkt geen toeval dat op de 
eerstvolgende vergadering van het Genootschap, eind juni 1771, Tjeenk met de 

55 Willem van der Meulen was sedert 1757 regent van het Amsterdamse Oudezijds Huiszitten-
huis. In die hoedanigheid is zijn portret in 1758 toegevoegd aan een twee jaar tevoren door Jan 
Maurits Quinkhard geschilderd regentenstuk (Amsterdam Museum, inv.nr. SA 987), waarin 
twee staanplaatsen waren opgehouden voor nieuw te benoemen regenten. Op het moment van 
toevoegen was Van der Meulen 41 jaar. De andere regent, Abraham Grommé, was 35 jaar toen 
hij werd bijgeschilderd. Daarmee is Van der Meulen geïdentificeerd, als duidelijk de oudste van 
de twee staande regenten.

56 Catalogus van een uitmuntende verzameling van voorwerpen uit de drie ryken der natuur, [. . .] 
Met oneindige moeite en kosten geduurende de tyd van veertig jaaren byeen verzamelt door den 
heere Willem van der Meulen. Amsterdam, 1782. Hierin staan in bijna 300 pagina’s beschreven: 
614 flessen met preparaten ‘op liquor’, 25 anatomische preparaten, 610 insecten, 1302 hoorns 
en doubletschelpen, 462 opgezette viervoetige dieren, 35 goudertsen, 994 overige ertsen en 
kristallen, 456 edele en andere gesteentens (mineralen en versteningen), 216 ‘konstwerken en 
rarieteyten’ en tenslotte 68 boogkabinetten en kasten.

57 P. Boddaert, Kort begrip van het zamenstel der natuur, [. . .] van den heer C. Linnaeus. Amster-
dam, 1783, ‘opdracht’. Zie ook: J. Wagenaar, Amsterdam, in zyne opkomst, etc., deel 2. Amster-
dam, 1765, 387.

58 H. Sanders, Beschreibung seiner Reisen durch Frankreich, die Niederlande, Holland, Deut-
schland und Italien, in Beziehung auf Menschenkenntnis, Industrie, Litteratur und Naturkunde 
insonderheit, deel 1. Leipzig, 1783, 568-569. 
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boodschap komt dat hij ‘in afwezigheid van Winckelman’ een ‘fraaije en vrij aen-
merkelijke collectie’ met naturalia in ontvangst had mogen nemen van de Vlissingse 
Directeur Johannes Mauritz. Zou het teveel zijn opgevallen wanneer Winckelman 
deze collectie zelf in ontvangst had genomen? Feit is dat in de genootschapsnotu-
len uitbundig wordt ingegaan op de schenking van Mauritz en hoe diens donatie 
prachtig aansloot bij de primaire doelstelling van het Genootschap, namelijk ‘het 
verzamelen van zoodanige zeldzaamheden der natuur waerin de wijsheid en groot-
heid van den Schepper op het luisterrijkst worden ten toon gespreijt’.59

Wanneer Van der Meulen in de vergadering daarna inderdaad met een eigen 
schenking voor de dag komt, bestaande uit ‘drie doosjes met Uijtlandsche Capel-
len’, dan wordt daar in Vlissingen nauwelijks nog aandacht aan besteed.60 Ook in 
het jaaroverzicht dat Winckelman later presenteert staat deze opnieuw uitgebreid 
stil bij het geschenk van Mauritz en hoe deze daardoor aan het Genootschap gele-

59 ZA, Archief KZGW, inv. nr. 3, fol. 260. 
60 ZA, Archief KZGW, inv. nrs. 58: Van der Meulen aan Tjeenk, 23 juli 1771. Idem, inv. nr. 3, fol. 

266: notulen 27 augustus 1771.

Links: Isaac Winckelman (1723-1796), president van het Zeeuws Genootschap. (Uitsnede van zijn 
portret door Jan Palthe in het Zeeuws Museum, inv.nr. G1655). Rechts: Willem van der Meulen 
(1717-1808). Uitsnede van een – slecht bewaard gebleven – regentenstuk van het Amsterdamse 
Oudezijds Huiszittenhuis door Jan Maurits Quinkhard. Amsterdam Museum, inv.nr. SA 987.
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genheid heeft gegeven om ‘een begin te maken met het verzamelen van zeldzaam-
heden der natuur waarin de wijsheid en grootheid van den Schepper op het luis-
terrijkst worden ten toon gesteld’. Over de tweede Amsterdamse schenking zegt 
hij slechts: ‘Dhr. Directeur Van der Meulen heeft daer eenige uitheemse capellen 
bijgevoegt’.61

Niet lang daarna verliep het Amsterdams departement. Of beter gezegd: tegen 
de zomer van 1772 sneed men in Vlissingen de formele band met de in Amster-
dam gehouden bijeenkomsten door. Dit kwam vooral doordat men in Amsterdam 
weigerde om de in september 1771 nieuw benoemde Amsterdamse Directeur Pie-
ter van Damme (1727-1806) toe te laten tot de daar gehouden vergaderingen. Van 
Damme, een bekend boekhandelaar en numismaat, betoonde zich daarover zeer 
gepikeerd. Hij beklaagde zich bij Tjeenk in een brief die in het genootschapsar-
chief ontbreekt. Een bemiddelend bezoek van Tjeenk aan Amsterdam in april 1772 
bracht hierin geen soelaas. In mei moest Van Damme nog steeds constateren dat 
tot zijn ‘verwonderinge’ hem nog nimmer was uitgelegd waarom hij niet mocht 
deelnemen aan de drie-maandelijkse bijeenkomsten van de ‘alhier woonende 
Heeren Directeuren’.62 Tjeenk zat daar duidelijk mee in zijn maag. In de vergade-
ring van het Genootschap van 30 juni 1772 bagatelliseerde hij daarom het belang 
van de Amsterdamse bijeenkomsten. Met voorbijgaan aan de nog maar een jaar 
tevoren aangenomen reglementen schetste hij de Amsterdamse afdeling nu als 
‘eene vrijwillige bijeenkomste’ van een aantal heren, ‘opgerecht zonder daer in 
eenigsints afhankelijk te zijn van dit Genootschap’.63 De bijeenkomsten moesten 
daarom – aldus Tjeenk – voortaan beschouwd worden als een ‘domestique zaak’, 
waar men in Vlissingen dus niets meer in formele zin mee van doen had. Een kort 
bericht uit oktober 1772 is dan ook het laatste dat in Vlissingen van deze verga-
deringen van Amsterdamse Directeuren is vernomen.64 Althans, in formele zin.

61 Rede Winckelman, 25 september 1771, opgenomen in het notulenboek, archief KZGW, inv. nr. 
3, fol. 277.

62 ZA, Archief KZGW, inv.nr. 60: Van Damme aan Tjeenk, 12 mei 1772.
63 ZA, Archief KZGW, inv.nr. 4, fol. 37: notulen, 30 juni 1772.
64 In oktober 1772 verzocht de geschoffeerde Pieter van Damme aan secretaris Justus Tjeenk of 

deze ervoor wilde zorgen dat er geen nieuwe Directeuren in Amsterdam aangesteld zouden 
worden. Want als deze wél toegelaten zouden worden tot ‘de cabale alhier, ofte 3-maandelijk-
sche vergadering genaamt’, dan zou dat voor zijn ‘Persoon en Caracter’ enorm onaangenaam 
zijn. Zie: ZA, Archief KZGW, inv.nr. 60: Van Damme aan Tjeenk, 22 oktober 1772. Aan dit 
verzoek werd overigens geen gehoor gegeven, want op 29 oktober 1772 werd de Amsterdamse 
advocaat Henricus Calkoen (1742-1818) toch tot Directeur van het Genootschap benoemd.
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Want was het toeval dat Willem van der Meulen, die als president van de 
drie-maandelijkse Amsterdamse bijeenkomsten fungeerde, uitgerekend vlak voor 
de bewuste vergadering van 30 juni 1772 voor de dag kwam met een volgende 
schenking van naturalia? Wilde hij wellicht toch nog wat stroop smeren? Van der 
Meulens brief die de nieuwe schenking van ‘ses vlessen met uijtlandse insectens 
en het hoofd van de Caapse Coudoe’ vergezelde, onthult echter niets over zijn 
beweegredenen. Blijkens de genootschapsnotulen zijn Van der Meulens naturalia 
onder dankzegging ‘in beleefde termen’, maar zonder verdere ophef aanvaard.65 

Of de zeven Amsterdamse Directeuren na 1772 nog in vergadering bijeen zijn geko-
men, is onbekend. Opvallend is wel dat Willem van der Meulen, in augustus 1774, 
tijdens zijn bezoek aan het kabinet van de Hollandsche Maatschappij der Weten-
schappen te Haarlem in het bezoekersboek nadrukkelijk aantekent dat hij Directeur 
is ‘van ’t Zeeuwse Genoodschap te Vlissingen’.66 Een band was er dus nog steeds.

65 ZA, Archief KZGW, inv. nrs. 60: Van der Meulen aan Tjeenk, 18 juni 1772. Idem, inv. nr. 4, fol. 
37: notulen 30 juni 1772. In de Catalogus […] Willem van der Meulen (1782) staat bij de ‘Anato-
mische Preparata’ onder nummer 15 vermeld: ‘Een paar groote Coedoehorens’. Hij schonk aan 
het Zeeuws Genootschap dus inderdaad een van zijn doubletten.

66 Noord-Hollands Archief, archief Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, inv. nr. 475: 
bezoekersboek I (1772-1797). Van der Meulen schonk in 1778 een opgezet ‘mannetjeszwijn van 
Cayenne’ aan dit naturaliënkabinet. Zie Sliggers & Besselink, Het verdwenen museum, 135.

Links: Het hoofd met de horens van de ’Caapse coudou’. Rechts: Een fles met een van de ‘uijtlandse 
insectens op liquor’. Beide objecten zijn op 18 juni 1772 door Willem van der Meulen aan het 
Zeeuws Genootschap geschonken. Zeeuws Museum, coll. KZGW, NHG 26079 en NHG98-002.
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Die band kwam in juni 1776 opnieuw tot uiting in een derde schenking door 
Van der Meulen, ditmaal van ‘eene doos met uitlandsche en drie met inlandsche 
insecten, nevens twee vlesjes’. Die flesjes bleken twee preparaten op alcohol te 
bevatten, te weten ‘de Eijeren van den Visch Pager van de West Indien’ en een 
aantal ‘gestriepte hagedissen met roode staarten’ uit Curaçao. Daarnaast bevat-
te de donatie enige losse prenten.67 De reactie in Vlissingen op deze schenking 
is onbekend, want het notulenboek over dit tijdvak is bij de revolutie van 1787 
zoekgeraakt.68 Erg spraakmakend zal die niet geweest zijn, want in de gedrukte 
genootschapsverhandelingen over deze jaren wordt Van der Meulen zelfs in het 
geheel niet als schenker vermeld.69 Het heeft hem dan ook niet meer tot verdere 
donaties geïnspireerd. Een paar jaar hierna, in 1782, werd Van der Meulen door 
een financieel debacle gedwongen om zijn in veertig jaar opgebouwde collectie 
te veilen. Ook van het Zeeuws Genootschap moest hij toen afscheid nemen. Zijn 
vertrek was stilzwijgend. In de Verhandelingen wordt zijn bedanken niet vermeld; 
in september 1782 komt zijn naam eenvoudigweg niet meer voor op de lijst van 
Directeuren.70 Willem van der Meulen zou dit alles nog lang overleven. Hij over-
leed pas in 1808 op 91-jarige leeftijd, ‘na een langzaam verval van krachten’.71

Alles overziende is het op zijn minst opmerkelijk dat de eerste schenking 
van naturalia aan het Zeeuws Genootschap afkomstig was van de verder weinig 
spraakmakende Johannes Mauritz. Niets in zijn biografie wijst er op dat hij een 
dergelijke belangstelling bezat. In zijn netwerk zaten weliswaar enkele dichters 

67 ZA, Archief KZGW, inv. nr. 61, fol. 25: Van der Meulen aan Tjeenk, 5 juni 1776. Zie ook idem, 
inv. nr. 5, fol. 338-339: lijst Lafont, fol. 11 (28 juni 1776).

68 ZA, Archief KZGW, inv. nr. 5, fol. 338-339: notulen 30 oktober 1787. 
69 J. Tjeenk, Historie van het Zeeuwsch Genootschap. In: Verhandelingen uitgegeven door het 

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen 5, 1776, L-LIV en 6, 1778, XVII-LXV.
70 J.W. te Water, Historie van het Zeeuwsch Genootschap. In: Verhandelingen uitgegeven door het 

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen 9, 1782, VI-XIII, LXI: ‘Naamlyst’.
71 Advertentie Amsterdamse courant, 20 augustus 1808. Zijn handel in ‘kalk en steen’ had hij tot 

op hoge leeftijd voortgezet. Zie: Amsterdamse courant, 6 augustus 1803.

Inschrijving in het bezoekersboek van het kabinet van de HMW te Haarlem door Willem van der 
Meulen, ‘Directeur van ’t Zeeuwse genoodschap te Vlissingen’, 20 augustus 1774.
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met natuurhistorische interesse, te weten Johann Christian Cuno, Johannes Eu-
sebius Voet en Pieter Boddaert, maar in hun inscripties in Mauritz’ album maken 
daarvan totaal geen gewag.72 Men zou zich zelfs kunnen afvragen of de in 1771 
geschonken collectie überhaupt wel van Mauritz afkomstig was. Wanneer mijn 
veronderstelling juist is dat die schenking georkestreerd is om de prioriteit van 
de stichting van een naturaliënkabinet voor Vlissingen te behouden, dan kan de 
collectie hem ook door derden ter hand zijn gesteld.73 Het staat in elk geval vast 
dat de eerstvolgende schenker van naturalia, na Mauritz en Van der Meulen, pre-
sident Winckelman zelf was.74

De jaren na 1771
Het Zeeuws Genootschap heeft hierna weinig meer van Mauritz vernomen. Wel-
licht kreeg hij het daarvoor ook te druk na zijn benoeming in mei 1772 tot burge-
meester van Vlissingen en zijn daaropvolgende toetreden, een maand later, tot de 
Staten-Generaal in Den Haag.75 In 1773 vertegenwoordigde hij Vlissingen ook bij 
de doop van de jonge erfprins (de latere koning Willem I).76

Tijdens deze Haagse verplichtingen komt opnieuw de geschiedvorser in Mau-
ritz boven. In een van zijn notities noteert hij althans zijn opwinding toen hij daar 

72 Johann Christian Cuno (1708-1783) kweekte op zijn buitenverblijf Namaals beter te Haarlem 
diverse zeldzame gewassen. Linnaeus heeft de plantensoort ‘Cunonia’ naar hem vernoemd. 
Johannes Eusebius Voet (1706-1778) was sinds 1726 lid van het Dordtse gezelschap van Lief-
hebberen van Neptunus Kabinet. Hij genoot ook bekendheid als entomoloog. Pieter Boddaert 
(1733-1795), lector aan de Utrechtse Academie, bezat ook een groot kabinet met naturalia. Zie: 
J. Kuijlen, C.S. Oldenburger-Ebbers & D.O. Wijnands, Paradisus Batavus. Bibliografie van 
plantencatalogi van onderwijstuinen, particuliere tuinen en kwekerscollecties in de Noordelijke 
en Zuidelijke Nederlanden (1550-1839). Wageningen, 1983, 34 en P. Smit, Hendrik Engel’s alpha-
betical list of Dutch zoological cabinets and menageries. Amsterdam, 1986, nrs. 161 (P. Boddae-
rt) en 1621 (J.E. Voet).

73 Mauritz’ zwager Anthony Pieter van Dishoeck (1709-1767) bezat een grote collectie schelpen, 
mineralen en andere naturalia. Zie: [F.A. Meuschen], Catalogus van een uitmuntend kabinet 
met bij uitstek zeer ongemeene schoone hoorens en doublet-schelpen [. . .] met groote vlyt en kos-
ten bij een verzaamelt en naagelaaten by [. . .] Anthony Pieter van Dishoek. Amsterdam, 1767. 
Van Dishoeck overleed echter voordat het Zeeuws Genootschap was opgericht, maar mogelijk 
was er nog het een en ander bij de familie achtergebleven. Zo schonk Mauritz’ schoonmoeder 
Elizabeth D’Ailly (de weduwe van Jacob Clijver), in maart 1775 ook enige naturalia aan het 
Genootschap, te weten een ‘extra schoon geteekend vel van eene zeer groote slang in de West 
Indien dood geslagen’ en ‘de kaakbeenen van eene haaij’. Zie Arch. KZGW, inv. nr. 4, fol. 266: 
notulen 28 maart 1775. Vgl. Zeeuws Museum, NHG23534 t/m NHG23538.

74 Schenking 23 februari 1773. Deze donatie bestond uit een 17-tal mineralen.
75 Haarlemse Courant, 11 juni 1773.
76 Huishoudelyke Hollandsche Jufferlyke Almanach, 1773, 26.
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op 13 juni 1772 in ‘De Bibliotheek van sijne Doorluchtige Hoogheid’ een originele 
brief van Stadhouder Willem I in handen kreeg die in 1573 tijdens het befaamde 
beleg van Haarlem via een postduif naar de belegerde stad was verzonden.77

In zijn jaren als burgemeester zette Mauritz zich ook in voor de stadsbiblio-
theek.78 Vlissingen had al vanaf het begin van de zeventiende eeuw een kleine bi-
bliotheek in de consistorie van de St. Jacobskerk. De rector van de Latijnse School 
Van Cruisselbergen had in 1754 van die collectie een catalogus gemaakt. Maar een 
kort daarna genomen initiatief om die bibliotheek om te vormen tot een stadsbi-
bliotheek was gestrand. Nu had oud-burgemeester Willem Barend Lambrechtsen 
(1697-1761) bij zijn dood al zijn boeken en een geldbedrag aan de stad gelegateerd, 
waarmee dus in het stadhuis een begin van een stadsbibliotheek was gemaakt. 
Maar dat fonds was volgens Mauritz te gering om regelmatig nieuwe werken te 
kunnen aanschaffen. In 1777 kwam hij daarom met een voorstel om ten behoeve 
van de stadsbibliotheek een nieuwe belasting in te stellen, namelijk op het ver-
krijgen van burger- en poorterrecht. Die inkomsten zijn door Mauritz vanaf het 
begin in 1777 tot aan het einde van zijn burgemeestersambt in 1789 jaarlijks bijge-
houden. Zijn inspanningen hebben alleen niet lang vrucht gedragen. De stadsbi-
bliotheek is helaas in 1809 bij het bombardement van Vlissingen samen met het 
stadhuis in rook opgegaan.

Gezien Mauritz’ interesse voor zowel boeken als dichters, is zijn volstrekte af-
wezigheid bij de initiatieven tot ondersteuning van de jonge Vlissingse dichter Ja-
cobus Bellamy (1757-1786) een klein raadsel. Deze talentvolle bakkersknecht had 
in 1772, tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van 
de Vlissingse vrijheid zijn debuut gemaakt door als 14-jarige een eigen gemaakt 
gedicht voor te dragen dat zeer was geprezen.79 Als een van de magistraten van de 
stad participeerde Mauritz in alle feestelijkheden. Het verslag ervan, door de pre-
dikant Jan Jacob Brahe, werd mede aan Mauritz opgedragen.80 Het kan haast niet 
anders of Mauritz moet van Bellamy’s debuut getuige zijn geweest. Met steun van 
de predikanten Te Water en Brahe werd Bellamy in de jaren daarna door de rector 
van de Latijnse School Van Cruisselbergen klaargestoomd voor de universiteit. 

77 FA Mauritz, inv. nr. 5154: ‘Verscheidene annecdotes, die ons van tijd tot tijd sijn voorgekomen 
in het leezen en naazien van gedrukte en geschreevene boeken, die wij bezitten’.

78 Zie hiervoor FA Mauritz, inv. nr. 5054-5055, 5071.
79 J. Hoeksma, Jacobus Bellamy. Amsterdam, 1903, 2.
80 Brahe, Vlissings eeuw-vreugde. Opdracht aan ‘Burgemeesteren en regeerderen der stad Vlissin-

gen’.
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Alle drie waren dit aantoonbaar personen uit Mauritz’ netwerk. Gezien Mauritz’ 
eerdere dwepen met vaderlandse dichters zou zijn actieve belangstelling voor de 
hand hebben gelegen. Maar wanneer maart 1782 Anthony Pieter van Lambrecht-
sen bij de Vlissingse elite langs gaat met een verzoek om de opleiding van jonge 
dichter geldelijk te ondersteunen, dan geeft Mauritz niet thuis. Onder de achttien 
contribuanten die beloofden jaarlijks tussen twee en vijf Zeeuwse Rijksdaalders 
te zullen bijdragen bevinden zich wél Mauritz’ zwagers Evert en Pieter Jacob Clij-
ver, plus zijn oomzegger Jacobus van Dishoeck, maar Mauritz zelf is op deze lijst 
opvallend afwezig.81

Datzelfde jaar 1782 draagt Mauritz zijn rentmeesterschap van de stadhouder-
lijke domeinen over aan een andere oomzegger, de eveneens uit Wesel afkomstige 
Willem van Rosenthal.82 Dit was een beslissing die hij later stellig zou betreuren, 
want Van Rosenthal ging er in oktober 1787 met de kas vandoor, kort na de con-
flicten tussen prinsgezinden en patriotten die de stad Vlissingen zwaar hadden 
getroffen.83 Mauritz en zijn zwager Pieter Jacob Clijver hadden voor hem borg ge-
staan en moesten nu voor de gevolgen opdraaien.84 Een geluk bij een ongeluk was 
wel dat beide zwagers, na de onderdrukking van de patriotse opstand, door stad-
houder Willem V tot burgemeester van de stad werden benoemd, een beslissing 

81 Een mogelijke verklaring van Mauritz’ afwezigheid op de lijst van Bellamy’s ondersteuners zou 
kunnen zijn dat hij op het moment van Lambrechtsens inzameling (maart 1783) afgeleid was 
door het overlijden van zijn broer Willem, eerder die maand. Volgens de genealogie Mauritz 
(1902) zou Willem Mauritz in maart 1783 zijn overleden, maar dat heb ik niet door originele 
bronnen bevestigd kunnen krijgen. Bellamy kende in elk geval een meisje Mauritz. Uit 1785 
dateert zijn Utrechtse notitie: ‘Eergisteren is Juffr. Maurits hier in de stad gekomen: ik heb haar 
in de schuit gezien; [. . .] Ik zal haar straks een visite geven, doch ik moet eerst informeeren 
waar zij gelogeerd is’. Vermoedelijk betreft dit de toen 25-jarige Geertruid Maria Mauritz [Wil-
lemsdochter] en niet de tien jaar jongere Elisabeth Mauritz, de dochter van Johannes. Zie: J.A. 
Nijland, Leven en Werken Van Jacobus Bellamy, deel 1, Leiden 1917, LXXI-LXXIII, 234.

82 Willem van Rosenthal (*1754) was het achtste kind van Johannes Mauritz’ zuster Christina 
Geertruijd Mauritz (*1717) en haar man Johan Caspar van Rosenthal (*1711). Zie Wapenheraut, 
1916, 393.

83 Van Rosenthal vertrok met de noorderzon in oktober 1787, vlak na de doop te Vlissingen van 
zijn jongste dochter. Voor zijn faillissement, zie: J.A. de Chalmot, Verzameling van placaaten, 
resolutien en andere authentyke stukken betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, 
in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het Gemeenebest der 
Vereenigde Nederlanden voorgevallen, deel 36. Kampen, 1791, 96-97. Zijn weduwe, Martina 
Geertruida Alvarez (1754-1819) uit Terneuzen, keerde in 1792 naar Vlissingen terug en vestigde 
zich daarna in Middelburg, waar ze een speelhof aan het Molenwater exploiteerde.

84 Nationaal archief, Den Haag, archief Nassause Domeinraad vanaf 1581, inv. nrs. 15125-15126: 
rekeningen van Johannes Mauritz en Pieter Jacob Clijver, als borgen van de gesuspendeerde 
rentmeester Willem van Rosenthal, 1788-1789. In 1789 zou Clijver uiteindelijk de functie van 
rentmeester op zich nemen.
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echter die niet bij iedereen in goede aarde viel.85 Na 1789 waren zowel Mauritz als 
Clijver dan ook ambteloos burger. Dit gegeven, gevoegd bij de financiële crisis in 
deze laatste jaren van Republiek uitbrak, maakte dat in 1790 diverse Vlissingse Di-
recteuren, onder wie Mauritz en diens beide zwagers Evert en Pieter Jacob Clijver, 
bedankten voor het Zeeuws Genootschap.86

Slot
Uiteindelijk zou ook het Genootschap zelf in Vlissingen het onderspit delven. 
Slechts dankzij het in 1783 door de Middelburgse mecenas Johan Adriaen van de 
Perre gestichte Middelburgse Departement kon ook het Zeeuws Genootschap als 
geheel overleven. In 1801 verhuisde het naar Middelburg en kwamen alle geschon-
ken naturalia bijeen in het Musaeum Medioburgense in de Latijnse Schoolstraat. 
Johannes Mauritz heeft dat niet meer meegemaakt. Hij overleed begin 1796, in 
het eerste jaar van de Bataafsche Republiek. In november 1795 had Mauritz nog 
moeten meemaken dat zijn pakhuis in de Hellebaardierstraat door de troepen 
van het Franse invasieleger was gevorderd als tijdelijke kazerne.87 Zelf woonde hij 
toen in de Vlissingse Korenstraat, in het woonhuis dat hoorde bij de voormalige 
bierbrouwerij De Flesch. Dit perceel was eerder in het bezit geweest van Dani-
el van Doorn, de schoonvader van Bernard Mauritz, en was kennelijk uit diens 
boedel door vererving of koop in handen van Johannes gekomen. In 1800 zou 
het complex gebouwen door zijn weduwe, Sara Clijver, worden verkocht, waarna 
het in 1823 zou worden omgevormd tot militaire ‘infirmerie’ (ofwel ziekenhuis).88 
Mauritz' bibliotheek met een ‘groote en fraaije verzameling van meest welgecon-
ditioneerde boeken in onderscheidene taalen en wetenschappen’ werd kort voor 
zijn dood te Vlissingen geveild.89 Een catalogus is helaas niet overgeleverd, dus 
hoeveel literaire en andere schatten Mauritz heeft bezeten zullen we nooit weten. 

85 De Chalmot, Verzameling etc., deel 22. Kampen, 1799, 141.
86 Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen 

15, 1792, XXIX.
87 Gemeentearchief Vlissingen, familiearchief Van der Swalme, inv. nr. 5159, p. 757. Dit pakhuis 

was verhuurd aan de koopman Pieter Hendrik Waltman voor de opslag van zout.
88 Het complex aan de Korenstraat werd in 1800 gekocht door de Engelse koopman William Cul-

len. Zijn erven verkochten het perceel – toen genummerd K 77 & K 78 – in 1823 aan de stad 
Vlissingen. Een deel is in 1949 wegens te grote oorlogsschade gesloopt. Zie website Zeeuwen 
gezocht, inv. nr. D 69801 en notariëel archief Vlissingen, inv. nr. 524, akte 27, 7 februari 1823.

89 Oprechte Haarlemsche Courant, 2 juni 1796. De overlijdensdatum van Johannes Mauritz (14 
juni 1796) is in handschrift toegevoegd aan de Chronik der Familie Mauritz (1902) in het Ge-
meentearchief Vlissingen, bibliotheek B. 60.
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De advertentie voor de veiling vermeldt in elk geval geen naturalia. Opnieuw dus 
een aanwijzing dat die interesse er bij Johannes Mauritz eigenlijk niet was.90

Toch toont deze casus aan dat het tenminste bij sommige Directeuren van het 
Genootschap niet alleen om de status te doen was. Een enkeling uit die groep 

90 Mauritz’ weduwe, Sara Clijver, zou haar man nog een-en-twintig jaar overleven. In 1797 
verhuisde zij naar het adres wijk C3 op de Bierkaai ‘bij de IJzeren Brug’ (het verlengde van het 
huidige Bellamypark). Zij overleed in Vlissingen, op 5 juni 1817, na korte tijd in Middelburg te 
hebben gewoond (na de watersnood van 1808 en het bombardement van Vlissingen in 1809). 
In haar testamenten van 13 juli 1799, 21 september 1808 en 12 juni 1813 worden geen naturalia 
vermeld. Haar enig bekende zelfstandige actie is de intekening, samen met haar zusters Dina 
Jacoba en Willemina, op de De zeetriumph der Bataafsche vryheid, op Doggersbank (1782) van 
de Leidse orangist Johannes Le Francq van Berkhey. Zie Gemeentearchief Vlissingen en haar 
overlijdensadvertentie in de Middelburgse Courant, 10 juni 1817.

Advertentie voor de veiling van de bibliotheek van Johannes Mauritz en een deel van de 
schilderijen- en prentencollectie van zijn schoonzus Willemina Schorer-Clijver (†1795) in de 
Oprechte Haarlemsche Courant, van 2 juni 1796. (Delpher, KB, Den Haag)

Wapenschild van Johannes Mauritz en een koperplaat cliché voor de afdruk van een gravure 
van dit wapenschild, mogelijk afkomstig uit de veiling van Mauritz’ bibliotheek in juni 1796. 
(Gemeentearchief Vlissingen, Historisch topografische atlas, inv. nr. 3483 | Zeeuws maritiem 
muZEEum, inv. nr. 2657)
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deed meer dan financieel bijdragen en via prijsvragen Genootschapleden en an-
dere geleerden aan het werk zetten. Hier zien we een Directeur zelf actief histo-
risch onderzoek doen, een collectie naturalia schenken en door een microscoop 
turen. Evenals bijvoorbeeld Zeeuwse Directeuren als Johan Adriaen van de Perre 
of Egbert Philip van Visvliet, mag dus ook Johannes Mauritz tot een actieve be-
oefenaar van wetenschap worden bestempeld, zij het in zijn geval vooral in de 
humaniora.
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De Zeeuwse zucht naar Guyaanse  
verentooien
Hoe niet drie maar vier achttiende-eeuwse 
verentooien in de handen kwamen van het 
Zeeuws Genootschap
Jeroen Lesuis

Al eeuwenlang is het Zeeuws Genootschap in het bezit van een aantal 
zeldzame Guyaanse verentooien. Over deze tooien was tot voor kort 
echter weinig bekend. In de archieven van het Zeeuws Genootschap is 

nauwelijks directe informatie terug te vinden over deze verentooien. De negen-
tiende-eeuwse catalogi van het Genootschap, waaronder de inventarislijst van 
Jean Gabriël Lafont uit 1818, vermelden enkel dat Justus Tjeenk op 30 april 1776 
‘ene muts voorheen door eenen Indiaanschen hoofden te Essequibo gedragen’ 
aan het Zeeuws Genootschap schonk.1 In december van datzelfde jaar gaf Abra-
ham Louijssen een ‘indiaanse muts’ aan het Genootschap en in 1817 doneerde de 
in Demerary woonachtige Nicolaas Hugenholtz een ‘statiemuts der Bokkanezen 
Opperhoofden’.2 Bokkanezen, refererend aan een mannetjesgeit of hert, was een 

1 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 134, 154, 155 
en 160.

2 Ibidem.
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term die destijds werd gebruikt voor indianen.3 Demerary en Essequibo waren 
de Nederlandse kolonies van waaruit de verentooien destijds naar het Zeeuws 
Genootschap moeten zijn verzonden. Deze kolonies lagen aan de mondingen van 
de gelijknamige rivieren die uitmonden in het Guyaanse kustgebied gelegen tus-
sen de delta’s van de grotere rivieren de Amazone en de Orinoco en dat door de 
Nederlandse kolonisten de Wilde Kust werd genoemd. Het waren met name de 
Zeeuwen die vanaf de zestiende eeuw naar dit gebied vertrokken en waardoor 
de invloed van handelssteden als Middelburg en Vlissingen als mede die van de 
Zeeuwse Kamer binnen de West-Indische Compagnie hier groot was.4 Naast De-
merary en Essequibo waren er nog de kolonies Berbice, Pomeroon en Suriname 
die tezamen het grondgebied van Nederlands-Guyana vormden. Op Suriname na 
werden al deze kolonies uiteindelijk eind achttiende eeuw veroverd en in 1814 met 
het Verdrag van Londen officieel ingelijfd door Groot-Brittannië.

Het bovenstaande is in een notendop alles wat tot voor kort bekend was over 
de Guyaanse verentooien van het Zeeuws Genootschap. Vandaar dat conserva-
tor Caroline van Santen van het Zeeuws Museum, waar de verentooien in bruik-
leen worden beheerd, in de zomer van 2017 opdracht gaf voor een herkomston-
derzoek naar de tooien. Dit herkomstonderzoek, dat een jaar lang duurde, heeft 
uiteindelijk tot een aantal belangrijke ontdekkingen geleid.5 De grootste daarvan 
was dat de verentooien, geïnventariseerd als G2348, G2350 en G235, een aantal 

3 J. Hogeweg, Een donjuan in de West: het reisverslag (1792-94) van koopmanszoon Pieter Groen. 
Amsterdam, 2013, 132; ‘Buck (n. 1)’, Online Etymology Dictionary, geraadpleegd op 17 juli 2017 
via https://www.etymonline.com/word/buck> en ‘The Word Squaw: Offensive or Not?’, Indian 
Country Today, geraadpleegd op 17 juli 2017 via https://newsmaven.io/indiancountrytoday/ar-
chive/the-word-squaw-offensive-or-not-AOz_cjbLkEaxKaUEa6kejg/. De term ‘bokkanezen’ of 
‘bokken’ beschouwt men vandaag de dag als denigrerend en discriminerend. Of deze woorden 
echter destijds ook al discriminerend waren, is moeilijker vast te stellen. Een aanwijzing dat dit 
wel zo was, komt naar voren wanneer de reisverslagen van de achttiende-eeuwse avonturiers 
Pieter Groen en John Gabriel Stedman met elkaar worden vergeleken. Stedman spreekt met 
respect over de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika en gebruikt daarbij geen enkele 
keer de term ‘bok’. Groen aanschouwt de indianen meer vanuit een Europees superioriteits-
gevoel en meldt in zijn reisjournaal trots dat hij met de bokkinnen Betje en Sophie naar bed is 
geweest.

4 C. Ch. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast 1580-1680. Assen, 1971, 79-81.
5 Het herkomstonderzoek heb ik uitgevoerd in nauwe samenwerking met de etnograaf en 

Zuid-Amerikaanse verenornamentenexpert Andreas Schlothauer. Het volledige onderzoek is 
beschreven in mijn in 2018 voltooide masterscriptie Gestrand in Zeeland. Een onderzoek naar 
de herkomst van de Guyaanse verentooien in de collectie van het Zeeuws Museum. Deze  
scriptie is online terug te vinden op de website van het Zeeuws Genootschap en de scriptie-
database van de Universiteit Utrecht en fysiek in de collectie van het Genootschap in de 
Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.
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De achttiende-eeuwse Guyaanse verentooien van het Zeeuws Genootschap voor af gaand 
aan het herkomstonderzoek. Links is G2351 te zien die op dat moment nog bestond uit de 
ten onrechte aan elkaar vastgemaakte tooien G2351A en B. (Foto: Jeroen Lesuis).

Linksboven: G2351A en B waren ten onrechte eeuwenlang aan elkaar vastgeknoopt met 
twee henneptouwtjes. Linksonder: G2351A. Rechts: G2351B. (Foto’s: Andreas Schlothauer).
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reconstructiefouten bevatten. Zo bleek de door Abraham Louijssen geschonken 
verentooi G2351 uit twee tooien te bestaan. Dat wat eeuwenlang doorging voor de 
gevederde onderring van G2351, was in werkelijkheid een op zichzelf staande tooi. 
Zodoende heeft het Zeeuws Genootschap er een nieuwe verentooi bijgekregen, 
aangezien er nu sprake is van G2351A en B.6

Naast het aan het licht brengen van de reconstructiefouten heeft het herkom-
stonderzoek een aantal aanwijzingen gevonden op basis waarvan drie scenario’s 
zijn gevormd die aannemelijk maken hoe de schenkers Tjeenk, Louijssen en Hu-
genholtz in het bezit kwamen van de Guyaanse verentooien. Daarbij is ook ge-
keken naar de reden waarom zij de verentooien aan het Zeeuws Genootschap 
hebben geschonken. Hiervoor is de interesse onder de loep genomen die het Ge-
nootschap toonde in exotische objecten zoals de Guyaanse verentooien. Interes-
sant daarbij is dat met het herkomstonderzoek een verband is gevonden tussen 
het achttiende- en negentiende-eeuwse exotisme van het Zeeuws Genootschap 
en de bij de Guyaanse verentooien aangetroffen reconstructiefouten.

De verentooien
De verentooien van het Zeeuws Genootschap delen kenmerken met elkaar die ty-
perend zijn voor Guyaanse verentooien. Alle vier de tooien bestaan uit een mand 
of ring gevlochten van palmbladeren en waaraan met katoentouwen de vogelve-
ren zijn vastgebonden. Om na te gaan welke veren van welke vogels voor deze 
tooien zijn gebruikt, is een groep van ornithologen ingeschakeld die gespeciali-
seerd zijn in tropische en Zuid-Amerikaanse vogelsoorten.7 Aangezien de eeu-
wenoude veren zeer fragiel zijn, was het onmogelijk om destructief onderzoek uit 
te voeren. In plaats daarvan kregen de ornithologen van elke verentooi meerdere 
foto’s van hoge kwaliteit toegestuurd om op basis hiervan de veren te determi-
neren. Dit heeft ertoe geleid dat van de meeste veren met zekerheid kan worden 

6 ‘Zeeuws Museum ontdekt verentooi in verentooi’, NRC, 11 september 2018. Geraadpleegd 
op datum van publicatie via https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/11/zeeuws-museum-ont-
dekt-verentooi-in-verentooi-a1616070.

7 De ornithologen die aan dit onderzoek meewerkten, waren Pepper Trail (U.S. National Fish 
and Wildlife Forensic Laboratory), René Dekker (Naturalis Leiden), Kees Roselaar (Naturalis 
Leiden), Carla Dove (Smithsonian) en James V. Rensen (Museum of Natural History, Louisiana 
State University). Daarnaast waren de observaties ter plaatse van Andreas Schlothauer zeer 
waardevol voor de determinatie van de vogelveren.
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gezegd van welke vogelsoort ze afkomstig zijn.8 Sommige veren zijn daarentegen 
door de eeuwen heen sterk aangevreten of worden geteisterd door kleurverlies en 
stofneerslag, waardoor hun determinatie onder voorbehoud is.

Met zekerheid kan worden gesteld dat G2348, G2350 en G2351B alle drie over 
een aantal rechtopstaande staartveren beschikken afkomstig van de geelvleu-
gel- en groenvleugelara (Ara macao en Ara chloropterus). Verder is de mand van 
G2348 bedekt met de groene veren van een Amazonepapegaaiensoort (genus 
Amazone). Deze Amazonepapegaaienveren komen ook terug bij G2350. Daar-
naast is de mand van deze tooi bedekt met rode veertjes die waarschijnlijk afkom-
stig zijn van de groenvleugel- of geelvleugelara en zwarte veertjes die afkomstig 
zijn van een toekansoort (familie Ramphastidae) of hokkosoort (genus Crax). De 
ring van G2351A is versierd met de rode en roodzwarte veren van de rode ibis 
(Eudocimus ruber). Bij de mand van G2351B komen weer de rode veertjes van ver-
moedelijk de geelvleugelara en zwarte veertjes van een hokkosoort, waarschijnlijk 
de zwarte hokko (Crax alector), terug. Daarnaast prijken er rondom de mand van 
deze verentooi lichtgroene veren die waarschijnlijk afkomstig zijn van de groene 
oropendola (Psarocolius viridis) of de kuiforopendola (Psarocolius decumanus). 
Deze veren zijn sterk aangevreten. Daarnaast is een deel van deze veren verloren 
gegaan en zijn de resterende veren bedekt met een dikke laag stof. Die laatste twee 
aspecten gaan op voor alle Guyaanse verentooien van het Zeeuws Genootschap.

Sommige verentooien beschikken over een aantal unieke decoraties. Zo loopt 
om de onderkant van de mand van G2350 een witgeverfde katoenband die bij de 
andere tooien ontbreekt. G2348 beschikt als enige over een houten kruis met daar-
aan twee bungelende keverschildentrosjes afkomstig van een prachtkeversoort 
(familie Bruprestidae) of anders van een bladsprietkeversoort (familie Scarabae-
idae). Wanneer met de tooi op werd gedanst dan klaterden deze keverschildjes 
tegen elkaar aan, waardoor zij een ritmisch geluid voortbrachten. Dit maakt dui-
delijk dat G2348 werd ingezet tijdens dansceremonies. Overigens gaat dit ook op 
voor G2350 en G2351A en B aangezien loshangende touwen aan de achterkant van 
deze tooien zijn bevestigd. Deze touwen bewogen op en neer tijdens het dansen 
en creërden daarmee een esthetisch effect. De dansceremonies van Guyaanse in-
dianenstammen konden plaatsvinden op verschillende, voor een stam belangrijke 

8 Overigens kwamen de determinaties mede tot stand door te kijken naar welke vogelsoorten 
voor andere Guyaanse verentooien zijn gebruikt. Zeer nuttig hierbij was Mark Robbins’ artikel 
The Sources of feathers (1995) dat een overzicht geeft van vogelsoorten waarvan de veren wor-
den verwerkt in Zuid-Amerikaanse verenornamenten.
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momenten. Denk bijvoorbeeld aan een krijgsdans aan de vooravond van een oor-
log, de verkiezing van een nieuw opperhoofd of de initiatieceremonie voor jon-
gens.9 Tijdens deze ceremonies maakten de verentooien deel uit van een groter 
verenkostuum dat door Guyaanse indianenstammen werd gedragen.10

Voor Guyaanse en Zuid-Amerikaanse stammen in het algemeen geldt dat een 
verentooi naast het opperhoofd en de andere stamleden met name door de sja-
maan wordt gedragen.11 Dit vanwege de bovennatuurlijke krachten die vogels in 
de regel door Zuid-Amerikaanse indianenstammen worden toegedicht.12 Met 
hun vliegvermogen laveren vogels in de ogen van de indianen tussen hemel en 
aarde. Over eenzelfde soort gave beschikt ook de sjamaan die, meestal onder in-
vloed van alcohol, tabak en/of hallucinerende drugs, tijdelijk met zijn ziel buiten 
zijn lichaam kan treden. Dit betekent dat wanneer een sjamaan bijvoorbeeld een 
tooi van harpijadelaarveren draagt, hij de gedaante van deze vogel (Harpia har-
pyja) kan aannemen en zo zijn vijanden kan bestoken.13 Deze bovennatuurlijke 
krachten van verentooien worden verder versterkt doordat vogels een belangrijke 
rol spelen in de Zuid-Amerikaanse folklore. Een wijdverspreide legende is bij-
voorbeeld dat Vader Zon pas begon te schijnen toen hij op de allereerste ochtend 
een grote kroon met de vlamrode veren van de geelvleugelara opdeed.14 Dezelfde 
veren komen terug bij G2348, G2350 en G2351B, waardoor deze verentooien ge-
associeerd kunnen worden met de legende van Vader Zon. Tegelijkertijd kan het 
zo zijn dat deze veren door de desbetreffende indianenstam enkel vanwege hun 
esthetiek zijn uitgekozen en zodoende niets te maken hebben met Vader Zon.15

9 W.C. Farabee, The Central Caribs. Philadelphia, 1924, 221.
10 C.V. Howard, Feathers as ornaments among the Waiwai: fragments of the heavens. In: R.E. 

Reina en K.M., Kensinger (red.), The Gift of Birds: Featherwork of Native South American Peo-
ples. Philadelphia, 1991, 56.

11 P.T. Furst, Crowns of power: bird and feather symbolism in Amazonian shamanism. In: R.E. 
Reina, en K.M. Kensinger, The Gift of Birds, 100-102.

12 Furst, Crowns of power, 102.
13 Ibidem.
14 Furst 1991 (zie noot 11), 94.
15 K.M. Kensinger, The meaning of the Cashinahua feather headdresses: feathers make us beau-

tiful. In: Reina en Kensinger, The Gift of Birds, 47-48 en A. Schlothauer, Anisio Aruá – Die 
Herstellung Eines Kopf-Reifes Der Aruá. In: Kunst & Kontext: Außeuropäische Kunst & Kultur 
im Dialog, nr. 10, 2015, 46. Beide auteurs stellen dat de keuze voor vogelveren in ornamen-
ten als verentooien vaker tot stand komt door factoren als beschikbaarheid en esthetiek in 
plaats van dat zij gebaseerd is op de symbolische betekenis van de veren. Daarnaast zijn er 
Zuid-Amerikaanse indianenstammen die überhaupt geen symbolische betekenis toeschrijven 
aan vogelveren of waar deze symbolische betekenis in de loop der tijd verloren is gegaan.
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De reconstructiefouten
Tijdens het herkomstonderzoek is een aantal eigenaardige reconstructiefouten 
aan het licht gekomen. De meest opvallende daarvan is uiteraard het gegeven dat 
G2351A en B ten onrechte aan elkaar vastzaten. Dit moet eeuwenlang het geval 
zijn geweest aangezien in de inventarislijst van Lafont uit 1818 al wordt gesproken 
over één in plaats van twee tooien.16 G2351A en B waren aan elkaar gebonden met 
twee touwtjes die duidelijk anders ogen dan de overige katoentouwen van deze 
verentooien. Deze touwtjes lijken van hennep te zijn gemaakt, een materiaal dat 
tijdens dit onderzoek niet is aangetroffen bij andere Guyaanse verentooien.

Een andere opvallende reconstructiefout is dat de dwarsbalk van het houten 
kruis van G2348 op foutieve wijze was gemonteerd. Deze was halverwege de ver-
ticale balk vastgebonden terwijl, zo bleek gaandeweg het herkomstonderzoek, de 
dwarsbalk juist bovenop de verticale balk geplaatst moest worden. Pas op deze 
manier werd het geometrische houtsnijwerk van het kruis voor het eerst weer 
volledig zichtbaar.

Verder rezen er tijdens het onderzoek sterke twijfels over de authenticiteit 
van de rechtopstaande arastaartveren van G2351B. Zo bleek de kleinste van deze 
staartveren de tweede en tot aan dit onderzoek ontbrekende staartveer te zijn die 
precies paste in het lege bamboebuisje van G2350. Deze veer was vrijwel volle-
dig identiek aan de arastaartveer waarover G2350 al wel beschikte. Verder zijn er 
sterke aanwijzingen gevonden dat op een na alle los in het vlechtwerk gestoken 
arastaartveren van G2351B oorspronkelijk in de houten buis van G2348 zaten sa-
men met de andere staartveren van deze tooi. In deze houten buis prijken nu een 
aantal lege gaten.

Van de verwisseling van de arastaartveren is het onmogelijk te zeggen wan-
neer die precies heeft plaatsgevonden, maar van de foutieve fusie van G2351A en 
B is het duidelijk dat deze plaatsvond ergens eind achttiende en begin negentien-
de eeuw. In de inventarislijst uit 1818 wordt immers al gesproken over één tooi. 
Ook elementaire constructiefouten als de verkeerde montage van de dwarsbalk 
van G2348 en de foutieve positionering van de houten buis met arastaartveren 
moeten zijn ontstaan toen de verentooien net in bezit waren van het Zeeuws Ge-
nootschap. Sterker nog, dit moet zijn gebeurd toen de schenkers van de tooien of 
de heren van het Zeeuws Genootschap de verentooien opnieuw in elkaar hebben 
gezet. Aan de basis van deze hypothese ligt het gegeven dat Guyaanse indianen-

16 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr. 134.
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stammen het gebruik hebben om losse onderdelen als de verentouwen apart te 
bewaren in mandjes, zodat ze langer meegaan.17 Pas wanneer er een ceremonie is, 
worden alle losse onderdelen bij elkaar gebracht en wordt de verentooi opnieuw 
gemonteerd.18 Daardoor is de kans zeer groot dat G2348, G2350 en G2351A en B 
destijds als losse onderdelen zijn verscheept. Dit is ook logisch omdat op deze ma-
nier de verentooien een ruige Atlantische zeereis beter konden doorstaan. Bij aan-
komst in Zeeland moeten de verentooien vervolgens opnieuw zijn geconstrueerd. 
De aangetroffen constructiefouten, of beter gezegd reconstructiefouten, wijzen in 
elk geval allemaal op dit scenario. Het is immers zeer onlogisch dat Guyaanse in-
dianenstammen hun eigen verentooien verkeerd in elkaar zouden hebben gezet.

Wat verder nog voor het bovenstaande scenario pleit, is dat de verzamelaars 
van het Zeeuws Genootschap destijds lang niet de enigen waren die moeite 
hadden met het reconstrueren van Zuid-Amerikaanse tooien of andersoortige 
verenornamenten. Er zijn meerdere voorbeelden te vinden in Europese musea 
van verenornamenten die verkeerd zijn geconstrueerd.19 Een treffend voorbeeld 
is van een ooit losse verentooi en cape van de in Brazilië levende Tupinambá in de 
collectie van het Museé du quai Branly te Parijs die ten onrechte aan elkaar zijn 
genaaid. Deze objecten maakten in de zeventiende eeuw deel uit van de Franse 
koninklijke collectie.20 Ergens in deze periode zijn de verentooi en cape aan elkaar 
genaaid naar het voorbeeld van de mantels zoals die destijds door de Europe-
se adel werden gedragen.21 Deze foutieve Europese interpretatie van Zuid-Ame-
rikaanse verenornamenten komt vooral terug bij objecten van voor 1800.22 Dit 
omdat in tegenstelling tot de twintigste eeuw antropologische bronnen over 
Zuid-Amerikaanse indianenstammen en hun verenornamenten schaars waren 
in de achttiende eeuw. Goede voorbeelden voor de montage ontbraken voor de 
leden van het Zeeuws Genootschap. Wat dat betreft valt de verzamelaars van het 
Genootschap nauwelijks te verwijten dat zij hun verentooien zeer waarschijnlijk 
verkeerd in elkaar hebben gezet. Zij waren destijds lang niet de enigen in Europa.

17 Schlothauer, Die Herstellung, 42-46.
18 W.E. Roth, An Introductory Study of the Arts, Crafts, and Customs of the Guiana Indians’. In: 

Thirty-eight annual report of the bureau of ethnology to the secretary of the Smithsonian Insti-
tution 1916-1917. Washington, 1924, 430.

19 A. Schlothauer, Europäische Kombinationen von Federschmuck des Amazonas-Gebietes. In: 
Kunst & Kontext, nr. 13, 2017, 46.

20 Schlothauer, Europäische Kombinationen, 48-51.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
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De Akawaio, Arawak, Carib en Warrau
Met het herkomstonderzoek is duidelijk geworden dat voor de creatie van G2348, 
G2350 en G2351A en B de Akawaio, Arawak, Carib en Warrau het meest in aan-
merking komen.23 Dit omdat de verentooien van het Zeeuws Genootschap sterke 
gelijkenissen vertonen met achttiende-, negentiende- en twintigste-eeuwse tooi-
en afkomstig van deze Guyaanse stammen. Daarnaast waren de Akawaio, Ara-
wak, Carib en Warrau de belangrijkste inheemse handelspartners en bondgeno-
ten van de kolonisten in Nederlands-Guyana. Deze indianenstammen woonden 
aan of nabij de Guyaanse kust en in vergelijking met andere Guyaanse stammen 
in relatieve nabijheid van de kolonisten te Nederlands-Guyana.

Toebehorend tot de zogenaamde vrije indianenstammen lieten sommige Aka-
waio, Arawak, Carib en Warrau zich door Nederlandse suikerplantagehouders 
bijvoorbeeld inhuren als gids of jager.24 Hierdoor fungeerden zij op de plantages 
als werknemer in plaats van als slaaf, een lot dat andere Guyaanse stammen zoals 
de Macusi wel ten deel viel. Het waren met name de in de Guyana’s dominante 
en krijgszuchtige Carib die deze ‘rode’ slaven voor de Nederlandse plantagehou-
ders buitmaakten.25 Daarnaast hielp deze stam samen met de Akawaio de Neder-
landers met het onderdrukken van de massale opstand onder onder Afrikaanse 
slaven die uitbrak in Berbice in 1763.26 Verder bedreven de Carib maar ook de 
Akawaio, Arawak en Warrau een intensieve ruilhandel met de Nederlandse ko-
lonisten. Hierbij vervulden de dieper in de binnenlanden van Nederlands-Guya-
na gelegen handelsposten een cruciale rol aangezien veel indianenstammen op 
deze posten afkwamen.27 Hier ruilden zij producten als tropisch hardhout, kano’s, 
hangmatten, tropische vogels en zaden van de orleaanboom, waaruit de rood-
oranje kleurstof anatto werd gewonnen voor Europese kleding, gereedschappen, 
kralen en wapens.28 In theorie zouden G2348, G2350 en G2351A en B ook betrok-

23 J. Lesuis, Gestrand in Zeeland. Een onderzoek naar de herkomst van de Guyaanse verentooien 
in de collectie van het Zeeuws Museum, 2018, 276-277. Geraadpleegd op 15 september 2018 via 
https://kzgw.nl/publicaties/archief-en-werken/scripties-en-papers-over-zeeland/.

24 J.J. Hartsinck, Beschryving van Guiana of de Wilde Kust, in Zuid-America [..] vol. 1 en 2. Am-
sterdam, 1770, 8-9.

25 N.L. Whitehead, Lords of the tiger spirit: a history of the Caribs in colonial Venezuela and 
Guyana. Dordrecht, 1988, 184-185.

26 Hartsinck, Beschryving van Guiana, 431-491.
27 Hartsinck, Beschryving van Guiana, 961-962.
28 Een overzicht van alle goederen die voorkwamen bij de ruilhandel tussen de indianen en de 

Nederlandse kolonisten in Nederlands-Guyana en de overige kolonies in Zuid-Amerika is te-
rug te vinden in Lodewijk Hulsmans proefschrift Nederlands Amazonia: handel met indianen 
tussen 1580 en 1680 (2009).
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ken kunnen zijn geweest bij dergelijke ruilhandel, maar hier zijn geen concrete 
aanwijzingen voor gevonden.

Een aannemelijker scenario is dat de verentooien van het Zeeuws Genootschap 
als diplomatiek cadeau zijn geschonken aan de kolonisten in Nederlands-Guya-
na. De Nederlandse kolonisten hadden namelijk een diplomatiek beleid waarbij 
de posthouders van de vooruitgeschoven handelsposten de opperhoofden van de 
naburige stammen paaiden door hen bijvoorbeeld zilverwerk te geven.29 Het zou 
goed kunnen dat in ruil voor deze cadeaus G2348, G2350 en G2351A en B aan 
de kolonisten werden gegeven. De traditie binnen Guyaanse indianenstammen 
dicteert namelijk dat het opperhoofd zijn welvaart deelt met anderen.30 Met deze 
generositeit beperkte hij zich niet alleen tot zijn eigen clanleden. Ook blanke be-
zoekers van de desbetreffende indianenstam konden overladen worden met ca-
deaus als gevlochten mandjes en schalen.31

De schenkers
Nu met het bovenstaande is beschreven hoe de verentooien van het Zeeuws Ge-
nootschap in handen konden komen van de kolonisten te Nederlands-Guyana, 
zal het onderstaande handelen over hoe deze verentooien mogelijk zijn beland bij 
Justus Tjeenk, Abraham Louijssen en Nicolaas Hugenholtz. Voor ieder van deze 
schenkers van de verentooien is op basis van de gevonden informatie een scena-
rio opgesteld dat een verklaring geeft voor hoe Tjeenk, Louijssen en Hugenholtz 
mogelijk aan hun tooien kwamen. Het is onmogelijk voor deze scenario’s om het 
hele verhaal vertellen, dat vooralsnog niet meer achterhaald kan worden, maar 
in plaats daarvan formuleren zij de meest plausibele hypotheses aangaande de 
waarheid.32

29 Whitehead, Lords of the tiger spirit, 169.
30 R.H. Lowie, Property among the tropical forest and marginal tribes. In: J.H Steward, Handbook 

of South American Indians,deel 5. Washington, 1949, 357-358.
31 Ibidem.
32 De volledige waarheid kon voor dit onderzoek niet worden achterhaald omdat de cruciale 

informatie die vertelt hoe Tjeenk, Louijssen en Hugenholtz aan hun tooien kwamen, nergens 
staat beschreven. Niet in de archieven van het Zeeuws Genootschap maar ook niet in andere 
relevante archieven als dat van de Middelburgse Commercie Compagnie en dat van Adriaan 
Anthony Brown. Deze Veerenaar werkte van 1773 tot 1781 als jurist in Demerary en Essequibo.
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Justus Tjeenk
Predikant Justus Tjeenk verhuisde in 1765 naar Vlissingen en raakte hier betrokken 
bij de Franse leessociëteit.33 Zodoende behoorde Tjeenk ook tot de oprichters van 
het uit deze leessociëteit ontstane Zeeuws Genootschap. Tot aan zijn overlijden 
op 22 december 1782 fungeerde Tjeenk als de secretaris van het Genootschap.34 
In deze functie onderhield Tjeenk het contact met de buitenlandse corresponden-
ten van het Zeeuws Genootschap. Zo schreef Tjeenk bijvoorbeeld veelvuldig naar 
Adriaan Moens.35 Deze Moens zou het uiteindelijk schoppen tot directeur-ge-
neraal van Oost-Indië en hij schonk vele objecten aan het Zeeuws Genootschap, 
waaronder de welbekende Egyptische mummie die nu in het Zeeuws Museum 
ligt. Het zou kunnen dat Tjeenk via dit correspondentennetwerk aan verentooi 
G2350 is gekomen. Overigens is dit niet het enige exotische object dat hij aan 
het Zeeuws Genootschap schonk. Op 31 oktober 1775 bood Tjeenk het verlichte 
gezelschap twee stukken brood aan: het ene stuk zou uit Essequibo afkomstig zijn 
en gemaakt van cassavewortel, het andere stuk brood zou uit Batavia komen.36 
Verder schonk hij op 29 mei 1780 een stuk asbest of onbrandbaar Egyptisch lin-
nen aan het Zeeuws Genootschap.37

Nu is het zo dat er brieven zijn gevonden van Tjeenk aan een Oost-Indische 
correspondent als Adriaan Moens, maar er zijn in het archief van het Zeeuws Ge-
nootschap geen brieven van Tjeenk aangetroffen gericht aan correspondenten in 
Nederlands-Guyana of überhaupt in West-Indië. Wel zijn in de handschriftencol-
lectie twee uit 1773 daterende brieven gevonden van Maarten Haringman aan Jus-
tus Tjeenk.38 Het onderwerp van deze brieven, over zeestromen en de navigatie 
van een schip hierin, is in dit geval niet interessant. Het gaat hier om de afzender.

Maarten Haringman was een kapitein die binnen de admiraliteit carrière 
maakte. In 1763 arriveerde hij met drie oorlogsschepen in Berbice om hier mee 

33 G. Ploos van Amstel, Cornelis Ploos van Amstel en de eerste jaren van het Genootschap. In: 
Archief, nr. 94, 1981, 185-186.

34 F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen: zijnde een vervolg op P. de la Rue, Geletterd, staat-
kundig en heldhaftig Zeeland. Middelburg, 1888-1893, 771.

35 ‘Brief van Adriaan Moens (1728-1792) aan Justus Tjeenk (1730-1782)’, in handschriftencollectie 
Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, 1779.

36 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nrs. 13, 154, 155 
en 160.

37 Ibidem.
38 ‘Memories over de zeevaart. Met twee afschriften van brieven aan J. Ermerins en J. Tjeenk van 

het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen’, in handschriftencollectie Zeeuwse Biblio-
theek Middelburg, 1773.
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te helpen met het neerslaan van de op de kolonie uitgebarsten opstand onder de 
Afrikaanse slaven.39 Met zijn fregatten voer de kapitein ver landinwaarts de Ber-
bice op om samen met de kolonisten en de al eerder gestationeerde militairen de 
bezette plantages te ontdoen van de rebellerende slaven.40 Het interessante is dat 
de kolonisten hierbij hulp kregen van ingehuurde indianenkrijgers. Haringman 
vocht zij aan zij met de Akawaio en Carib tegen de slaven.41 Dit duurde een aan-
tal maanden totdat Haringman door ziekte werd gedwongen om terug te keren 
naar Nederland. Hier arriveerde hij in februari 1764.42 Met de verentooi wellicht 
die hij later aan Tjeenk zou schenken, dat is natuurlijk de hypothese die zich hier 
opdringt. Ook omdat de Akawaio en Carib nadrukkelijk in aanmerking komen 
voor G2350, al zijn zij tegelijkertijd niet de enige indianenstammen. Maar waar-
om duurde het dan tot 1776 voordat Tjeenk G2350 aan het Zeeuws Genootschap 
schonk, terwijl Haringman al in 1764 met de verentooi zou zijn teruggekeerd naar 
Zeeland en hier zijn nadagen sleet? Helaas blijft het antwoord op deze vraag voor-
alsnog achterwege.

Naast Haringman moet nog een andere naam worden genoemd die relevant 
is in verband met de schenking van G2350, namelijk die van de in Middelburg 
gedoopte Johan Splinter Stavorinus. Deze Stavorinus diende in 1763 als luitenant 
onder Haringman tijdens de slavenopstand in Berbice.43 Hierna ging hij als ka-
pitein in dienst van de VOC en schreef hij twee boeken over zijn avonturen in 
Oost-Indië die na zijn dood werden uitgegeven.44 Dat Stavorinus een nieuwsgierig 
en leergierig mens moet zijn geweest, blijkt verder uit het feit dat hij lid was van 
het Zeeuws Genootschap.45 Misschien was hij het wel die G2350 mee terugnam 
uit Berbice en deze verentooi aan Tjeenk schonk. Helaas werd zowel in de archie-

39 J.C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandse Zeewezen, deel 5. Haarlem, 1858, 367.
40 Hartsinck, Beschryving van Guiana, 450-491.
41 Hartsinck, Beschryving van Guiana, 431.
42 De Jonge 1858 (zie noot 39), 370 en Zeeuws Archief, A.A. Brown, Veere, 1734, 1752-1784, inv. 

nr. 15. Overigens moet Haringman een levenslange interesse voor Nederlands-Guyana hebben 
ontwikkeld aangezien de in Essequibo gestationeerde Adriaan Brown in 1773, 1774 en 1776 nog 
met zijn inmiddels in Vlissingen woonachtige vriend Maarten Haringman correspondeert. 
Tjeenk correspondeerde daarentegen enkel met Haringman en dus niet met Brown, wat het 
onwaarschijnlijk maakt dat het Brown was die G2350 voor Tjeenk bemachtigde.

43 De Jonge, Geschiedenis van het Nederlandse Zeewezen, 367.
44 Ibidem. De boeken die Savorinus schreef over zijn avonturen in Oost-Indië waren Reize van 

Zeeland over Kaap de Goede Hoop naar Batavia, Bantam, Bengalen enz. gedaan inde jaren 
1768-1771 (Leiden 1793) en Reize van Zeeland naar Samarang, Macassar, Amboina, Suratte 
enz…, gedaan in de jaaren 1774-1778 (Leiden 1798).

45 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr. 234.
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ven van het Zeeuws Genootschap als in de handschriftencollectie geen corres-
pondentie gevonden tussen Tjeenk en Stavorinus.

Abraham Louijssen
Aan het Zeeuws Genootschap schonk Abraham Louijssen op 25 december 1776 
een zeer origineel kerstcadeau, namelijk ‘een indiaanse pijp en muts van dezelfden 
landaart’.46 Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn vader Johannes Louijssen. 
Als directeur schonk Louijssen senior een aantal exotische objecten (Afrikaanse 
schoortjes, rood koraal uit Angola) aan het Zeeuws Genootschap.47 Dat Johannes 
Louijssen door het Genootschap enige kennis van het exotische werd toegedicht, 
blijkt uit het feit dat hij werd gevraagd om deel te nemen aan de jury die moest 
oordelen over de binnengekomen antwoorden op de door het Genootschap uit-
geschreven prijsvraag ‘Welke zijn de Ziekten en Kwaalen der Negers in de Neder-
landsche Volkplantingen in de West-Indien? (…)’. Louijssen bedankte echter voor 
deze eer omdat hij als niet-medicus geen verstand had van ziektes.48

Dat de in 1741 geboren Abraham Louijssen net als zijn vader over enige kennis 
van het exotische moet hebben beschikt, blijkt uit het gegeven dat hij chef was bij 
het door zijn vader opgerichte handelskantoor Louijssen & Zoon.49 Dit handels-
kantoor was gelieerd aan de in 1720 opgerichte Middelburgse Commercie Com-
pagnie (MCC) en hield zich dus bezig met de trans-Atlantische driehoekshandel 
tussen Nederland, Afrika en West-Indië. Schepen volgeladen met katoen, koffie 
en suiker arriveerden vanuit onder meer Nederlands-Guyana in de havens van 
Middelburg en Vlissingen. Maar zou het kunnen dat hierbij een van de aan Abra-
ham Louijssen gelieerde schepen ook verentooien G2351A en B aan boord had?

Nu ging het de MCC voornamelijk om katoen, koffie, suiker en tabak, maar te-
gelijkertijd brachten hun schepen soms unieke, exotische voorwerpen mee terug 
vanuit Afrika en Amerika. Dit kwam mede omdat het de kapitein en stuurlieden 
van een MCC-schip vrijstond om naast de door kooplieden als Louijssen aange-
brachte standaardcargo eigen goederen mee te vervoeren en te verhandelen in 
Afrika en Amerika.50 Handelsgoederen als kralen en spiegeltjes konden alhier ge-

46 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nrs. 134, 154, 155 
en 160.

47 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr. 234. 
48 Ibidem.
49 F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen: zijnde een vervolg op P. de la Rue, Geletterd, staat-

kundig en heldhaftig Zeeland. Middelburg, 1888-1893, 96-97.
50 R. Paesie, Geschiedenis van de MCC: opkomst, bloei en ondergang. Zutphen, 2014, 65.
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ruild worden tegen bijvoorbeeld olifantstanden. Dat is ook het geval bij de tweede 
reis van het MCC-schip ’t Vergenoegen dat tussen mei 1788 en juli 1790 van Vlis-
singen naar Guinee en Suriname voer en weer terug. Louijssen & Zoon leverde 
als cargo voor dit schip honderdvijftig cholettes (linnen (zak)doeken afkomstig uit 
Cholet) en honderd roemaals (zijden (zak)doeken).51 In het bijgehouden boek van 
de retourgoederen van ’t Vergenoegen staat vervolgens geschreven dat Louijssen 
& Zoon twaalf olifantstanden, zeer waarschijnlijk bestemd voor de kammenma-
kerij van Abraham Louijssen, en een geëmballeerd pakketje goudstof ontving.52 
Daarnaast bracht ’t Vergenoegen op deze reis voor de heer De Smit limoensap mee 
terug uit Nederlands-Guyana.53

Het schip ’t Vergenoegen is een van de acht gevonden trans-Atlantische sche-
pen die gelieerd zijn aan Abraham Louijssen. De andere schepen zijn de Anna en 
Catharina, de Maria, de Watergeus, de Blankenberger, het Goed Voornemen, de 
Goede Hoop en Huis Hoorn. Met betrekking tot de verentooien zijn de Anna en 
Catharina en de Watergeus de meest interessante schepen, aangezien zij als enige 
voor 1776 in Demerary en Essequibo aanmeerden. Vertrokken vanuit Vlissingen 
arriveerde de Anna en Catharina in 1775 in Suriname en deed het schip daarna 
Demerary aan om vervolgens op 7 juni 1776 weer in Nederland te arriveren.54 De 
Watergeus vertrok in december 1773 uit Zeeland en arriveerde op 13 november 
1774 in Essequibo. Hierna deed de Watergeus ook nog Demerary aan om ver-
volgens op 9 juni 1775 weer aan te meren in Middelburg.55 Aangezien Abraham 
Louijssen in december 1776 G2351A en B aan het Zeeuws Genootschap schonk, 
zijn de Anna en Catharina en de Watergeus, voor zover bekend, de enige schepen 
die de verentooien van Louijssen, ervan uitgaande dat hij ze uit eerste hand had 
verkregen, naar Zeeland kunnen hebben vervoerd.

Het problematische van de Anna en Catharina is dat er weinig bekend is over 
dit schip. De enige relevante informatie is dat Abraham Louijssen eigenaar was 
van dit schip samen met ene Snouck Hurgronje. Het moet hier gaan om de reder 

51 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr. 1088.
52 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr. 1101.3.
53 Ibidem.
54 ‘Voyages 10431, Anna en Catharina (1775), The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Ge-

raadpleegd op 28 november 2018 via http://www.slavevoyages.org/voyage/10431/variables. 
Overigens arriveerde de Anna en Catharina op een eerdere reis al in 1770 in Suriname om hier 
slaven te verkopen. In theorie zouden de verentooien van Louijssen ook tijdens deze reis mee 
terug naar Zeeland kunnen zijn gekomen.

55 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr. 1284.
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en VOC-bewindhebber Steven Mathijs Snouck Hurgronje. Samen met hem be-
stierde Louijssen eveneens een handelshuis dat zich bezighield met de trans-At-
lantische driehoekshandel.56 Hun schip de Anna en Catharina komt echter niet 
voor in de archieven van de MCC.57 Ook is het gezien het jaartal uitgesloten dat de 
Anna Catharina de anonieme snauw (een achttiende-eeuws binnenvaartschip) is 
waarover Adriaan Anthony Brown schrijft in een brief uit 1777.58 Interessant wat 
betreft deze snauw is dat Brown, jurist in Demerary en Essequibo, meldt dat dit 
binnenvaartschip aan Louijssen en Snouck Hurgronje toebehoorde en dat dankzij 
de snauw ‘beide rivieren [de Demerary en Essequibo] weder van alles wel voor-
sien’ werden.59 Dit impliceert dat de snauw van Louijssen en Snouck Hurgronje 
een uitvoerige tocht door beide plantagekolonies heeft ondernomen en hierbij 
wellicht in aanraking kwam met Guyaanse indianenstammen. Nu kan de snauw 
waarover Brown schrijft onmogelijk G2351A en B aan boord hebben gehad, aan-
gezien deze tooien al in 1775 aan het Genootschap waren geschonken. Echter, het 
kan zijn dat dezelfde of een andere snauw van Louijssen en Snouck Hurgronje al 
eerdere handelsreizen had ondernomen door Demerary en Essequibo en hierbij 
G2351A en B in bezit kreeg, waarna de twee verentooien vervolgens werden over-
geladen op een van de aan Louijssen gelieerde trans-Atlantische handelsschepen. 
Het is een interessante hypothese waarvoor helaas geen verder bewijs is gevon-
den.60

Terugkomend op de aan Louijssen gelieerde trans-Atlantische handelssche-
pen staat het voor de Watergeus, in tegenstelling tot de Anna en Catharina, in elk 
geval wel vast dat dit schip onder het vaandel van de MCC voer. Zo kreeg kapitein 
Adriaan Chatelain van de handelsorganisatie bijvoorbeeld de instructie mee dat 
hij in Afrika naast slaven goud, zilver, juwelen, edelstenen en parels mocht aan-
nemen.61 Of verentooien ook op het verlanglijstje van de MCC stonden is niet te 
achterhalen aangezien een soortgelijke instructie voor wanneer de Watergeus in 
Nederlands-Guyana arriveerde ontbreekt. Wel is er de cargolijst van het schip 

56 ‘Hollen of stilstaan.’ Een plan voor illegale slavenhandel vanuit Curaçao aan de Vlissingse firma 
Snouck Hurgronje & Louisse 5 januari 1780’, database Zee(uw)post. Geraadpleegd op 27 juni 
2018 via https://www.zeeuwpost.nl/wiki/index.php/ZP_Brief_Context_00028.

57 Onder het vaandel van de MCC voer wel de hoeker Anna Catharina, maar dit schip maakte 
zijn trans-Atlantische reizen tussen 1721 en 1724.

58 Zeeuws Archief, A.A. Brown, Veere, 1734, 1752-1784, inv.nr. 17.
59 Ibidem.
60 In de archieven van zowel de MCC als die van Adriaan Brown zijn geen verdere aanwijzingen 

gevonden. 
61 Ibidem.
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waarop handelshuis Hurgronje & Louijssen is vermeld. Voor de reis van de Wa-
tergeus in 1773 leverde het handelshuis de volgende kleding en textiel aan: ‘blau-
we guinees (grove geruite katoenen stof ), Duytsche bayota (bayendoeken?), lange 
nicaneesen (blauw en wit gestreepte katoenen doeken), halve bethilles sestergan-
tyn (fijne mousseline, sluierachtige doeken afkomstig uit Serganti), callewaphoe 
(bethilles afkomstig uit Callewaphoe), brouwels en korte custas (?).’62 Uit de lijst 
van de retourgoederen van de Watergeus blijkt vervolgens dat Louijssen en Snouck  
Hurgronje uit Demerary en Essequibo in totaal 67 hele en 7 halve okshoofden 
suiker ontvingen.63

Verentooien worden in het bovenstaande nergens genoemd, maar dit was 
ook niet te verwachten. De administratie van de Watergeus en die van de andere 
MCC-schepen bestaat uit documenten met een sterk boekhoudkundig en com-
mercieel karakter. De vondst van een verentooi was voor de MCC waarschijnlijk 
niet relevant om te noteren, dit in tegenstelling tot een andere exotische ont-
dekking als het al eerdergenoemde limoensap. Zoiets kon verwerkt worden tot 
een commercieel product en was dus wel de moeite waard om te melden. Niet 
in de MCC-documenten maar in een brief van de jurist Brown uit 1777 staat zijn 
instructie aan kapitein Antheunis van het schip De Spoor om voor juffrouw Van 
der Heijden uit Middelburg een amazonevogel, vermoedelijk een amazonepape-
gaai, mee terug te nemen naar Zeeland.64 Naast verentooien waren dus de vogels 
zelf ook in zwang.65 In een brief uit 1778 beschrijft Brown hoe hij deze vogels 
kocht van indianen die de Demerary of Essequibo afkwamen (vermoedelijk in 
hun kano’s).66 Daarnaast reisde Brown zelf door de binnenlanden en kon hij op 
deze manier bijvoorbeeld in 1776 een indianenfluit bemachtigen, die hij vervol-
gens per zeepost zond naar zijn zwager John Gregorie te Veere.67 Wellicht dus dat 

62 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 1288.2. De betekenis van het 
woord bayota is zeer lastig te achterhalen aangezien het bijvoorbeeld niet is opgenomen in het 
VOC-Glossarium van het Huygens Instituut. Gezien de context is het meest waarschijnlijk dat 
bayota hier naar de achttiende-eeuwse witte linnen bayendoeken verwijst. Voor brouwels en 
custas viel niet te achterhalen welke weefproducten precies werden bedoeld.

63 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr 1288.3.
64 Zeeuws Archief, A.A. Brown, Veere, 1734, 1752-1784, inv.nr. 17.
65 ‘Inleiding archief Anthony Adriaan Brown- De brieven van Brown’, website Zeeuws Archief. 

Geraadpleegd op 6 november via https://www.zeeuwsarchief.nl/onderzoek-het-zelf/archief/?-
mivast=239&mizig=210&miadt=239&micode=2802&miview=inv2. Naast de Amazonevogel 
zond Brown ook nog een blauwe papegaai, vermoedelijk een hyacinthara, en vogeltjes ge-
naamd kees keesjes naar mevrouw Van der Heijden.

66 Zeeuws Archief, A.A. Brown, Veere, 1734, 1752-1784, inv.nr. 17.
67 Zie noot 65.
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Brown de verentooien voor Abraham Louijssen bemachtigde. Dat er een duidelij-
ke connectie bestaat tussen beide heren blijkt niet alleen uit de eerdergenoemde 
snauw, maar ook uit een brief van Brown uit 1774 gericht aan Louijssen en Snouck 
Hurgronje.68 Hierin vraagt hij zijn vrienden, dit zijn Browns eigen woorden, om 
40.000 gulden krediet voor het kunnen kopen van een suikerrietplantage. Helaas 
is dit de enige gevonden brief van Brown gericht aan Louijssen en loopt wat be-
treft de verentooien het spoor voor hier nu dus dood.

Het meest interessante wat met betrekking tot G2351A en B is teruggevonden 
in de scheepsboeken van de Watergeus is de connectie die bestond tussen Louijs-
sen en Snouck Hurgronje en Abraham de Codin. De eerdergenoemde okshoofden 
suiker ontvingen Louijssen en Snouck Hurgronje dankzij de bemoeienissen van 
De Codin.69 Deze was als correspondent voor de MCC vanaf 1769 gezeteld in 
Demerary en vanaf 1770 in Essequibo.70 In deze functie reisde De Codin continu 
door het land om namens de MCC plantagehouders te bezoeken. Deze plantages 
lagen ver van elkaar verspreid aan verschillende rivieren en kreken. In een van zijn 
brieven benadrukt De Codin de grote reisafstanden en vraagt hij de heren van de 
MCC daarom om een loonsverhoging.71

Met Louijssen en Snouck Hurgronje leek De Codin een speciale connectie te 
hebben. Dit blijkt uit een brief die De Codin in 1774 aan de MCC schreef.72 In 
deze brief solliciteerde de toen in Essequibo woonachtige De Codin naar de vrij-
gekomen positie van vaste MCC-correspondent in Demerary. Het leek De Codin 
een eer (en financieel natuurlijk ook zeer gunstig) om zowel in Demerary en Es-
sequibo als correspondent te functioneren. Dergelijke orders voor beide rivieren, 
zo gaf De Codin aan, bezigde hij op dat moment al voor handelshuis Hurgronje 
& Louijssen. Daarmee lijkt het erop dat De Codin in elk geval ten tijde van 1774 
als stroman fungeerde voor Louijssen en Snouck Hurgronje in Demerary en Esse-
quibo.

Is De Codin dan degene die de verentooien aanleverde voor Abraham Louijs-
sen? Helaas, deze vraag kan vooralsnog niet worden beantwoord. Nergens valt 

68 Zeeuws Archief, A.A. Brown, Veere, 1734, 1752-1784, inv. nr. 15. Uiteindelijk werd Brown eige-
naar van de plantage de Philantropica, maar het is onbekend of hij deze plantage heeft kunnen 
kopen met geld van Louijssen en Snouck Hurgronje en of beide heren überhaupt geld hebben 
geschonken aan Brown.

69 Ibidem.
70 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr. 58.4.
71 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr. 58.3.
72 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr. 58.4.
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namelijk het woord verentooi in de uitvoerige correspondentie van De Codin met 
de MCC die loopt van 1769 tot en met 1784, het jaar waarin De Codin overleed. 
Voor het herkomstonderzoek is de correspondentie onderzocht van 1769 tot en 
met 1777, en daarin rept De Codin met geen woord over een ontmoeting met 
indianenstammen als de Akawaio, Arawak, Carib en Warrau. Wat niet wil zeg-
gen dat een dergelijke ontmoeting nooit heeft plaatsgevonden. De Codin reisde 
immers over grote afstanden in Demerary en Essequibo en dus kan hij de in dit 
gebied woonachtige stammen zijn tegengekomen. Dat De Codin deze ontmoetin-
gen niet noemde in zijn brieven aan de MCC is logisch aangezien deze organisatie 
enkel geïnteresseerd was in zijn zakelijke informatie.

Naast Brown en De Codin zijn er nog andere kandidaten uit Nederlands-Guya-
na die mogelijk de verentooien aan Louijssen hebben geleverd. Eén daarvan is Jan 
Willem Boddaert. Deze oud-schepen en secretaris van Goes vestigde zich in 1770 
als plantagehouder in Essequibo.73 Daarnaast vervulde Boddaert allerlei bestuur-
lijke functies in de kolonie. Zo handelde hij als venduemeester de verkoop af van 
de door Watergeus aangeleverde slaven.74 Deze Boddaert vertrok vervolgens in 
1775 halsoverkop uit Essequibo, terwijl hij nog rekeningen open had staan.75 De 
schuldeisers van Boddaert zouden echter hun geld niet meer terugkrijgen aange-
zien Boddaert op mysterieuze wijze van de aardbodem verdween. Met zijn schip 
De Westhove was hij met een lading koffie op weg naar Middelburg, alleen zou 
Boddaert hier nooit meer aankomen.76 Het vermoeden is dat de Westhove, zo-
als zo vele schepen, is verongelukt bij de Bermudadriehoek. Als volgemachtigde 
nam halfbroer Kornelis van den Helm Boddaert vervolgens de afhandeling met 
de schuldeisers voor zijn rekening.77 Uit een brief ondertekend door Johannes 
Louijssen & Zoon blijkt dat dit handelskantoor tot de schuldeisers van Jan Wil-
lem Boddaert behoorde.78 Dit betekent dus dat er een connectie bestond tussen 
Boddaert en Abraham Louijssen. In theorie kan het daardoor Boddaert zijn ge-
weest die de verentooien G2351A en B voor Louijssen bemachtigde. Echter, het-
zelfde geldt voor de in Essequibo gevestigde plantagehouders Van Gravesteins en 

73 R. Paesie, Provinciale Zeeuwse Courant, 18 oktober 2014, 4-5. Geraadpleegd op 28 juni 2018 via 
http://www.paesie.nl/pdf/westhoven.pdf

74 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nrs. 58.3. en 1727.11.
75 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr. 58.3.
76 Paesie, PZC, (zie noot 73), 4-5.
77 Ibidem.
78 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr. 78.9.
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Struijs, van wie Louijssen en Snouck Hurgronje garantieverklaringen ontvingen.79 
Tegelijkertijd zijn deze plantagehouders minder waarschijnlijke kandidaten dan 
Brown en De Codin. Als correspondenten reisden zij binnen Demerary en Esse-
quibo van hot naar her, waarmee voor hen de kans groter was dat zij Guyaanse 
indianenstammen zouden tegenkomen dan voor de plantagehouders die over het 
algemeen nauwelijks van hun eigen plantages afkwamen.

Nicolaas Hugenholtz
Op 9 september 1817 ontving het Zeeuws Genootschap van Nicolaas Hugenholtz 
‘een fraaije vedere muts of kroon, zijnde een statiemuts der Bokkanezen Op-
perhoofden’.80 Deze verentooi, te weten G2348, was niet het enige object dat het 
Genootschap die dag van Hugenholtz ontving. Nicolaas schonk ook een kleine 
indianentent compleet met huisraad en gereedschap plus een stuk huid van een 
toekan.81 Ook deze vogelhuid was waarschijnlijk afkomstig van Guyaanse india-
nen. Zij verwerkten de huid soms in katoenen strengen die aan de achterkant van 
een verentooi werden bevestigd en over de rug van de tooidrager vielen.82

Hugenholtz kon aan bovengenoemde objecten komen omdat hij in Deme-
rary woonachtig was tot aan zijn dood in 1827.83 Hier was hij lid van het Hof van 
Justitie. Wanneer Hugenholtz precies in de kolonie arriveerde is onduidelijk. Hij 
was de in 1788 geboren zoon van de Middelburgse predikant Frederik Willem 
Hugenholtz.84 Nicolaas Hugenholtz studeerde rechten, waar is niet bekend.85 Er 
echter vanuit gaande dat hij zijn studie in Nederland volgde, zou Hugenholtz hier 
op zijn vroegst rond twintigjarige leeftijd zijn afgestudeerd. Aan het begin van 
het tweede decennium van de negentiende eeuw zou dan het vroegst mogelijke 
moment kunnen zijn geweest waarop de afgestudeerde Hugenholtz in Demerary 

79 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nrs. 58.3 en 58.4.
80 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr 134. Deze 

datum komt voor in de inventarislijst van Lafont uit 1818, de oudste catalogus van het Zeeuws 
Genootschap. Opmerkelijk genoeg noemen de daaropvolgende catalogi uit 1861 en 1890 niet 7 
september 1817 maar 1807 als de datum waarop Hugenholtz zijn spullen vanuit Demerary aan 
het Zeeuws Genootschap schonk. Dit moest haast wel een schrijffout zijn. Het is namelijk zeer 
onwaarschijnlijk dat Hugenholtz al in 1807 in Demerary was.

81 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nrs. 133 en 134.
82 Roth, An Introductory Study, 436.
83 ‘Nicolaas Hugenholtz’, database Verein fur Computergenealogie. Geraadpleegd op 9 juli 2018 

via https://gedbas.genealogy.net/person/show/1127199858.
84 ‘Nicolaas Hugenholtz’, stamboomdatabase Geni.com. Geraadpleegd op 9 juli 2018 via <https://

www.geni.com/people/Nicolaas-Hugenholtz/6000000012687120711.
85 Zie noot 83.
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arriveerde. Dit wordt verder aannemelijk door het feit dat Hugenholtz in 1814 
vanuit Demerary zijn eerste brief naar de MCC schreef.86

Gezien het gegeven dat hij vanaf 1814 meerdere brieven schreef aan de MCC 
lijkt Hugenholtz een (on)officiële correspondent van deze handelsorganisatie te 
zijn geweest.87 Of hij dit ook was voor het Zeeuws Genootschap is onduidelijk. 
Op de algemene vergadering van het Genootschap van 1816 werden drie corres-
pondenten aangesteld voor West-Indië. De naam van Hugenholtz werd hier niet 
genoemd.88 Ook ontbreekt Hugenholtz op een ledenlijst van het Zeeuws Genoot-
schap die loopt van 1801 tot 1851.89 Tegelijkertijd kan het zo zijn dat Hugenholtz 

86 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr. 59.2.
87 Ibidem.
88 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr. 80.
89 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr. 82.

Kaart die laat zien hoe in de 
achttiende eeuw de Nederlandse 
handelsposten en forten waren 
gesitueerd langs onder andere 
de Demerary en Essequibo.  
(afbeelding: Neil L. Whitehead). 
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pas na 1816 niet als lid maar als correspondent is gaan fungeren voor het Zeeuws 
Genootschap en dat zijn geschenken uit 1817 hier een blijk van zijn.

Uit de spaarzame gevonden bronnen ontstaat het beeld dat Hugenholtz in De-
merary behoorlijk geacclimatiseerd moet zijn geweest. Zo trouwde hij hier bij-
voorbeeld met de Guyaanse Rachel Brule.90 Het lijkt er op dat Hugenholtz in zijn 
functie redelijk veel reisde door zowel Demerary als Essequibo. In een brief uit 
1815 schrijft hij aan de MCC dat hij een meerdaagse reis had ondernomen naar de 
plantage van de heer Prins.91 Deze plantage bevond zich volgens Hugenholtz aan 
de Arabische kust. Waarschijnlijk bedoelde hij hiermee het Arowabische eiland. 
Dit eiland, ook wel genoemd het Tijgereiland, lag in de monding van de Essequi-
bo.92 Op het eiland bevonden zich twee suikerplantages waaronder wellicht die 
van Prins.93 Hugenholtz schrijft nog over een tweede bezoek aan de heer Prins in 
1815.94 Het zijn deze reisactiviteiten van Hugenholtz die de kans groter maken dat 
hij direct of indirect in aanraking is gekomen met bepaalde Guyaanse indianen-
stammen. Dat maakt daarmee de kans groter dat hij op deze manier in het bezit is 
gekomen van G2348. Wellicht dat Hugenholtz bijvoorbeeld de verentooi ontving 
van een bevriend opperhoofd.

Tot slot is de vraag hoe Hugenholtz de verentooi naar Zeeland heeft kunnen 
verschepen. Hiervoor zijn alleen indirecte aanwijzingen gevonden. In een brief 
aan de MCC van juni 1817 schrijft Hugenholtz dat hij een vorige brief had meege-
zonden met het schip Cères. Dit schip verongelukte echter voor de Franse kust.95 
Het raakte totaal verwoest, zo schrijft Hugenholtz. Zodoende is de mogelijkheid 
uitgesloten dat verentooi G2348 deze schipbreuk wel overleefde en vervolgens 
ongeschonden aankwam bij het Zeeuws Genootschap.

In een andere brief aan de MCC van juni 1815 schrijft Hugenholtz dat hij een 
brief heeft meegezonden met het schip van kapitein Holm dat terug naar Amster-
dam voer.96 Gezien de datum zou dit in theorie het schip kunnen zijn waarmee 
G2348 naar Nederland is gekomen. Dit schip zou dan de Aurora moeten zijn. De 

90 C.A. Slijper, Van alle dingen los – Het leven van J.C. Bloem, proefschrift Rijksuniversiteit  
Groningen, 2007, 158. Geraadpleegd op 7 juli 2018 via https://www.hugenholtz.net/docs/ 
thesis_Bloem.pdf.

91 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr. 59.2.
92 Hartsinck, Beschryving van Guiana, 261.
93 Ibidem.
94 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr. 59.2.
95 Ibidem.
96 Ibidem.
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Middelburgsche Courant van 15 oktober 1814 meldt dat kapitein Hans Holm met 
dit schip naar Demerary en Essequibo zou varen.97 Helaas is het niet gelukt om 
nog meer informatie over dit schip te vinden in bijvoorbeeld de Trans-Atlantic 
Slave Trade Database.98 Er is wel een Aurora opgenomen in de archieven van het 
MCC, maar dit was een fregat.99 Het schip waarmee Holm voer was een brik: een 
klein en snel varend zeilschip.100 Daarnaast komen de data niet overeen. De Au-
rora die onder het gezag van de MCC voer, maakte haar laatste trans-Atlantische 
reis in 1781.101 Zodoende loopt wat betreft de herkomst van G2348 het spoor voor 
nu helaas dood.

Zeeuws exotisme
Tot slot moet worden stilgestaan bij het gegeven dat de Guyaanse verentooien 
uiteindelijk terechtkwamen bij het Zeeuws Genootschap. Om welke redenen 
werden deze objecten door het verlichte gezelschap verzameld? In het kader van 
deze vraag is het belangrijk om te weten dat het Zeeuws Genootschap in zijn 
beginjaren geen zuivere wetenschap bedreef, maar dat de natuur met al haar 
verschijningsvormen in essentie werd gezien als het wonder van God.102 Daarbij 
werden met name exotische en unieke voorwerpen als bloedkoralen en reuzenra-
dijzen gekoesterd als de wonderlijke schepsels van de Schepper.103 De populariteit 
van dergelijke objecten blijkt uit het feit dat het kabinet natuurlijke zeldzaam-
heden van het Zeeuws Genootschap naar 118 collectieonderdelen groeide in de 
periode 1771-1801.104 Het merendeel van de exotische objecten, waaronder dus 
de verentooien, was afkomstig uit Oost- en West-Indië, waar veel bij het Zeeuws 

97 ‘Zee-tijdingen, schepen in lading te Amsterdam’, Middelburgsche Courant, 15 oktober 1814. 
98 In de online Trans-Atlantic Slave Trade Database, de meest uitgebreide database aangaande 

trans-Atlantische scheepsreizen, levert een zoektocht met de termen ‘Holm’ en ‘Aurora’ geen 
enkel resultaat op dat zowel qua naam als datum voldoet aan de informatie in de brief van 
Hugenholtz. Geraadpleegd op 11 juli 2018 via http://www.slavevoyages.org/.

99 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nrs. 213-231.
100 Zie noot 97.
101 Zeeuws Archief, Middelburgse Commercie Compagnie, inv.nr. 213.
102 (zie noot 33), 186. De doelstelling die het Zeeuws Genootschap bij zijn oprichting formuleerde 

belichaamt de christelijke wortels van dit verlichte gezelschap en luidt als volgt: ‘Den alleen 
wijzen God op ’t hoogst te verheerlijken, het gantsche menschdom en voornaamlijk den 
Landgenooten voordeelig te weezen, en allerleye nuttige kunsten en wetenschappen voort te 
planten, zal het voornaam doelwit van dit Genootschap blijven.’

103 H.J. Zuidervaart, Het Kabinet der Natuurlijke Zeldzaamheden van het Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen 1771-1869. In: B.C. Sliggers en M.H. Besselink, Het verdwenen 
museum: natuurhistorische verzamelingen 1750-1850, Haarlem, 2002, 157.

104 Zuidervaart, Het Kabinet, 161.
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Genootschap betrokken regenten zakelijke belangen hadden. In die zin maken de 
Guyaanse verentooien dus deel uit van het met religieuze motieven gelardeerde 
exotisme dat de verzameldrang kenmerkte van het Zeeuws Genootschap in de 
eerste decennia van zijn bestaan.

Naast een algemene, op religieuze motieven gebaseerde interesse voor het exo-
tische zijn de Guyaanse verentooien door het Zeeuws Genootschap wellicht nog 
om andere redenen verzameld. Bijvoorbeeld vanwege een interesse in de inheem-
se bevolking van het Amerikaanse continent. In de tweede helft van de achttiende 
eeuw ontstond er in Europa een cultus rondom de wilde indiaan.105 Voorheen 
werd dit goddeloze en daardoor simpele wezen als minderwaardig beschouwd, 
echter in de achttiende eeuw waren het filosofen als Jean-Jacques Rousseau die 
een lans braken voor het primitieve als alternatief voor de misstanden in de Eu-
ropese beschaving.106 Het beeld van de ‘goede wilde’, van de nog onbedorven en 
goudeerlijke indiaan, werd politiek gemunt om te dienen als protest tegen de de-
cadentie en corruptie van de Franse koningen en aristocratie.107 Dit gecultiveerde 
beeld vond ook zijn weg naar de Nederlandse Republiek, zo blijkt onder meer 
uit het reisdagboek van Pieter Groen. Deze koopmanszoon reisde tussen 1792 en 
1794 door Berbice, Demerary, Essequibo en Suriname. Over de Guyaanse india-
nen die Groen tijdens zijn reis ontmoette, schreef hij onder andere het volgende: 
‘De wonderlijke manier van hoe zij leven, is niet te beschrijven. Maar ik denk 
voor mij dat ze veel gelukkiger zijn dan onze Europese volken.’108 Een soortgelijke 
opvatting is terug te lezen in het Engelstalige reisjournaal van de Nederlandse 
militair John Gabriel Stedman, die van 1773 tot 1777 in Suriname verbleef.109 Naar 
Stedmans mening waren de Guyaanse indianen ‘the happiest creatures under the 
sun’.110 Hierbij benadrukt ook hij hoe eenvoudig en onbedorven deze indianen 

105 D. Carey, Reconsidering Rousseau: sociability, moral sense and the American Indian from 
Hutcheson to Bartram. In: Journal for the Eighteenth-Century Studies, nr. 21, 1998, 1.

106 Ibidem.
107 Hogeweg, Een donjuan in de West, 44.
108 Hogeweg, Een donjuan in de West, 105.
109 Als militair nam Stedman deel aan de strafexpeditie tegen de Surinaamse slaven die waren 

weggelopen en in de binnenlanden hun eigen nederzetting en leger hadden gevormd. Iets 
langer dan vier jaar zwierf Stedman door Suriname, waarbij hij ook kennismaakte met india-
nenstammen als de Akawaio en Carib.

110 J.G. Stedman, Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam 
(het ongecensureerde manuscript uit 1790 met introductie en noten door Richard en Sally 
Price), Baltimore 1988, 303-304.
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nog leven, waarbij Stedman Socrates aanhaalt om duidelijk maken dat hun karige 
materiële welvaart in werkelijkheid hun grote rijkdom is.111

Denkbeelden als die van Groen, Rousseau en Stedman zijn niet teruggevonden 
in de archiefstukken van het Zeeuws Genootschap. Wel vermelden de inventa-
rissen naast de Guyaanse verentooien nog meer voorwerpen afkomstig van in-
dianen uit West-Indië. Het gaat hier om houten wapentuigen, een boog en koker 
met vergiftigde pijlen, een beurs, een woontent compleet met huisraad en gereed-
schappen, een pijp en een stuk vogelhuid van de toekan.112 Deze verzameling kan 
duiden op een antropologische interesse, echter, zij kan ook slechts het resultaat 
zijn van de zucht van het Zeeuws Genootschap naar alles wat maar exotisch was. 
Veelzeggend voor deze laatste interpretatie zijn de prijsvragen die in de loop der 
decennia door het Zeeuws Genootschap werden gepubliceerd en die vaak de basis 
vormden van de wetenschappelijke verhandelingen die het Genootschap elk jaar 
publiceerde. Van de in totaal 129 gepubliceerde prijsvragen en de 334 ongepubli-
ceerde conceptprijsvragen van het Genootschap in de periode 1769-1860 hebben 
veertien van deze vragen West-Indië (in)direct als onderwerp.113 In deze vragen 
staan steeds de kolonisten, plantagehouders of Afrikaanse slaven centraal. Antro-
pologische interesse is hier duidelijk ondergeschikt aan economische, politieke of 
religieuze belangen. Dit komt tot uiting in vragen als ‘Welke zijn de Ziekten en 
Kwaalen der Negers in de Nederlandsche Volksplantingen in de West-Indien?’ en 
‘Hoedanig behoorde de regeeringsform in onze colonien te wezen waar uit, zoo 
de colonisten als de ingezetenen der zeven vrije landen [Republiek der Zeven Ver-
enigde Nederlanden], het meeste voordeel hadden te wachten?’.114 Voor al deze 
vragen van het Zeeuws Genootschap geldt dat er met geen woord wordt gerept 
over indianen. Zij zijn de grote afwezigen.

Nu bestaat er natuurlijk de mogelijkheid dat men bij het Zeeuws Genootschap 
wel binnenskamers over de inheemse bevolking van Zuid-Amerika sprak. Het 
gegeven dat de historicus Jan Jacob Hartsinck van 1770 tot 1779 een directeur was 
van het Zeeuws Genootschap wijst in elk geval in deze richting. Deze Hartsinck 
was de auteur van het tweedelige werk Beschryving van Guiana of de Wilde Kust, 

111 Ibidem.
112 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nrs. 134, 139, 

154, 155 en 160.
113 G.G. Trimpe Burger-Mekking, Prijsvragen en conceptprijsvragen van het Zeeuwsch Genoot-

schap der Wetenschappen uitgeschreven in het tijdvak 1769-1860. In: Archief, nr. 115, 2002, 
71-259. 

114 Ibidem. 
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in Zuid-America (1770). Zijn boeken behandelen de volledige geschiedenis van 
Nederlands-Guyana, dus vanaf het moment dat de eerste, voornamelijk Zeeuwse 
pioniers in de zestiende eeuw naar de Wilde Kust vertrokken tot aan Hartsincks 
tijd waarin de eerste handelsnederzettingen waren uitgegroeid tot plantageko-
lonies. Hartsincks geschiedschrijving is vanuit een koloniaal perspectief. Maar 
omdat de geschiedenis van de kolonisten onlosmakelijk verbonden was met die 
van de indianen komen zij soms ook aan bod. Zo vermeldt Hartsinck de militaire 
steun die de kolonisten van de Akawaio en Carib kregen tijdens het neerslaan van 
de Afrikaanse slavenopstand in Berbice.115 Daarnaast beschrijft Hartsinck welke 
indianenstammen er in en rondom Nederlands-Guyana leefden.116 Interessant 
is verder een anekdote van Hartsinck die hem via via ter ore moet zijn geko-
men, aangezien Hartsinck zelf nooit Nederlands-Guyana heeft bezocht. Over de 
verentooi schrijft hij het volgende: ‘En is ‘er byna niets belachelyker te zien dan 
een Indiaan, die met een Vederen Muts, voor het overige gantsch naakt, echter 
grootsch op zijn’ opschik, den Grond staat te spitten.’117 In dit citaat klinkt zowel 
de Europese nieuwsgierigheid als scepsis door voor de indiaan en zijn verentooi. 
Tegelijkertijd bevat Hartsincks uitspraak wel degelijk een kern van waarheid. In-
derdaad konden indianen tijdens het veldwerk verentooien dragen om zich te 
beschermen tegen de zon en regen.118

Met betrekking tot het Zeeuws Genootschap is het aannemelijk dat directeu-
ren en leden bekend waren met het werk van Hartsinck. Zo was er in 1842 de op-
roep van het Genootschap aan zijn leden om een verhandeling te schrijven over 
‘de geschiedenis van de Volksplantingen, door de Zeeuwen aangelegd en veroverd 
op de Kust van Guiana, als aan Rio-Essequibo, Berbice, Suriname en de daar-
omstreeks gelegene Eilanden, St. Eustastius, Tobago, enz.’119 Benadrukt werd dat 
de verhandeling idealiter nieuw en eigen materiaal moest bevatten en niet alleen 
gebaseerd mocht zijn op de al bestaande bronnen, zoals bijvoorbeeld het werk 
van Hartsinck. Daarbij is het veelzeggend waarop de nadruk moest liggen in de 
te schrijven verhandelingen. Het Zeeuws Genootschap was vooral geïnteresseerd 
‘met betrekking tot de wijze, waarop zij [de Zeeuwse kolonisten] daarbij zijn te 
werk gegaan, zoo in het uitgeven van Gronden en het aanleggen van Plantagien, 

115 Hartsinck, Beschryving van Guiana, 431-491.
116 Hartsinck, Beschryving van Guiana, 3-8.
117 Hartsinck, Beschryving van Guiana, 11.
118 Roth, An Introductory Study, 428.
119 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv.nr. 82.
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als in het doen bewerken daarvan, hetzij door Slaven, hetzij door vrije handen; 
waarbij ook moet vermeld worden dat geen, wat als instelling, of als plaatselijke 
benaming, den stempel van Zeeuwsche herkomst draagt.’120 In 1842 interesseerde 
het Zeeuws Genootschap zich dus nog steeds enkel voor de geschiedenis van de 
kolonisten in plaats van ook voor die van de indianen die in Nederlands-Guyana 
leefden. Overigens werd de gewenste verhandeling nooit geschreven. In 1845 en 
1848 herhaalde het Zeeuws Genootschap tevergeefs zijn oproep, in het jaarpro-
gramma van 1851 kwam deze niet meer voor.121

De hierboven beschreven desinteresse van het Zeeuws Genootschap in de 
oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika wordt extra interessant wanneer die 
in verband wordt gebracht met de bij G2348, G2350 en G2351A en B aangetrof-
fen reconstructiefouten. Nu kan natuurlijk nooit worden vastgesteld of het ene 
voortkwam uit het andere, maar het is in elk geval een interessante hypothese. 
Namelijk dat de desinteresse en de gebrekkige kennis van het Zeeuws Genoot-
schap aangaande de Guyaanse indianenstammen heeft geleid tot de foutieve re-
constructies van de van deze stammen afkomstige verentooien.

Eén uitspraak van Hartsinck is met dit herkomstonderzoek sowieso wel gelo-
genstraft. Volgens hem waren Guyaanse verentooien slechts ‘een soort van Mut-
sen of Paruiken van veel verwige Pluimen, waar mede zy [de Guyaanse indianen] 
hun Hoofd bedekken.’122 Deze uitspraak doet de complexiteit en inventiviteit van 
de achttiende-eeuwse Guyaanse verentooien van het Zeeuws Genootschap zeer 
tekort. De gevonden reconstructiefouten duiden erop dat de complexiteit van de 
Guyaanse hoofdtooien de knappe koppen van het Zeeuws Genootschap de pet te 
boven ging.

120 Ibidem.
121 Ibidem.
122 Hartsinck, Beschryving van Guiana, 10.
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Het muziekleven in Middelburg ten tijde 
van de oprichting van het Zeeuws  
Genootschap: een nadere verkenning
Albert Clement

Op 25 januari 1769 werd in Vlissingen bekend dat Willem V, stadhouder 
van 1751 tot 1795, bereid was het protectoraat van het aldaar genomen 
initiatief voor een wetenschappelijk genootschap te aanvaarden. Wan-

neer men zich afvraagt, waarom een illuster persoon als de stadhouder een on-
bekend lokaal gezelschap wenste te ondersteunen, lijkt de bijzondere, uit 1581 da-
terende band tussen de Oranjes en Vlissingen een voor de hand liggende rol in 
het antwoord daarop te spelen.1 De goede contacten van het Huis van Oranje met 
het Zeeuwse beperkten zich evenwel beslist niet tot Vlissingen. De relatie tussen 
de eerste protector van het Genootschap en Zeeuwse vertegenwoordigers van 
kunsten en wetenschappen vormt een rode draad in dit artikel, waarin de muziek 
ten tijde van diens stadhouderschap centraal staat. Het Genootschap is immers 
een kind van de Verlichting. Omdat het zwaartepunt van de Zeeuwse muzikale 
activiteiten in Middelburg lag, staat ook in deze bijdrage de Zeeuwse hoofdstad 
centraal.2 Daarbij zal tevens aandacht worden geschonken aan enkele andere kin-

1 De historicus Wijnand Mijnhardt noemde de band tussen de Oranjes en Vlissingen zelfs ‘de 
sleutel voor de oplossing van dit raadsel’. W.W. Mijnhardt, Tot bevordering van ‘deugd en  
waerheid’: het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1769-1801. Rede, gehouden op  
25 januari 1994 in het stadhuis te Vlissingen. In: Zeeland, nr. 3/2, 1994, 45-52.

2 In bet kader van het jubileum van het Genootschap heeft de redactie van deze bundel mij  
uitgenodigd, hieraan een bijdrage te leveren waarin de muziek een centraal thema vormt. 
In dit essay wordt via een bespreking van musici, muziekbevorderaars en andere relevante 
personages een beeld geschetst van het muziekleven in Middelburg in de tweede helft van de 
achttiende eeuw. Het betreft de geactualiseerde en aanzienlijk uitgebreide versie van het artikel 
dat ik in het kader van het 225-jarig jubileum schreef: A. Clement, Aspecten van het muziek-
leven in Middelburg ten tijde van het stadhouderschap van Willem V (1751-1795). In: Zeeland, 
nr. 3/2, 1994, 63-68.
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deren van de Verlichting, met name de vrijmetselarij. Want slechts één jaar na het 
Genootschap, in 1770, werd in Middelburg de nog altijd bestaande Loge La Com-
pagnie Durable opgericht. Al eerder echter, vanaf maart 1758, was de Franse Loge 
La Philantrope in de hoofdstad gevestigd. Niet zelden waren bij de oprichting 
en in de besturen van diverse gezelschappen in het Zeeuwse, met name Middel-
burgse genootschapsleven dezelfde personen betrokken. In hun leven en netwerk 
speelde muziek, zoals zal blijken, een belangrijke rol.

De hofkapelmeester van de stadhouder was in 1769 een musicus die in de 
moderne muziekwetenschappelijke literatuur wordt beschouwd als een leidende 
muzikale persoonlijkheid in de Nederlanden in de tweede helft van de achttiende 
eeuw: Christa(a)n Ernst Gra(a(f (1723-1804). Wanneer we iets verder teruggaan in 
de tijd en het Zeeuws muziekleven in de beginperiode van het stadhouderschap 
van Willem V bestuderen, komen we hem opnieuw tegen, maar dan in Zeeland. 
Hij verbleef er vier jaar en was op diverse gebieden muzikaal actief, ook als com-
ponist. Daarom is het gepast, hieronder in de eerste plaats aandacht aan hem te 
besteden.

Van stadmusicus tot hofmusicus: Christia(a)n Ernst Gra(a)f
Er bestaat vrijwel geen muziekwetenschappelijke literatuur over deze belangwek-
kende musicus die de omvang van een encyclopedie-artikel overschrijdt.3 Op ba-
sis van eigen onderzoek is een aantal biografische gegevens over hem aan het licht 
gekomen, waarvan ik er in dit kader enkele wil vermelden.4 Christian Ernst Graf 
was afkomstig uit het Duitse Rudolstadt (Thüringen), waar hij opgroeide in een 
muzikaal gezin. Zijn vader Johann Graf was er hofkapelmeester en een aantal van 
zijn broers musiceerde. Vermoedelijk in de periode 1747-1750 vertrok Christian 
Ernst, misschien samen met zijn broer Friedrich Hartmann Graf, naar de Neder-
landen. Hij eindigde zijn loopbaan in 1762 met een benoeming tot hofkapelmees-
ter in Den Haag, maar hij was daar al omstreeks 1758 als ‘Hof-compositeur’ werk-
zaam voor prinses Anna van Hannover, de echtgenote van stadhouder Willem IV. 
Zij was een dochter van keurvorst Georg August von Hannover, de later koning 

3 De uitzondering is: A. Clement, Introduction. In: C.E. Graf. Sei Sinfonie a Violino Primo, 
Secondo, Viola, & Basso [Exempla Musica Zelandica II], Middelburg 1994, vii-xxi. Het betreft 
hier de facsimile-editie van het enige nog bestaande exemplaar van de oorspronkelijke druk, 
thans aanwezig in de Zentralbibliothek Zürich.

4 Voor uitvoeriger informatie zij verwezen naar de in voetnoot 3 vermelde editie, waaraan de 
informatie over Gra(a)f in dit artikel is ontleend.
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George II van Engeland, en Markgravin Wilhelmina Charlotte Caroline van Bran-
denburg-Ansbach. Anna was zeer muzikaal, speelde onder meer goed klavecim-
bel en had in Engeland les ontvangen van niemand minder dan G.F. Handel.

In zijn Haagse periode heeft Graf, wiens naam in de loop van de tijd werd 
vernederlandst tot ‘Christaan Ernst Graaf ’, meermalen de jonge Wolfgang Amadé 
Mozart (1756-1791) ontmoet. Willem V was op driejarige leeftijd vanwege het 
overlijden van zijn vader in naam stadhouder geworden. Aanvankelijk fungeerde 
zijn moeder Anna van Hannover als regentes; vanaf 1759 werd de voogdij over-
genomen door Ludwig Ernst von Braunschweig-Wolfenbüttel, een prins uit het 
Huis Welfen en in Nederland bekend als ‘de hertog van Brunswijk’. Hij was een 
vriend van wijlen Willem IV. In 1766 werd Willem V 18 jaar en op zijn verjaardag, 
8 maart, geïnstalleerd als Erfstadhouder der Zeven Verenigde Nederlanden. Ter 
gelegenheid van deze ‘Installatie Van Zyn Doorluchtige Hoogheid Willem den Vy-
fden’ componeerde Graf het lied ‘Laat ons juichen, Batavieren’ (zie afbeelding 1). 
De jonge Mozart was op dat moment in Den Haag en componeerde klaviervari-
aties op een thema dat zijn vader, Leopold Mozart, omschreef als ‘eine Arie, die 
zur Majorennität und Installation des Prinzen gemacht worden ist’.5 Ze werden 
aangekondigd onder de titel Een Nederduitsch Air op de installatie van Z. D. H. 
Willem den V. Prins van Oranje &c. &c. &c., door C. E. Graaf in muziek gebragt, 
en door den beroemden jongen Compositeur J. G. W. Mozart, oud 9 Jaeren, met 
konstige Variatien vermeerderd, à 12 stuivers.6 Deze ‘air’ was niets anders dan de 
melodie van het door Graf gecomponeerde lied.7

Graf heeft veel geschreven. Zijn werken werden niet alleen in Holland gepubli-
ceerd, maar verschenen ook in Berlijn, Parijs en Londen. Hij componeerde voor-
namelijk instrumentale muziek, waaronder vele symfonieën, strijkkwartetten en 
andere kamermuziek. Daarnaast schreef hij liederen, een oratorium en een gene-
rale bas-methode (leer van het continuo-spel). Zijn muziek toont de galante stijl 
van de generatie van Bachs zonen. Eén symfonie is zowel aan hem als aan Joseph 
Haydn toegeschreven. In eigen tijd kreeg Graf veel waardering. Uit een manus-
cript van George Hendricus Broekhuyzen sr. (1793-1866), makelaar van professie 

5 D.F. Scheurleer, Het muziekleven in Nederland in de tweede helft der 18de eeuw in verband met 
Mozarts verblijf aldaar. ’s-Gravenhage, 1909, 370.

6 Ibidem.
7 De acht klaviervariaties van Mozart zijn in 1996 als deel 9 in de serie Dutch Music Facsimiles, 

ed. P. van Reijen, uitgegeven: WOLFGANG AMADEUS MOZART: Dutch keyboard variations: 
Laat ons juichen, Batavieren! K. 24, Willem van Nassau K. 25.
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Christian Ernst Graf, Laat ons juichen, Batavieren! Facsimile van de eerste bladzijde uit: Op de 
installatie van zyn Doorluchtige Hoogheid Willem den Vyfden, erfstadhouder ... 1766: De volgende 
acht variatien op het voorgaande aria zyn gemaakt door ... J.G.W. Mozart oud negen jaaren. 
Uitgegeven door Johann Julius Hummel, Amsterdam, 1766.
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maar daarnaast een groot liefhebber van muziek, is de volgende omschrijving van 
Graf bekend:

Graaf of Graf was een beoeffenaar van kunsten en wetenschappen, een geletterd 
man, was gezellig in zyn omgang, en in de kring zyner vrienden zelfs spraak-
zaam en vrolyk, bezat eene byzondere geschiktheid om te onderwyzen, vooral 
aan Jongelieden, die hy hun smaak voor de kunsten en wetenschappen wist in 
te boezemen.8

Het is fascinerend dat een musicus van het formaat van Graf een aantal jaren in 
Zeeland heeft gewerkt. Waarom kwam hij naar Middelburg, wat deed hij hier 
en hoe kwam hij aan het stadhouderlijk hof terecht? Het is gedocumenteerd dat 
één van zijn broers, Friedrich Hartmann Graf, in 1746 zijn studie als paukenist 
beëindigde en vervolgens in dienst trad van een Hollands regiment. Bij Bergen op 
Zoom werd hij in 1747 gewond en geraakte in krijgsgevangenschap. Het is goed 
mogelijk dat ook Christian Ernst deel uitmaakte van zo’n regiment en op deze 
wijze de Nederlanden bereikte. Zeker is dat hij zijn geboorteplaats Rudolstadt in 
1750 voorgoed verliet en kort daarna in Middelburg aankwam. Aldus wordt hij 
ook genoemd in Zeelands Chronyk-Almanach:

Omstreeks van de Jaaren 1750 tot 1753, kweekte den toenmaligen Kappel Mees-
ter Graff met behulp van den als toen niet min bekwaamen en ervaaren, Musi-
cus Gerzony, de Lust tot de Muzyk alhier niet weinig aan […].9

In de genoemde periode leidde Graf het Collegium Musicum van Middelburg (op 
dit gezelschap zal hieronder nader worden ingegaan). Een en ander blijkt ook uit 
het voorwoord van zijn opus 1, Sei Sinfonie a Violino Primo, Secondo, Viola, & 
Basso. Eerder werd aangenomen dat dit opus in 1760 of later zou zijn verschenen. 
In werkelijkheid is het echter aanzienlijk eerder, namelijk in Grafs Middelburgse 

8 G.H. Broekhuyzen, Over het Leven en de Werken van eenigen der voornaamste Toondichters in 
de Onderscheidene Vakken der Compositie. Het (ongedateerde) manuscript is te raadplegen bij 
het Theater Instituut Nederland, Amsterdam. Broekhuyzen verkreeg zijn informatie vermoe-
delijk via een leerling van Graf.

9 Op. cit., deel 6. Middelburg 1786, 1040-1041. Over deze Gerzony is heden ten dage weinig 
bekend. In elk geval was hij niet uitsluitend binnen Zeeland als musicus actief: op 9 mei 1754 
gaf hij ‘een publicq concert in de Stadsdoelen te Leeuwarden’. Zie G.A. Wumkes, Stads- en 
Dorpskroniek van Friesland I (1700-1800). Leeuwarden 1930, 136.
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periode, ontstaan. Het is in 1756 gedrukt door de uit Zweden afkomstige Suenoni-
us Mandelgreen, die van 1736 tot zijn dood in 1758 te Middelburg werkzaam was, 
daar in 1756 en 1757 als drukker in de stadsrekeningen wordt genoemd en tevens 
tot de beste achttiende-eeuwse Nederlandse boekbinders behoorde.

Uit het titelblad blijkt dat Graf de zes composities opdroeg aan de leden van 
het Middelburgse Collegium Musicum: ‘[…] Composte e dedicate al molto illus-
tri, eccelentissimi é stimatissimi SIGNORI, Membri Dell’illustrissimo Collegio 
Musicale di Middelburg’.10 Hoewel het technische en muzikale niveau van collegia 
musica in het midden van de achttiende eeuw niet moet worden overschat, zal 
het Middelburgse gezelschap niet tot de middelmaat hebben behoord. Zelfs wan-
neer de door Graf in fraai Italiaans verwoorde opdracht conform de beleefdheden 
uit zijn tijd is, lijkt het niet waarschijnlijk dat hij de moeite zou hebben genomen 
om voor een vereniging van matig niveau te componeren – daartegen spreekt 
ook niveau van de zes werken. In zijn opdracht – eveneens conform de gewoon-
ten uit die tijd verwoord in het Frans – drukt Graf zijn diepste respect uit voor 
dit gezelschap, dat hem welwillend meer dan drie jaar had geëerd en waarvan hij 
‘premier Musicien’ was geweest.11 Behalve in die hoedanigheid was hij actief als 
muziekdocent; voorts is bekend dat hij als ‘Christiaan Ernst Graaf van Rudelstat’ 
in het Kerkenboek werd ingeschreven als lidmaat van de Lutherse Gemeente in 
Middelburg.12 Om een mogelijk antwoord te kunnen geven op de vraag hoe zijn 
contacten met het hof tot stand kwamen, is enige kennis noodzakelijk van een 
andere organisatie die in deze jaren floreerde: de vrijmetselarij.

Muziek en vrijmetselarij
Een opmerkelijk verschijnsel uit de tijd der Verlichting is de vrijmetselarij. Al om-
streeks 1747 waren met zekerheid in veel Oranje-gezinde militaire regimenten loges 
aanwezig. Deze ambulante loges zijn van groot belang geweest voor de verspreiding 
van de vrijmetselarij in de Nederlanden. In 1735 werd de Zeeuwse regentenzoon en 
thesaurier van de Prins van Oranje, Johan Cornelis Radermacher, gekozen tot eer-
ste Grootmeester van de Orde der Vrijmetselaren. In hetzelfde jaar werden echter 
plakkaten tegen de vrijmetselarij verspreid. De Heren van Holland en Zeeland ver-
boden de stroming. Door de banden van het Huis van Oranje met de vrijmetselarij 
voelden de Staten tijdens het Tweede Stadhouderloze Tijdperk (1702-1747) wellicht 

10 Zie de in voetnoot 3 genoemde facsimile-editie.
11 Ibidem.
12 Ibidem, Preface, x.
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de dreiging dat de Oranjetelgen op hun oude posities zouden terugkeren. Het ge-
volg was, dat de vrijmetselarij tot 1750 ondergronds sluimerde. Indien Graf tot een 
regiment (of zelfs een ambulante loge) behoorde, is zijn komst naar Middelburg niet 
verwonderlijk, want het klimaat voor vrijmetselaars-musici moet in Zeeland uiter-
mate gunstig zijn geweest. De belangrijkste mecenas op muziekgebied in Zee land, 
de regent mr. Daniël Radermacher (1722-1803), onder meer bewindhebber van de 
VOC, was net als zijn oom, de eerdergenoemde Johan Cornelis Radermacher, en 
vele andere van zijn familieleden een actief vrijmetselaar. Het eerste Nederlands-
talige muzieklexicon, geschreven door de Zeeuwse jurist dr. Joos Verschuere Reyn-
vaan, eveneens vrijmetselaar, werd aan hem opgedragen (1789). Op deze Verschue-
re Reynvaan en diverse van zijn familieleden zal ik hieronder terugkomen.

Indien men weet dat talloze musici in de achttiende eeuw aangesloten wa-
ren bij de Orde der Vrijmetselaren en dat deze traditie vaak van vader op zoon 
werd voortgezet, moet serieus aan de mogelijkheid worden gedacht dat het lid-
maatschap ook bij de aanstelling van musici een rol heeft gespeeld.13 Zo speelden 
wellicht maçonnieke contacten een rol bij de verwerving van een positie door 
Graf aan het stadhouderlijk hof van Willem V, waarmee Graf via Radermacher 
bekend zou kunnen zijn geworden. Immers, reeds op de intekenlijst van zijn in 
1758 aangekondigde opus 2, de genoemde Sei Sinfonie, vinden we zowel de naam 
van Radermacher als die van Willem V terug. Indien Graf als lid van een regiment 
(en misschien van een ambulante loge) uiteindelijk hofmusicus werd, sluit dit aan 
bij het feit dat andere musici met zekerheid op deze wijze ons land bereikten. Dat 
de militaire kapel te Vlissingen in het midden van de achttiende eeuw werd gedi-
rigeerd door een eveneens te Rudolstadt geboren musicus, Johann Ernst Freubel 
(1728-1776),14 is in dit kader opmerkelijk, zeker aangezien hij bevriend was met 
de vrijmetselaar Leopold Mozart (op zijn beurt vader van één der bekendste vrij-
metselaars onder alle musici: Wolfgang Amadé Mozart). Eveneens tot nadenken 

13 Zo vond, om slechts één bekend voorbeeld te noemen, Joseph Haydn (1732-1809) een functie 
aan het hof van edellieden die zelf bij de orde waren aangesloten.

14 Zijn zoon Jean Louis Pierre Leonard Freubel deelt mee: ‘[ ... ] Toen Prins Willem V, als stad-
houder ingehuldigd moest worden, kwam Leopold Mozart (een bijzonder vriend mijns vaders) 
met zijne beide kinderen, zes maanden bij ons logeren.’ Caecilia 3, 1946, 18. Freubel jr. noemt 
in dit verband abusievelijk het jaar 1768 (in plaats van 1766). De formulering ‘bij ons’ dient wel-
licht in de zin van ‘in Nederland’ te worden opgevat, al beweert Freubel ook dat W.A. Mozart 
de variaties voor klavecimbel over ‘Willem van Nassau’ bij hen thuis componeerde. Betrouw-
baar lijken in elk geval andere biografische mededelingen van hem, zoals het feit dat Freubel sr. 
te Rudolstadt organist van de Waalse garnizoenskerk was geweest en in 1776 op achtenveertig-
jarige leeftijd te Bergen op Zoom overleed (ibidem, 17-19).
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stemt het, dat de in 1766 – na een korte interimperiode – nieuwe leider van het 
Middelburgse Collegium Musicum ook een uit Thüringen afkomstig immigrant 
en vrijmetselaar was: Franz (later: Frans) Joachim Heinrichs. De musicus die het 
Collegium Musicum in de interim-periode 1763-1766 leidde, Willem Lootens 
(1736-1813), zou zo’n dertig jaar later toetreden tot de orde. Vele vooraanstaande 
Zeeuwse organisten waren in deze periode tevens ‘frère à talent’ van vrijmetse-
laarsloges en begeleidden aldaar de samenzang tijdens bijeenkomsten.

Het fenomeen vrijmetselarij zou in dit kader stellig nader onderzoek verdie-
nen. Aan één Zeeuwse vertegenwoordiger van dat gedachtegoed die tevens bij 
uitstek op velerlei gebied en in het bijzonder in de muziek actief was, zal hieron-
der nadere aandacht worden besteed.

Middelburgs muzikale duizendpoot: Joos Verschuere Reynvaan
Joos Verschuere Reynvaan (1739-1809), na zijn dood met name nog genoemd als 
muziekgeleerde en componist, leek tot voor kort te behoren tot de profeten die in 
eigen land weinig worden geëerd.15 Naar nadere informatie over deze zeer mar-
kante persoonlijkheid en zijn directe omgeving zocht men tot voor kort tever-
geefs in de musicologische literatuur.16

Hij werd op 11 september 1739 te Middelburg geboren als vierde kind in een 
groot gezin; verscheidene van zijn broers zouden later belangrijke maatschappelij-
ke posities verwerven.17 Onder de leden van het geslacht Reynvaan bevonden zich 
predikanten en welgestelde burgers. De achttiendeeeuwse familie kende een eigen 

15 In de in 1979-1984 verschenen, tiendelige Algemene Muziek Encyclopedie is een uiterst summier 
lemma over hem opgenomen (Bd. X, Weesp 1984, 132), waarin evenwel zijn geboorte- en sterf-
datum onjuist worden vermeld (namelijk als 1743, resp. 12 mei 1809); wellicht heeft men zich 
hierbij gebaseerd op D.J. Balfoort, Het muziekleven in Nederland in de 17de en 18de eeuw, Amster-
dam, 1938 [Tweede, herziene druk. Voorzien van een voorwoord, nieuwe illustraties, bibliografie 
en een uitgebreid register door Rudolf Rasch], ’s-Gravenhage 1981, 97. Ook in het tijdschrift Cae-
cilia 4, 1848, 167, vindt men onjuiste data. In de driedelige Encyclopedie van Zeeland, in de jaren 
1982-1984 uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap, is een artikel over hem zelfs 
opvallend afwezig. Opmerkelijk genoeg vindt men in het register, band III, 534, wel een opgave 
van geschriften van zijn hand, maar daarin ontbreekt onder meer het beste paard van stal.

16 Deze leemte werd in 2013 door mij opgevuld. Zie A. Clement, Joos Verschuere Reynvaan. 
Auteur van het eerste Nederlandstalige muzieklexicon. In: Tijdschrift van de Koninklijke 
Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 63, 2013, 86-105. Voor uitvoeriger informatie 
en nadere bronverwijzingen verwijs ik naar dit artikel, waaraan de hier opgenomen informatie 
(vaak letterlijk) is ontleend.

17 Vgl. H.F. Reynvaan, Niet altijd somer. Geschiedenis van het geslacht Reynvaan. Assen, 1975, 
113ff.; J.W. Enschedé, lemma ‘Reynvaan’. In: P.C. Molhuysen, P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch 
Biografisch Woordenboek I. Leiden, 1911, kol. 1435.
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wapen, met als helmteken de reine vaan (drie takjes), dat ook op de titelpagina van 
De CL Psalmen met de Lofgezangen uit 1789 (zie hieronder) voorkomt.18 Net als zijn 
vader voerde Joos ook de familienaam van zijn grootmoeder, Maria Verschuere.19 
Het huis waar hij zijn jeugd doorbracht bestaat nog: dit is het pand Niet altijd So-
mer, Nieuwstraat 27 te Middelburg. Slechts enkele huizen verder had eerder een 
leidende figuur uit het Zeeuwse muziekleven gewoond: Pieter Bustijn (1649-1729), 
onder meer organist van de Nieuwe kerk, beiaardier van de Lange Jan en een inter-
nationaal bekend componist. Diens zoon Pieter Bustijn jr. woonde er vervolgens tot 
zijn dood in 1756. De families Bustijn en Verschuere Reynvaan moeten elkaar dus 
persoonlijk hebben gekend.20

In zijn jeugd had Verschuere Reynvaan muzikaal onderricht ontvangen. Een van 
zijn leermeesters was de destijds bekende, reeds genoemde violist/cellist Gerzony. 
Als andere leermeester kennen we Benjamin Bouchart († 1763), opvolger van Bustijn 
en voorganger van Willem Lootens (1736-1813) als stadsorganist en -klokkenist van 
de Nieuwe Kerk en de Lange Jan te Middelburg in de periode 1729-1763.21 Daarnaast 
moet Verschuere Reynvaan, zoals uit vele verwijzingen en citaten in zijn geschrif-
ten blijkt, composities en theoretische geschriften van tal van musici en theoretici, 
onder wie Johann Sebastian Bach en Johann Mattheson en vakbroeders uit onder 
meer Frankrijk en Italië, hebben bestudeerd. De jonge Verschuere Reynvaan pro-
moveerde in 1765 te Harderwijk tot doctor in de rechten. Tussen 1765 en 1769 was 
hem de opvoeding van de zonen van Jacob van Citters (1708-1792) toevertrouwd.22 
Vermoedelijk in 1769 huwde hij zijn nicht Maria Johanna Reynvaan; uit dit huwe-

18 Voor meer gegevens over het familiewapen, zie Reynvaan, Niet altijd somer, 14-16. De titel-
pagina van de genoemde Psalmen is afgebeeld bij P. Scherft, Een speurtocht door Zeeuws 
muziekverleden [Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten-
schappen, deel 2]. Middelburg, 1984, 15.

19 Vgl. Reynvaan, Niet alijd somer, 111 en 113-117.
20 Zie over Pieter Bustijn: Exempla Musica Zelandica I: Pierre Bustyn, IX Suittes pour le clavessin, 

Amsterdam c. 1712. Facsimile edition, A. Clement (red.). Middelburg, 2011, Introduction.
21 Deze leermeesters worden beiden onder meer al genoemd door G.A. Fokker in Bouwsteenen. 

Tweede jaarboek der Vereeniging voor Noord-Nederlandse Muziekgeschiedenis 1872-1874, 120. 
Vgl. voor Bouchart en Lootens voorts Exempla Musica Zelandica IV: W. Lootens, Six Diverti-
ments for the Piano Forte, London s.a. [1798/99]. Facsimile edition, A. Clement (red.). Middel-
burg, 1996, Introduction.

22 Deze Van Citters, die zich na de voltooiing van een rechtenstudie te Leiden in 1728 als advo-
caat in zijn geboortestad Middelburg vestigde, zou daar 57 jaar lang zitting hebben in het 
stadsbestuur, bewindhebber zijn van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en daarnaast 
bekend staan als groot liefhebber van kunsten en wetenschappen, zich onder meer vertalend 
in een uitgebreide bibliotheek en een grote collectie schilderijen en prenten. In 1747 werd hij 
burgemeester van Middelburg.
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lijk kwamen drie dochters en een zoon voort. In januari van hetzelfde jaar werd hij 
benoemd tot stadsorganist en -klokkenist van de St. Jacobskerk te Vlissingen, een 
functie die hij tot 1794 zou vervullen. Daarnaast zette hij zijn in Middelburg begon-
nen praktijk als advocaat te Vlissingen voort. Hij zou daar ook het nieuwe orgel gaan 
bespelen dat zojuist was vervaardigd door Albertus van Os, orgelmaker in dezelfde 
plaats. De bekende predikant Jan Jacob Brahé (1726-1776) hield op 25 januari 1769 
een – ook in druk verschenen – Kerkelyke Redenvoering ter Gelegenheid der Inwy-
dinge van het Nieuw Orgel te Vlissingen, in de St. Jacobs of Groote Kerke (Middel-
burg en Amsterdam, 1769). Verschuere Reynvaan kreeg bovendien de beschikking 
over een tweede nieuw instrument, want in 1770 werd in de St. Jacobstoren een 
nieuw klokkenspel geplaatst, vervaardigd door Andreas Jozef van den Gheyn uit 
Leuven, zoals de tekst op de grootste klok het nageslacht liet weten: ‘Andreas van 
den Gheyn me fecit Lovanii Ao 1770 aetatis suae 43. Opus xiiii’.23 In Vlissingen vervul-
de hij vele functies: hij was er schepen, weesmeester en bibliothecaris, lid der Besog-
nekamer, oppercommissaris van het ambacht en de nering der kaarsen en die der 
pruikenmakers, thesaurier, lid van de schoolcommissie en vrederechter. Op 2 mei 
1809 overleed hij in Vlissingen, waar hij op 5 mei in de Waalse Kerk werd begraven.24

Verschuere Reynvaan en de vrijmetselarij
Een maatschappelijke activiteit die Joos Verschuere Reynvaan naast zijn vele hier-
boven genoemde bezigheden ontplooide, maar die aanzienlijk minder bekend is, 
betreft de rol die hij speelde in de vrijmetselarij.25 Zoals in vele families uit die 
tijd, met name van kunstenaars, stond hij daarbinnen niet alleen in zijn maçon-

23 Dit carillon werd in 1911 door brand verwoest. Vgl. Enschedé, lemma ‘Reynvaan’, kol. 1435; 
C.P.I. Dommisse, De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens 
gevestigde oudheidkamer, Vlissingen, 1903, 67; André Lehr, Van paardebel tot speelklok. De 
geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage Landen. Zaltbommel, 1971, 254.

24 H.F. Reynvaan, Niet altijd somer, 35f.
25 Zie over Verschuere Reynvaans rol hierin ook A.A. Clement, Maçonnerie en muziek in de tijd 

voorafgaand aan de Bataafse Republiek. In: P. van Reijen, Hef aan! Bataaf! Beschouwingen over 
muziek en muziekleven in Nederland omstreeks 1795. Alphen aan den Rijn, 1997, 54-76, hier 
62-71.
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nieke contacten.26 Joos’ jongere broer Apollonius Johannes Reynvaan (1745-1789) 
was betrokken bij de oprichting van de Vlissingse loge De Zon in 1769.27 Hij was 
lid van de Middelburgse La Compagnie Durable, waar hij op de naamlijst van 5 
april 1771 vermeld wordt als intendant. Bovendien werd hij op 22 november 1774 
aangenomen tot de graad van Mr. Elu en Schotsmeester in een loge,28 waarvan 
het voormalige bestaan tegenwoordig nauwelijks nog bekend is: de Loge van St. 
Andries – een zogeheten ‘Schotse’ loge, uitsluitend werkend in de hogere graden 
– in het Oosten te Middelburg, genaamd Les Coeurs Choisis. Joos’ oudere broer 
Bastiaan Ewaldus Reynvaan (1735-1805), eveneens een gepromoveerd rechtsge-
leerde, komt in 1774 als secretaris voor van Les Choeurs Choisis en bekleedde ver-
schillende functies in de Middelburgse Franse loge La Philantrope, waarvan ook 
de invloedrijke regent Daniël Radermacher lid was; aan hem droeg Verschuere 
Reynvaan onder meer zijn Kunst-Woordenboek op (zie onder). Wanneer Joos in 
1793 als broeder ‘Atalans’ (dat wil zeggen: broeder van talent – de term waarmee 
musici in de loge werden aangeduid) op de naamlijst van de Vlissingse loge L’Astre 
de l’Orient, die slechts één jaar eerder was opgericht, wordt vermeld,29 lijkt hij dus 
het voorbeeld van zijn broers te hebben gevolgd. In een aanbevelingsbrief van 
3 december 1802, het jaar waarin Joos eerste kapelmeester van de loge werd (die 
functie was van 1792 tot 1802 uitgeoefend door Joachim Frans Heinrichs), roept 
de secretaris van de loge de leden op tot de aanschaf van een orgel over te gaan. 
De brief begint als volgt:

26 In het achttiende en vroeg negentiendeeeuwse Nederland kan de familie Lootens als voor-
beeld van een musicerende vrijmetselaarsfamilie gelden. De belangrijkste muzikale vertegen-
woordiger ervan, Willem Lootens, was in de periode 1794-1798 lid van de Middelburgse loge 
La Compagnie Durable. Uit gegevens, aanwezig in de ordebibliotheek van het Grootoosten 
blijkt voorts dat Daniël Lootens als ‘frère à talent’ (kapelmeester) in de loge L’Enfant de la 
Vertu (Veere) werkzaam was. Ook treffen we Johannes en Jacques (elders Jacobus genaamd; 
hij was organist en beeldhouwer) Lootens aan als leden van de loge De opgaande Ster te Goes. 
Onder de componisten uit de achttiende eeuw in het algemeen wordt het bekendste voorbeeld 
gevormd door de familie Mozart: Leopold, Wolfgang Amadé en diens zijn jongste zoon Franz 
Xaver Wolfgang waren allen vrijmetselaar. Ook diverse telgen van de familie Bach waren lid 
van de orde.

27 Zie over deze loge J.C. Lagendijk, Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille ver-
licht. Hulst, 1992, passim.

28 De zogeheten “Graad van Uitverkoren Meester Elu” behoort, net als de “Graad van Groot 
Schots Meester”, tot de beperkte groep historische graden onder de hogere graden der vrij-
metselarij, naar believen volgend op de drie bekende, blauwe graden van Leerling, Gezel en 
Meester.

29 J.C. Lagendijk, Vrijmetselarij in Zeeland, 104.
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De Loge l’Astre de l’Orient, gevestigd in het Oosten Vlissingen, in overweging 
genomen hebbende het eenparig verlangen der Broederen, leden van welgemel-
de Loge, om, in navolging van verscheidene andere Loges in deze Republiek, 
hare Ameublementen vermeerdert te zien met een orgel, voor het lokaal ge-
schikt. Considereerende overzulks, dat dit verlangen is gebaseerd op eene prij-
zenswaardige begeerte, om bij al te voorkomende gelegentheden gebruik te 
maken van een instrument, welk wel bespeeld, én nut én genoegen én ver-
maak verschaffen, ja den Edelen Geest van de Aerde kan verheffen, en over het 
geheel roerende en stichtelijke melodieën kan ten toon spreiden.30

Uit de brief blijkt voorts dat de verdienstelijke Verschuere Reynvaan zich bereid 
had verklaard, ‘[...] bestendiglijk, en om niet, zijn bekende talenten op dat instru-
ment ten toone te spreiden en de harten aan het streelend Muzijk te boeien’. Ook 
had hij toegezegd om de ‘daartoe meest geschikte broeder Atalant’ in de kunst van 
het orgelspel te zullen onderwijzen.31 Naast zijn werkzaamheden als kapelmeester 
binnen de loge trad hij bovendien naar buiten als vrijmetselaar via diverse maçon-
nieke werken, namelijk:

– Gezangen der vrije-metzelaaren, van den broeder J. Verscheure [sic] Reynvaan, 
met een opdracht ‘Aan de eerwaarde Loge L’ASTRE DE L’ORIENT, en deszelfs 
veel geachte Leden!’ Vlissingen, 1799, 1808

– Gezangen vertaalt en gevolgt, uit en naar de lire maçonne, door den broeder 
J. Verschuere Reynvaan. Vlissingen, 1801; ook bekend als uitgave in een band 
met voornoemde gezangen

– Kanonnade op alle de rangen en gelegentheden der Blaauwe Maçonnerye (on-
gedateerd manuscript)

Componist en musicoloog
Hoewel Verschuere Reynvaan naast tal van andere activiteiten op maatschappe-
lijk gebied een praktijk als advocaat uitoefende, moet zijn historische betekenis 
met name in de muziek worden gezocht. Tot zijn composities, doorgaans voor 
zang, klavier en viool, behoort ook een gelegenheidswerk voor orgel, uitgevoerd 

30 Ibidem, 105.
31 Ibidem.
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tijdens het tweede eeuwfeest van Vlissingen in de Grote kerk aldaar in 1772, zoals 
uit een verslag van predikant Brahé blijkt:32

De optocht naar de Kerke geschiedde te voet in de volgende Order [...]. Dus 
passeerde de aanzienlyke train door eene zogenaamde Haye van het gemeldde 
Garnizoen, ’t welk tot aan de groote Kerkdeur geschaard stond, en by het voor-
bytreden aan hun Edel Mog. de hoogste Militaire Honneurs bewees. Zo dra 
de voorste van den Stoet ter Kerkdeure intrad, begon het Orgel zich te laten 
hooren met een musykstuk, daartoe opgesteld door den Organist Reynvaan; 
welk oorstreelend en niet min deftig Spel aanhield, tot dat de Redenvoering een 
aanvang nam.

De grote verdienste van Verschuere Reynvaan op het gebied van de muziek be-
treft evenwel niet zozeer zijn compositorische werk, maar zijn auteurschap van 
muziekwetenschappelijke publicaties. De volgende titels zijn bekend:

– Muzijkaal Kunst-Woordenboek […] (verscheidene uitgaven, Middelburg/Am-
sterdam, 1789, 1795)

– Muzijkaal Zakboekje (Vlissingen, 1805; Amsterdam, 1847)
– Geschiedenis der Muzijkkunst
– Iets over de tempelmuzijk van Salomo
– Over de muzijk der Oude Hebreën

De titel van de voorlaatste studie is opvallend wanneer men Verschuere Reyn-
vaans maçonnieke interesses in aanmerking neemt: in de vrijmetselarij speelt 
Salomo als bouwer van onder meer de (konings)tempel een cruciale rol. De be-
oefening van de ‘Koninklijke Kunst’ verwijst ook naar de tempelbouw volgens de 
plannen van koning Salomo.

Van eminent belang is het Muzijkaal Kunst-Woordenboek, behelzende, de ver-
klaaringen, alsmede het gebruik en de kracht der kunstwoorden, die in de muziek 
voorkomen; dit is tevens het eerste Nederlandstalige muzieklexicon. De eerste 
uitgave uit 1789 was incompleet; de laatste uitgave uit 1795 is ten opzichte van 
de eerste aanmerkelijk uitgebreid maar bleef – althans in druk – onvoltooid: het 

32 J. J. Brahé, Vlissings Eeuw-vreugde, op den twee-honderdsten geboortedag harer vryheid, den VI 
van Grasmaand, MDCCLXXII, Vlissingen, 1773, ‘Derde hoofdstuk. Vervattende de Plechtige 
Openbaare Godsdienst-Oeffeningen, op en ter gelegenheid van den zesden April 1772’, 77-78.
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werk loopt niet verder dan de letter M. Dit doet nochtans geen afbreuk aan de his-
torische betekenis van dit 618 bladzijden en 40 uitslaande platen tellende opus.33 
Verschuere Reynvaan deed zijn best om de uitgave aantrekkelijk te maken:

Wij hebben ook om dit Werk onontbeerlijk te maaken, met veele moeite en kos-
ten, verzameld, een groot aantal niet alleenlijk van alle de bekende, maar ook 
zelfs, om dit Werk zo veel doenlijk was volledig te doen zijn, van niet veel meer 
gebezigd wordende Speeltuigen, met derzelver Schaale en Rooster; zijnde de  
tekeningen daarvan vervaardigd door de welbestuurde hand van den Kunst-
schilder jean joseph bos – mijn stadgenoot [...].34

De studie is opgedragen aan de Middelburgse mecenas Daniël Radermacher, ‘Hee-
re van Nieuwerkerk: oudschepen en raad der stad Middelburg: bewindhebber der 
OostIndische Compagnie ter Kamer Zeeland: directeur en lid van verscheidene 
geleerde genootschappen’.35 Met hem moet Joos op verschillende niveaus betrek-
kingen hebben onderhouden.

In de eerste plaats was Radermacher een groot liefhebber van muziek en kunst-
bevorderaar: hij was onder meer initiator van de bouw en restauratie der orgels in 
respectievelijk de Oostkerk en de Nieuwe Kerk te Middelburg; in 1795 schonk hij 
een orgel uit eigen bezit aan de kerk te Arnemuiden.36 Hij was zelf een verdienste-
lijk musicus en bezat een collectie muziekinstrumenten. In zijn prachtige woning 
De Grote Christoffel aan de Dam te Middelburg vonden vele huisconcerten plaats. 
Als voorzitter van de Zeeuwse colleges van het Natuurkundig Genootschap der 
Dames besloot hij de lessen gewoonlijk met een slotzang, waarbij hij de dames 
vermoedelijk aan het orgel begeleidde.37 Voorts bevorderde hij het uitvoeren van 

33 Het werk schijnt in manuscript wel te zijn voltooid; het achterwege blijven van een volledige 
uitgave moet samenhangen met de Franse Revolutie en vermoedelijk de hoge drukkosten.

34 Ibidem, xii. De tekeningen zijn inderdaad heel fraai en verhelderend; plaat 31 (ook afgebeeld 
in het in voetnoot 1 genoemde artikel) met het bijschrift ‘Schaale van het Klokkenspel […] of 
Carillon’ is daarvan een mooi voorbeeld. De melodie op lessenaar klinkt tegenwoordig soms 
vanaf het automatisch speelwerk van de Lange Jan te Middelburg.

35 Ibidem, ‘Opdragt’. Radermacher was onder meer van 1769 tot aan zijn dood in 1803 directeur 
van het Zeeuws Genootschap.

36 Het betrof een in het midden van de achttiende eeuw door de Middelburgse stadsorgelmaker 
Ludovicus de Backer vervaardigd instrument met negen registers, dat tot aan het begin van 
de Tweede Wereldoorlog in gebruik bleef. Zie voor een afbeelding van dit instrument www.
arnehistorie.com/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=0954.

37 Vgl. Scherft, Zeeuws muziekverleden, 11.
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stadsconcerten. Samen met Christian Ernst Graf en enkele anderen zorgde hij 
ervoor dat Middelburg een eerste bescheiden concertzaal kreeg (zie onder). In 
de tweede plaats was Joos’ grootvader Ewaldus Reynvaan (1677-1753) vanaf 1719 
eigenaar van de buitenplaats Poppenroede aan de Seisweg; deze buitenplaats werd 
later bewoond door Radermacher. Een derde omstandigheid die tot contacten 
tussen Radermacher en Reynvaan heeft geleid, is het feit dat ze beiden vrijmetse-
laar waren, waarbij aangetekend dient te worden dat Radermacher niet alleen lid 
was van de Middelburge loge La Philantrope, maar ook ‘Extra Ordinair’ lid van de 
Vlissingse loge L’Astre de l’Orient, waartoe ook Verschuere Reynvaan behoorde.38

Het lijkt niet onlogisch, de nogal opvallende aandacht voor sommige namen 
en begrippen in het Kunst-Woordenboek uit 1795 mede vanuit Verschuere Reyn-
vaans hoedanigheid als vrijmetselaar te verklaren. Met het maçonnieke gedach-
tengoed moet hij immers al voor zijn toetreding tot op zekere hoogte bekend zijn 
geweest. Men denke daarbij onder meer aan namen uit de Egyptische mythologie. 
Het werk oogstte grote bewondering, ook in het buitenland. De verklaringen zijn 
veelal uitvoeriger dan uiteenzettingen van andere (buitenlandse) auteurs uit de-
zelfde periode. In een aantal gevallen is de keuze van een lemma opmerkelijk, en 
zijn de passages in de verklaringen niet vrij van een persoonlijke noot. Zo leest 
men onder het trefwoord ‘Musaeum’ onder meer:

Tot roem van Zeelands Hof- en Hoofd-stad, het hoflijk Middelburg, de plaats 
mijner geboorte, en gedeeltelijk mijner opvoedinge, is over eenige jaaren, ook 
een Musaeum opgericht, al waar de leergierige jeugd, onder het opzicht van de 
edelsten en voornaamsten der regeering, onderweezen wordt, in de teken- en 
beeldhouw-kunst; welken jaarlijks naar eereprijzen dingen, die uitgedeeld wor-
den aan die geenen welken daarin uitmunten: loflijk, voorwaar! ter navolginge 
overwaardig, ook in andere takken der kunsten.39

Ook heden ten dage bewijst dit werk nog diensten bij de beantwoording van vra-
gen omtrent tal van muziekhistorische vraagstukken.

38 De naam van Radermacher op de ledenlijst van laatstgenoemde loge is in facsimile afgebeeld 
bij Lagendijk, Vrijmetselarij in Zeeland, 137.

39 Verschuere Reynvaan, Kunst-Woordenboek, 879.
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Het Collegium Musicum en de openbare muziekuitvoeringen
In de Nederlanden bestonden reeds in de zestiende eeuw collegia musica in plaat-
sen als Arnhem en Amsterdam, In de loop van de zeventiende eeuw verschenen 
deze gezelschappen ook in steden als Utrecht, Deventer en Nijmegen. In Zee-
land waren ze eveneens aanwezig, en wel in Middelburg en Zierikzee. Middel-
burg kende reeds in 1622 een Collegium Musicum.40 Het betrof hier muziekge-
zelschappen van (ten hoogste) vijftien muzikale amateurs die onder leiding van 
een professioneel musicus beurtelings bij één van de leden thuis musiceerden. 
De leider was vaak de plaatselijke organist/klokkenist. Dit was ook de situatie in 
het zeventiende-eeuwse Middelburg, alwaar het Collegium Musicum werd ge-
leid door Remigius Schrijver (†1681) en de eerdergenoemde Pieter Bustijn.41 In 
de achttiende eeuw kregen de muziekcolleges in Nederland geleidelijk aan een 
functie in het openbare muziekleven: de leden werkten soms mee aan openbare 
muziekuitvoeringen, terwijl de bijeenkomsten van het Collegium Musicum over-
gingen in concerten die door een betalend publiek konden worden bijgewoond. 
Een dergelijke ontwikkeling heeft zich ook in Middelburg voorgedaan.

Uit de opdracht van Grafs opus 1 en het citaat uit Zeelands Chronyk-Alma-
nach blijkt dat Graf het Middelburgse college van 1750 tot 1754 heeft geleid. In 
1754 werd ook de concertzaal – een ruimte in het IJkuis (zie onder) – ingericht. 
Belangrijke informatie over het concertleven in Middelburg verschaft de passage 
over de ‘zoo aangename Zang- en Speelkonst (Musica)’ te Middelburg in diezelfde 
Chronyk-Almanach. Hieruit wordt duidelijk dat Graf als leider van het Collegium 
Musicum in eerste instantie werd opgevolgd door de muziekmeester Frans Joa-
chim Heinrichs:

Het [nu opentlyk door de Stad erkende en bevoorrechte Concert] verkreeg een-
en bestendigen voet, volgens  Reglementen en andere Orders, welke op de Jaar-
lyksche Intekening door eenige Heeren, die de Directie en Bescherming van dit 
Concert op zich namen, werden gesteld: Onder welke dit Concert niet weinig 
ten nutte gedeyde, den iever en voorstand, van de Heeren Radermacher, Hogen-
dorp en Speldernieuw: Door bezorging van deze Heeren, werd het verlies ’t welk 
men leed, by het Vertrek van den Capelmeester Graff, die onder de Hof-Musi-
kanten des Princen van Oranjen eene plaats had bekomen, weder vervult door 

40 Vgl. Exempla Musica Zelandica I, Introduction.
41 Ibidem.
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den zeer bekwamen Muzykmeester Frans Joachim Heinrichs. Doch bynaa was 
het, in den Jaare 1755, met dit Concert gedaan geweest, wanneer eene Aard-
beeving zig in de Maand November alom door geheel Europa, hoewel hier te 
Lande zeer weinig deed gevoelen. Men waande zekerlyk den Hemel te vertoor-
nen, met het speelen van onschuldige Muzyk: althans de Musikanten werden 
afgedankt, het Concert opgezegt, en deeze Edele Konst moest wegens dries-
te vooröordelen, agterstaan; Evenwel werd het Concert eenigen tyd daarnaa, 
en vervolgens aanhoudend, weder voortgezet, ja ten blyke, dat Hun Achtbaare 
zulks goedkeurden, werd den jegenswoordigen Kappelmeester Heinrichs voor-
noemd, aangesteld tot Concherge, by Resolutie van de Magistraat deezer Stad, 
van den 6 augustus 1768, en aan hem Vrije Wooning boven de Concertzaal, en 
eenen Jaarlykschen toeleg van vyf-en-twintig ponden Vlaams toegestaan. Met 
deeze Voorrechten blyft dit Concert, Jaarlyks by Intekening, geduurende het 
Winter-Saisoen, eens ter Weeke, zynde dus ver geweest des Woensdags Avonds, 
aan den gang. Voorts zyn hier bovendien nog eenige byzondere Concerten, die 
met goed gevolg, door de Beminnaars der Muzyk, worden bezogt.42

Vanaf november 1755 volgde een periode waarin geen concerten werden gegeven. 
Daarna werd aanvankelijk incidenteel en vervolgens weer regelmatig geconcer-
teerd. De periode voorafgaand aan die van de regelmatige, wekelijkse concerten 
moeten zijn samengevallen met de jaren waarin Willem Lootens de leiding van 
het Collegium Musicum had: 1763-1766. Frans Joachim Heinrichs lijkt daarna de-
finitief deze positie te hebben bekleed: uit de stadsrekening van 1769 blijkt zijn 
jaarwedde van 25 pond als conciërge; tot zijn dood op 14 maart 1801 was Hein-
richs kapelmeester en conciërge van het concert.43 In feite hielt deze dubbele 
functie een algehele verantwoordelijkheid in voor de organisatie van de prakti-
sche muziekbeoefening, niet geheel onvergelijkbaar met de in het Duitsland van 
de achttiende eeuw bestaande functie van ‘Werkmeister’.44

42 Zeelands Chronyk-Almanach, 1041-1043.
43 H.M. Kesterloo, De stadsrekeningen van Middelburg, IX. In: Archief, uitgegeven door het 

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen VIII, 1902, 32. Heinrichs was in 1764 organist van 
de Engelse kerk te Middelburg geworden en in hetzelfde jaar tot de Middelburgse vrijmetse-
laarsloge La Philantrope toegelaten; zijn broer Johann Michael Heinrichs – sinds 1767 organist 
te Goes – zou dit voorbeeld in 1772 volgen. Scherft, Zeeuws muziekverleden, 16.

44 Het vermoedelijk bekendste voorbeeld van een componist en organist die deze functie ver-
vulde, is Dieterich Buxtehude (1637-1707), werkzaam aan de Marienkirche in Lübeck, waar hij 
zowel leiding gaf aan de muziek, alsook uitbater en muziekbibliothecaris van de kerk was.
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Een mededeling in de folianten van ‘Weth en raad’ maakt duidelijk dat de voorzet 
tot toekenning van de ruimte in het IJkhuis als concertzaal was gegeven door 
Christian Ernst Graf. Op 13 april 1754 werd hierin namelijk het volgende opgete-
kend:

De requeste van Christiaan Ernst Graf, Muzijk-meester alhier. Zoo voor Zig 
zelven, als voor de verdere Leden van hel Muzijk-Collegie, verzoekende, dat 
Haar Ed. Achtb, het hovenvertrek van Stads-IJkhuis aan Hun, tot het houden 
van Concerten, gelieven te vergunnen, met authorisatie op de Heeren Thesau-
riers om dezelve Kamer, tot dat gebruik te laten bekwaam maaken, alsmede dat 
aan Hun, eenigen turff, om gedurenden den Winter, eenmaal des weeks, vuur te 
Stooken, mogt worden geaccoordeert. Is, na deliberatie, ten fine van examinatie 
op raport aan deze vergadering, in handen van de Heeren Thesauriers gestelt.45

Het IJkhuis was niet de enige plaats waar werd gemusiceerd. Zo lieten organis-
ten en klokkenisten uiteraard geregeld van zich horen.46 In het Wijnkopershuis 
werden eveneens concerten gegeven. Zo werd in de Middelburgsche Courant van 
donderdag 21 december 1758 aangekondigd dat twee muzikanten waren ‘gearri-
veert’, die ‘met Permissie van de Edele Achtbare Heeren BURGERMEESTERS en 
REGEERDERS der Stad Middelburg in Zeeland’ een ‘VOCAAL en INSTRUMEN-
TAAL CONCERT […] in het Wynkoopers-Huis’ (in gebruik als herberg) zouden 
geven. De prijs bedroeg ‘voor ieder Persoon […] een Gulden en tien Stuivers en 
met eene Dame, twee guldens’. De ‘Lootjes’ waren verkrijgbaar in het genoemde 
Wijnkopershuis, alsmede in ‘de Herberg de Goude Leeuw, alwaar dezelven gelo-
geert zyn’.47

Ook bij bijzondere gelegenheden klonk muziek. Als voorbeelden kunnen di-
verse uitvoeringen in relatie tot het Huis van Oranje worden genoemd. Drie jaar 
vóór de verlening van zijn protectoraat in 1769 had Willem V een bezoek aan Zee-

45 Zeeuws Archief, Handschriftenverzameling 849/2, fol. 20. Deze verwijzing dank ik aan me-
vrouw H.A. Gijsbertsen, destijds (1994) woonachtig in Middelburg, thans in Ede. De geschie-
denis heeft geleerd dat dit verzoek klaarblijkelijk terstond werd gehonoreerd.

46 Op deze categorie ga ik hier niet in; dit zou de binnen het kader van dit artikel beschikba-
re ruimte aanzienlijk overschrijden. Informatie over deze musici heb ik in diverse vroegere 
bijdragen verstrekt, onder meer in diverse delen uit de serie Exempla Musica Zelandica, in het 
tijdschrift Zeeland en in het Zeeuws Tijdschrift. Zie over de carillontraditie bijvoorbeeld Albert 
Clement, Houd de Zeeuwse beiaardtraditie hoog!, In: Zeeuws Tijdschrift 61, nr. 5-8, 2011, 60-
63.

47 Middelburgsche Courant, 21 december 1758, 2.
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land gebracht dat niet onopgemerkt was gebleven. De Watermusic, die George Fri-
deric Handel (1685-1769) in 1715 voor een boottocht van George I over de Theems 
had gecomponeerd, vond in 1766 navolging via een evenement in Middelburg bij 
de huldiging van Willem V als Eerste Edele van Zeeland. Het nog niet gedempte 
Molenwater bood ruimte aan een jacht waarop een orkest meevoer dat tussen 
een maaltijd en een vuurwerk een muzikaal intermezzo ten beste gaf. Daarvóór 
was op de markt een concert gegeven waarin onder meer de militaire kapel een 
aandeel had.48 In de Middelburgse stadsrekening van een jaar eerder, 1765, vindt 
men een overzicht van onkosten vanwege de receptie van de prins van Oranje als 
erfstadhouder, waarin o.a. uitgaven voor de kleding van trompetters en de aan-
koop van 28 nieuwe trommels zijn vermeld, terwijl aan Frans Joachim Heinrichs 
en andere muzikanten £ (Vlaamse pond) 49:9:4 werd betaald.49 In 1767 werd aan 
Heinrichs cum suis een bedrag van £ (Vlaams) 6:3:8 betaald voor het ‘muchiseren’ 
op het stadhuis op 2 november, de dag waarop het huwelijk van de prins werd 
voltrokken.50 Bijna twintig jaar later, in 1786, vermeldt de stadsrekening een reeks 
uitgaven ‘wegens de receptie van Hunne Doorluchtige Hoogheden den prins en 
de prinses van Oranje en Nassau’, waaruit blijkt dat het ‘orchest’ onder leiding van 
kapelmeester Heinrichs opnieuw muziek ten beste gaf.51

Geheel andere bijzondere gelegenheden waarbij muziek klonk, waren de ora-
ties van professoren aan de Latijnse school. Nog in 1800 en 1803 werd Willem 
Lootens gehonoreerd voor orgelspel in de Nieuwe kerk bij zulke gelegenheden.52 
Een bijzondere plechtigheid had in 1780 plaatsgevonden: op 17 mei van dat jaar 
werd in de Nieuwe Kerk een koraal van Lootens uitgevoerd, getiteld Choraal in IV 
stemmen, gecomponeerd door den organist W. Lootens; bij gelegenheid der lijk-ora-
tie, op de heer professor J. Willemsen. De lijst van intekenaren op deze compositie 
(waarop opvalt dat sommige ‘Heeren’ dames zijn) bevat bekende Zeeuwse na-
men.53 Naast alle openbare muziekuitvoeringen was een andere plaats van hande-
ling van groot belang voor het muziekleven: de huiselijke kring.

48 Scherft, Zeeuws muziekverleden, 14.
49 H.M. Kesterloo, De stadsrekeningen van Middelburg, 183.
50 Ibidem.
51 Ibidem, 184f.
52 Zie voor deze en verdere informatie over Lootens EMZ IV (Introduction) en A. Clement, 

Willem Lootens (1736-1813) – organist en klokkenist van Middelburg. In: Zeeland 5/3, 1996, 
107-112.

53 Deze lijst is afgebeeld in: Zeeland 3/2, 1994, 65.
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Muziek in de huiselijke kring 
De muziekcolleges in de Nederlanden droegen in de zeventiende eeuw nog een 
besloten karakter, maar hieraan kwam geleidelijk een einde toen de bijeenkom-
sten zich tot openbare concerten ontwikkelden. Middelburg vormde hierop, zo-
als hierboven is aangetoond, geen uitzondering. Het musiceren in intiemere kring 
vond plaats in de huiselijke kring. In de Nederlanden is veel gezongen, en dit zal 
voor een niet onbelangrijk deel zijn gebeurd tijdens gezellige avonden. De onwaar-
schijnlijk grote hoeveelheid liedboekjes die in het begin van de zeventiende eeuw 
verscheen, is een duidelijk voortvloeisel van deze zangcultuur.54 Een Zeeuws voor-
beeld is uiteraard de Nederlandsche Gedenck-clanck van Adriaen Valerius († 1625) 
– in het toenmalige Zeeland niet eens de bekendste bundel.55 

In de tweede helft van de achttiende eeuw moet te Middelburg met veel animo 
in de huiselijke kring zijn gemusiceerd. Zo werd in het jaar 1758 in de Middel-
burgsche Courant met regelmaat melding gemaakt van het verschijnen van zes 
klavecimbelsonates (opus 1) van ene Pierre van den Bosch. Deze Pieter Joseph 
van den Bosch (1736-1803) was van 1765 tot 1797 organist van de kathedraal in 
Antwerpen. Ook werden zeer regelmatig orgels en ‘clavercimbaals’ te koop aan-
geboden. Vele patriciërs bezaten muziekinstrumenten. Zo is bekend dat Daniël 
Steven Schorer onder meer diverse strijk- en blaasinstrumenten bezat, waaronder 
zeventiende-eeuwse violen uit Cremona. Ook Johan Adriaan van de Perre bezat 
verscheidene muziekinstrumenten (waaronder twee orgels) en tevens een aantal 
muzieklessenaars,56 wat op ensemblespel in de huiselijke kring wijst. De meest tot 
de verbeelding sprekende figuur als muziekbevorderaar is echter zonder twijfel 
de in deze bijdrage al meermalen genoemde Daniël Radermacher geweest. Niet 
alleen kreeg het Collegium Musicum mede door zijn toedoen in 1754 de beschik-
king over de IJkzaal, maar hij was onder meer ook initiator voor de bouw van het 
schitterende, in 1783 voltooide orgel in de Middelburgse Oostkerk, alsmede in 
1792 schenker van een verguld beeld met twee dito vazen voor het orgel van de 
Lutherse Kerk te Middelburg en in 1795 van een groot huisorgel uit eigen bezit 
aan de Hervormde kerk van Arnemuiden.

54 Voor de situatie in Zeeland, zie L.P. Grijp, Zeeuwse Nachtegalen. De zangcultuur in Zeeland 
aan het begin van de Gouden Eeuw. In: Zeeland 1/4, 1992, 179-183.

55 Op de Middelburgse muziekcultuur in de zestiende en vroeg-zeventiende eeuw ging ik in 
tijdens een aan Isaac Beeckman gewijde conferentie op 27 en 28 september 2018, waarvan de 
proceedings in 2020 zullen verschijnen.

56 Scherft, Zeeuws muziekverleden, 10.
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Dezelfde Radermacher behoorde van 1769 tot zijn dood in 1803 tot de directeuren 
van het Zeeuws Genootschap.57 

Een duidelijk bewijs van de goede contacten tussen deze regent en het Huis 
van Oranje is het feit dat een van de vele muziekavonden in zijn huis aan de Dam 
werd bijgewoond door niemand minder dan prins Willem V. Hierboven werd 
vermeld dat het ‘orchest’ te Middelburg in 1786 musiceerde ter gelegenheid van 
het bezoek van de prins. Daniël Radermacher deelt mee dat hij op 17 juli van dat 
jaar de eer had gehad, tijdens een ‘Concert van Musicq, met orgel en clavecimbel 
gepaard’, Willem V, diens vrouw Frederica Sophia Wilhelmina en een groot ge-
zelschap van in totaal 38 hooggeplaatste personen te ontvangen. Na het concert 
volgde om 22.00 uur een souper. Om 23.45 uur stond de prinses op en werd door 
Radermacher in de blauwe kamer geleid. Te middernacht vertrok het gezelschap 
‘volkomen voldaan, en vergenoegd’. Radermacher verzuimt niet te vermelden dat 
de jonge prinses tweemaal op zijn klavecimbel ‘Extra fraay, en Konstig een Mu-
sicq. Stuck’ speelde, ‘met volkomen goedkeuring van een ieder’, waarop hij haar 
twee dagen later een klein vierkant tafelklavecimbel, staande op een voetje met 
een lessenaartje, en een zitbankje toezond. De prinses beantwoordde dit gebaar 
door bij Radermacher op 25 juli ’s avonds, kort voor haar vertrek naar Bergen op 
Zoom, een ‘Extra fraay ingelegd vierkant kistje, met zilverbeslag zijnde ten ge-
bruike voor Toilet, Naai-, en Schrijfwerk’ te laten bezorgen.58

Een bewijs dat de muzikale contacten tussen Middelburgse kringen en het hof 
ook na 1795 voortduurden, lijkt te worden gevormd door een interessant docu-
mentje uit het bezit van Radermacher, thans aanwezig in het archief van de familie 
Schorer. Het betreft een gelegenheidscompositie voor zangstem met klavierbege-
leiding, waarvan het muziekblad aan de ommezijde met deze woorden is beschre-
ven: ‘Paroles de L’Envoije Extraordinaire de Danemarc Le Baron de Schubart / 
Musique par Colizzi / 4 avril 1797’. Een bijgevoegd blad bevat nogmaals de tekst 
van het eerste couplet, gevolgd door vier andere. Het geheel wordt voorafgegaan 
door een instructie wie welke coupletten dient te zingen.59

57 Zie over hem en zijn rol al mecenas voor de muziek ook: Albert Clement, Dr. Joos Verschuere 
Reynvaan, ‘frère à talent’. In: Zeeland 1/3, 1992, 147-152, alsmede het in voetnoot 16 genoemde 
artikel van mijn hand in het Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Mu-
ziekgeschiedenis.

58 Zeeuws Archief (ZA), Archief Snouck Hurgronje II, inventarisnummer 108.
59 ZA, Familiearchief Schorer, inventarisnummer 510. Een afbeelding vindt men in Zeeland 3/2, 

1994, 68. Ik werd destijds op deze compositie attent gemaakt door drs. E. van der Doe.
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Genoemde componist, Johann Andreas Kauchlitz Colizzi (ca. 1740-1808), was 
vanuit zijn geboortestreek Bohemen naar noordelijker streken vertrokken om 
zijn geluk te beproeven. Na een verblijf in Braunschweig werd hij in juni 1766 
docent Italiaans aan de Leidse universiteit. Vermoedelijk is Kauchlitz zijn eigen-
lijke naam, die hij om diplomatieke redenen veritalianiseerde. Door zijn huwe-
lijk werd hij in een ter plaatse welgestelde familie opgenomen. In 1777 verhuisde 
hij naar de hofstad, waar hij muziekleraar werd van prinses Louise van Oranje 
en als klavecinist deel ging uitmaken van de stadhouderlijke hofkapel van prins 
Willem V onder leiding van Christian Ernst Graf (die in november 1790 officieel 
werd opgevolgd door Jean Malherbe). Nog in 1806 was Colizzi in Den Haag als 
componist en muziekdocent werkzaam. Met het vallen van de naam van Graf is 
de cirkel rond. Door de omgang van de Radermachers met de Oranjes en door de 
Middelburgse achtergrond van Graf zal Colizzi de familie Radermacher minstens 
van naam hebben gekend. 

Tot slot
Samenvattend kan worden vastgesteld dat er ten tijde van de oprichting van het 
Genootschap sprake was van een zeer levendige muziekpraktijk in de Zeeuwse 
hoofdstad. Er was veel lokaal talent aanwezig, maar ook duidelijk van musici uit 
het buitenland die zich vanwege het gunstige culturele klimaat in Middelburg 
vestigden en hun muzikale steentje aan de muziekcultuur bijdroegen. Dat ta-
lent beperkte zich niet tot uitvoerende musici, maar omvatte ook componisten, 
auteurs van muziektheoretische en organologische geschriften en zelfs, in de 
persoon van de uit Zweden afkomstige Suenonius Mandelgreen, het fenomeen 
muziekuitgeverij. Deze muziekcultuur werd sterk bevorderd door muziekmin-
nende regenten die vaak ook zelf als amateur muzikaal actief waren. Mede door 
deze inbreng was er sprake van een overlap in het netwerk van muziekmin-
nenden en andere culturele netwerken, waaronder dat van de vrijmetselarij en 
het Genootschap. Vaak kwam men in deze diverse kringen in Zeeland dezelfde 
personen tegen.

Toch dient, na al deze musici en andere personen die het muziekleven in Mid-
delburg hebben gestimuleerd, één categorie professionals tot slot niet onvermeld 
te blijven. Zonder hen zou de meeste muziek nooit hebben kunnen klinken omdat 
allen aan deze groep schatplichtig waren: het betreft de bouwers van muziekin-
strumenten. Het zijn er te veel om hier te bespreken op een wijze die recht doet 
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aan hun verdiensten,60 maar één naam mag hier niet ontbreken: die van de klave-
cimbelmakers Grouwels.

In zijn betoog over het klavecimbel merkt Verschure Reynvaan in zijn eerder 
genoemde Kunst-Woordenboek op dat daarvan exemplaren bestaan die net als 
het orgel twee klavieren hebben. Ook schrijft hij dat er klavecimbels zijn waar-
van het tweede klavier niet boven, maar naast het eerste is geplaatst, en in wezen 
een instrument op zichzelf is; ‘een bijzonder, klein Klavecimbeltjen, een Spinetjen 
[…] wordende deeze soorten genoemd, de moeder met het kind’.61 Ongetwijfeld 
heeft Verschuere Reynvaan zulke instrumenten zelf gezien, vermoedelijk zelfs van 
de hand van een Middelburgse bouwer. In heel wat Zeeuwse patriciërshuizen wa-
ren immers klavecimbels te vinden, daaronder exemplaren van de Middelburgse 

60 Het betreft onder meer een aanzienlijk aantal orgelbouwers, alsmede een familie (drie genera-
ties) van klokkengieters, aan wie ik in de eerdergenoemde proceedings (zie voetnoot 55) enige 
aandacht zal besteden.

61 Ibidem, 115.

Vlaams dubbelvirginaal, vervaardigd door de Middelburgse klavecimbelbouwer Lodewijck 
Grouwels in 1600, thans aanwezig in het Metropolitan Museum of Art, New York. Bron 
afbeelding: http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/180013528
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virginaal- en klavecimbelbouwers Johannes en Lodewijck Grouwels. Johannes 
Grouwels, afkomstig uit Antwerpen, had zich in 1593 te Middelburg als poorter 
laten inschrijven en wordt in de stadsrekening als ‘clavecimmaker’ vermeld. Zijn 
(vermoedelijke) zoon Lodewijck bekwaamde zich in hetzelfde vak. Van Johannes 
is een instrument aanwezig in het Brussels Museum (een virginaal uit ca. 1580). 
In het Metropolitan Museum of Art te New York bevindt zich een fraai – en he-
den ten dage onder kenners zonder meer beroemd – dubbelvirginaal (moeder en 
kind) uit 1600 van Lodewijck (zie afbeelding 2): een dergelijk instrument moet 
Verschuere Reynvaan voor ogen hebben gestaan.

In diverse studies over het klavecimbel vindt men een verwijzing naar het 
Kunst-Woordenboek van Verschuere Reynvaan.62 Dat hij evenwel niet alleen veel 
kennis uit zijn tijd op schrift stelde, maar daaraan ook als bedenker van nieuwe 
terminologie bijdroeg – ‘moeder met kind’, een term die heden ten dage volledig 
is ingeburgerd in het vakgebied, is daarvan een uitstekend voorbeeld – lijkt tot op 
heden aan de aandacht van velen te zijn ontsnapt. Uit dit en veel andere voorbeel-
den moge duidelijk zijn geworden, dat het Middelburgs muziekleven omstreeks 
1769 van grote culturele betekenis is geweest en tot de dag van vandaag sporen 
nalaat.

62 Enkele voorbeelden: F. Hubbard, Three Centuries of Harpsichord Making, Cambridge MA, 
1967, 75 (‘[...] This is called the Mother with the Child.’); John Koster, The mother and child 
Virginal and its place in the Keyboard instrument Culture of the sixteenth and seventeenth 
Centuries. In: J. Lambrechts-Douillez (red.), Colloquium. Ruckers klavecimbels en copieën: 
universele instrumenten voor de interpretatie van de muziek uit Rubens tijd, Antwerpen, 1977, 
78-96, hier 78: ‘The Dutch term de moeder met het kind, that is mother and child, which we 
know from various seventeenth- and eighteenth-century sources [...]’.
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Satire tussen ‘deze Vlaamsche wallen’
Jan van Loo

Daarna, godbetert, werd hij predikant
Gezegend werk! Maar helpen deed het niet1

Inleiding

Bij de viering van een 250-jarig bestaan ligt het voor de hand om flink uit 
te pakken. En hoe kan dat beter dan eminente grootheden die lid geweest 
zijn van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, in de 

schijnwerpers te zetten? Maar is dat wel eerlijk tegenover al die leden die welis-
waar lid waren, maar niet vooropliepen in de wetenschappelijke gelederen? Zij 
die er eveneens trots op waren om te zijn opgenomen in deze schare, ook al be-
vonden zij zich soms in het midden ervan of sukkelden ze ergens in de achterhoe-
de. Het is nu een uitgelezen moment om enkelen van hen ten tonele te voeren.

En dat laatste nemen we letterlijk: in de hiernavolgende tekst staat de analyse 
van een toneelstuk centraal en daarmee begeven we ons op een weinig betreden 
terrein als het gaat om bestudering van de leden van het Genootschap: dat van 
kunst en cultuur. Juist omdat zij tot de elite behoorden, ligt het voor de hand dat 
velen van hen zich ook op dit gebied niet onbetuigd lieten. Dit artikel beperkt 
zich daarbij tot het genre van de satire, omdat er sprake is van een hekelspel. Na 
een beknopte toelichting op het begrip satire zal gepoogd worden het genre te 
duiden in het achttiende-eeuwse Zeeland. Vervolgens volgt een analyse van het 
toneelspel, waarbij een aantal van de optredende toneelfiguren apart belicht zal 
worden. Zij blijken ons te leiden naar personen in het dagelijkse leven van Hulst 
in Staats-Vlaanderen rond 1775 en twee van hen zijn tijdens hun leven lid geweest 
van het Genootschap. Na de analyse is er aandacht voor hun persoon in relatie tot 
het lidmaatschap. Tenslotte worden nog enkele vragen besproken zoals: uit welke 

1 Drs. P. en Paul Lemmens, Dat lentebal. 33 balladetten, 1983.



266 Satire tussen ‘deze Vlaamsche wallen’

hoek is dit hekelspel afkomstig (katholiek of protestant) en wie is de auteur? Bij 
de laatste is er ook aandacht voor vragen als: voor wie is het geschreven en hoe 
kwam het handschrift terecht in het familiearchief Van den Brande?

Satire
Tegen het einde van de zeventiende eeuw was het gedaan met de rederijkerska-
mers in Zeeland (alleen Veere hield het een eeuw langer vol). Het zou echter naïef 
zijn om te veronderstellen dat na dit afscheid van de rederijkers gestopt werd 
met het schrijven van gedichten, toneelspellen en alle mogelijke varianten van 
schrijfsels waaraan men in die dagen plezier beleefde. Dat werk werd onverdroten 
voortgezet. Een uitzonderlijk genre daarbij is de satire, waarbij men zich onder 
andere bediende van spot- of hekeldichten (burleske verzen) of, zoals in ons geval, 
van een hekelspel, maar ook proza behoorde tot de mogelijkheden. De verschij-
ningsvorm van de satire was vaak die van het pamflet.

In een satire valt men iemand of iets aan. De ondeugden die de satiricus op-
voert, maken duidelijk waar hij de norm stelt, met andere woorden welke deugden 
zijn goedkeuring wegdragen. Hij overdrijft zijn aanval in sterke mate en strooit 
met dubieuze waarheden. Plaats en datum evenals persoon, zijn bekend. De lezer 
dient zich evenwel permanent te realiseren dat er sprake is van literaire fictie.2 
Een ‘bestseller’ op dit terrein is Burlesque notulen der Staten van Zeeland, waar-
in de vergaderingen van 1676 tot 1684 zijn opgetekend. Van dit handschrift zijn 
diverse afschriften met verschillende titels bekend.3 Het is geschreven door Mi-
chiel Michielsen, raadpensionaris van Vlissingen. Om te zorgen dat lezers goed 
weten over wie of wat het gaat, zijn er bij sommige uitgaven van dit werk sleutels 
toegevoegd of zelfs apart uitgegeven. De trend om op spottende wijze zaken aan 
de kaak te stellen, heeft zich in de eeuw die volgde, voortgezet. Deze aanpak lijkt 
uitgegroeid te zijn tot een ware cultus. Vreemd genoeg is hiernaar weinig (uitge-
breid) onderzoek verricht.

2 Gegevens over het genre satire zijn ontleend aan Karel Bostoen, De ontkenning van de satire 
in de christelijke literatuurbeschouwing, of hoe de Historie van B. Cornelis in de negentiende 
eeuw de reputaties van geleerden knakte. In: Secrete Penitentie, Bijdragen tot de geschiedenis 
der Nederlandse satire, 7 (1995), 1-11, met name 1-3. Ook op: https://www.apud.net/index.php/
secrete-penitentie/199-sp1501, (Gezien 20 nov. 2018).

3 Een voorbeeld: ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB), KLUIS Hs 6210, Michiel Mi-
chielsen, Notulen der Staate vergaaderinge 1676-1684. Er zijn ook versies met andere jaartallen.
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Schimpdigten
Ook een succes was Illustre Ambassade van Jan Pr. van den Brande, Heere van 
Cleverskerke, een hekeldicht op Jan Pieter van den Brande (ca. 1645 – ca. 1712), 
burgemeester van Middelburg, die in 1694 benoemd werd tot ambassadeur in 
Engeland. Behalve tal van afschriften als manuscript bestaan er gedrukte versies.4 
Een verzamelband met op de rug het opschrift Schimpdigten begint met zo’n 
handschrift van de Illustre Ambassade.5 Uit de titel blijkt wat de lezer kan ver-
wachten: gedichten waarin sprake is van hekelen, honen of spotten. Het hekelspel 
Jeremias is in deze zelfde bundel opgenomen als vijfde handschrift.

Schimpdigten is een interessante verzameling bestaande uit 46 teksten die geza-
menlijk een beeld schetsen van wat men in die dagen humoristisch vond. Sommi-
ge waren populair en vindt men ook in andere verzamelingen, zoals bijvoorbeeld 
Zeeuse Rommelsoode en Den verstandigen Landtman. De lengte van de teksten va-
rieert van vier regels tot tientallen bladzijden. Naast handschriften is er drukwerk 
ingebonden. Het merendeel is berijmd. De tekstsoorten zijn uiterst divers. Naast 
echte spotdichten (Schimpschrift op den advocaet Smytegeld) zien we voorbeelden 
van nepnieuws (Nieuw Nederlandsche Courant), samenspraken (Samenspraak 
Tusschen Een Wollenaaijster Bewint hebber Boek Houder Commissaris Kuijper en 
Een Notaris Ionge), een boekenlijst met neptitels voor een veiling, een verhaal over 
kaartspelen afkomstig uit een almanak (Een Zeker geval onlangs Voorgevallen tus-
sen een heer en Zijn Knegt in london omtrent een Spel kaarten), lofdichten, brieven 
enz. Een tweetal teksten is in het Frans geschreven, de rest in het Nederlands.

De band meet 17 x 21,6 cm, maar sommige van de ingebonden teksten zijn 
kleiner, andere zijn groter dan de band. In het laatste geval zijn de bladzijden zo 
naar binnen gevouwen dat ze binnen de band vallen. Er is geen doorlopende pa-
ginering, wel hebben sommige teksten een eigen nummering. De gebruikte jaar-
tallen in de teksten lopen van 1702 tot 1781. Dat wijst erop dat de teksten na 1781 
zijn ingebonden, mogelijk door de gelijknamige kleinzoon van Jan Pieter van den 
Brande, die leefde van 1734 tot 1793.

Jeremias
Het hekelspel is de enige tekst in de verzamelband, die gesitueerd is in Zeeuws- 
Vlaanderen. Een tweede exemplaar van het spel is (nog) niet aangetroffen.

4 Bijvoorbeeld ZB, Kluis 1078 C 86, Jan Pr van den Brande, Illustre ambassade.
5 Zeeuws Archief (ZA), Familie Van Reigersberg Versluys, 1544-1939 (Van Reigersberg),  

inv.nr. 35: Jan Pr. van den Brande, Illustre Ambassade.
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De tekst begint met twee folia informatie voor de lezer of toehoorder, waarna 
het spel volgt (folia 1 t/m 29). Toneelaanwijzingen bestaan voornamelijk uit de 
namen van de spreker(s), een enkele maal uit een stemmingsaanduiding of han-
delingsomschrijving. Over het decor en hoe te handelen en/of te spreken moeten 
de regisseur en de toneelspelers dus zelf beslissen. De verdeling in bedrijven en 
tonelen zijn duidelijk aangegeven. De tekstregels rijmen paarsgewijs op elkaar. 
Het toneelstuk Jeremias wordt opgevoerd door de konst minnende Jongheid van 
de Vlaamsche Rhetorica anders genaamd, het gilde van de heilige Transfiguratie. 
De plaats van handeling is het Prinsenhuis in Hulst en de opvoering vindt plaats 
op alle zondagen en heiligendagen van Pinksteren tot eind augustus van het jaar 
1776. Het motto luidt: quos Ego; sed motos praestas [sic6] Componere fluctus (Ver-
gilius) (Ik, ik zou jullie...! Maar eerst de golven maar eens tot bedaren brengen).

Een hekelspel betekent ook: wat is realiteit en wat is fictie? De Transfiguratie is 
de bekende rederijkerskamer uit Hulst, die in de stadsrekeningen in 1618 voor de 
laatste keer genoemd wordt. De allerlaatste kennisgeving over deze kamer lezen 
we in 1687 bij Jacob van Lansberghe in zijn geschiedenis over de stad Hulst. Hij 
heeft van dit gilde een nieuw reglement op rijm uit 1621 onder ogen gehad. ‘Te-
genwoordig [dus 1687] is deselve Broederschap in ongebruyck.’7 Er staat dus niet 
dat het gilde is opgeheven en misschien heeft het een ondergronds leven geleid 
tot in 1776. Er kan natuurlijk ook sprake zijn van een heroprichting. Een feit is 
echter dat er geen enkel spoor is gevonden van het bestaan van dit gilde in en 
rond 1776.

Het Prinsenhuis in Hulst is het huidige gebouw van Museum De Vier Am-
bachten in de Steenstraat 28. Het huis wordt zo genoemd omdat het vanaf 1645 
in bezit was van de Oranjes. Daaraan kwam een eind op 13 december 1771 toen 
het werd gekocht door predikant Johannes Arnoldus Heeser.8 Er is dus sprake van 
toneelopvoeringen op zondagen en heiligendagen door een katholiek gilde in het 
huis van een predikant. Dat lijkt niet erg waarschijnlijk. Het was in die dagen niet 
gangbaar om een toneelspel langdurig en veelvuldig op te voeren. Het is trouwens 
de vraag of men met dit spel over zo’n lange periode voldoende publiek zou aan-
spreken. En hoewel we weten dat dit gebouw indertijd groter was dan thans, is het 

6 Er behoort te staan: praestat.
7 J. van Lansberghe, Beschryvinge van de stadt Hulst. ’s-Gravenhage, 1687 [facsimile uitgave 

1991], 216.
8 Gemeente Archief Hulst (GAH) 1207-1215, Register van transporten en plechten, 24 okt. 1771, 

ff. 271v-273r.
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onzeker of het toen geschikt was voor toneelopvoeringen. Daarnaast was er voor 
zo’n uitvoering toestemming vereist van de magistraat. De resoluties van Hulst 
uit de tweede helft van de achttiende eeuw maken duidelijk dat de aanvragen voor 
een opvoering summier waren en dat ze vrijwel altijd werden afgewezen. Vermel-
ding van een rekest voor deze toneelreeks is niet gevonden. In het stuk zelf wordt 
nota bene het bijwonen van toneelopvoeringen gelaakt! Dus de stelligheid waar-
mee de opvoeringen werden aangekondigd is niet in lijn met de omstandigheden 
en het beleid dat de magistraat van Hulst aanhield. We kunnen er dan ook vanuit 
gaan dat dit spel zeker niet is opgevoerd zoals in de inleiding wordt aangekondigd. 
Het is zelfs de vraag of het ooit tot een opvoering is gekomen.

Het spel bestaat uit drie bedrijven met de volgende rolverdeling: schriftge-
leerde Jeremias en zijn vrouw Proserpina en twee ambtgenoten van Jeremias, te 
weten Jacobus en Johannes; een groep kaartspelers bestaande uit: Cornelis de 
Hoofdman, Barnaba, Casper Plijtrok, Willem Scriba en Pieter Buskruijd; twee 
hoofden van de schuttersgilden: Pieter Buskruijd en Jonker Benjamen en de heili-
gen St. Sebastiaan, St. Christoffel en St. Joris.

Het eerste bedrijf
Om de leesbaarheid niet te verstoren, zijn de citaten uit het toneelspel in de tekst 
zelf steeds cursief gedrukt zonder nadere vermelding.

We maken kennis met Jeremias en Proserpina in zijn studeerkamer. Met de 
nodige verontschuldigingen komt zij manlief storen tijdens zijn studie voor de 
volgende preek. Hij is daar overgevoelig voor en reageert driftig met: Ik wenschte 
dat gij was een uur ver uit mijn oogen, waarna nog tal van onvriendelijke aanspo-
ringen volgden om snel op te hoepelen. Proserpina schrikt ervan en maant hem 
tot kalmte: zus, zus mijn Lieve Man, Gij weet hoe dat de drift uw Lighaam schaade 
kan. Eerder had hij namelijk tijdens een woedeaanval bloed gespuwd. Bovendien 
legt ze uit: Hetgeen ik zeggen wil is gansche geen ijd’le praat, Maar iets dat uw Per-
soon, uw ampt en pligt aangaat. Hierdoor overtuigd mag zij toch haar zegje doen, 
maar ze moet wel opschieten, want hij moet zijn hele preek nog uit zijn hoofd 
leren. Proserpina zelf had trouwens ook niet veel tijd,

want ik moet nog vloer gaan schrobben met de meid, En ’t koper en het Tin ook 
nog wat afgaan schuuren. Tevergeefs had haar lieve schat op de nationale biddag 
gepreekt tegen
’t gruw’lijk voltespel, die vinding van de hel.
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maar al dat roepen en het dond’ren van uw stem,
Heeft op dit Sodoma geen slot, geen vat nog klem,
want ik heb zeedert van mijn vrinden weer vernoomen,
Dat bij Cornelius de Hoofdman ’t zaamen koomen,
Piet Buskruid en zijn zoon, Kasplijtrok, Barnaba
En t hoofd van die Partij wilhelmus Scriba

Woensdag na het uitgaan van de kerk speelden zij het kaartspel volte met open 
raam. Jeremias reageert hierop hevig ontsteld (zijn bloed stolt in zijn aderen): 
Mijn hoofthair rijst omhoog, mijn Pruijk drijgd mij t’ontvallen, wat boosheid heer-
scht niet al in deze vlaamsche wallen.9 Met weemoed denkt hij terug aan betere 
tijden: Gelukkig dorp aan Zee, gelukkig Duin en Strand. Er kwam daar wel hoererij 
voor, maar dat was lang zo erg niet als het voltespel.

Zijn woede verergerde toen Proserpina’s dienstmaagd Canaar [canard = vals 
bericht] haar mevrouw uit de eerste hand wist te vertellen hoe Casper Plijtrok 
zondagmiddag met zijn vrouw en schoonzus in de sjees naar Stekene reed om 
aldaar een toneelvoorstelling bij te wonen: wat monsters uit de Hel bewoone deeze 
stad. Ze versmaden niet alleen Gods woord, maar nemen ook een loopje met het 
geloof. En hoewel hij zich moe voelt, besluit hij toch zijn collega’s op te zoeken. 
Eerst bezoekt hij Jacob en klaagt dat hij liever dood zou zijn dan dat ik bij dit volk 
nog lang zouw moeten woonen en vervolgt met wat zat ik daar gerust aan Nereus 
Pekelplas. Daar was ik wel gesien, gelieft bij mijn gemeente, En hier veragt, bespot 
dat raakt mij tot ’t gebeente. Zo ga je toch niet om met predikanten.

Het dreigende voorbeeld van Jeremias in zijn preek over Jeremias 7 [waarin 
de toorn Gods over Juda wordt behandeld] had niets uitgehaald en hij vertelt 
Jacob van het zondige voltespel dat gespeeld werd en van het bijwonen van een 
paaps toneelspel, nota bene door Casper Plijtrok die lid was van de consistorie.10 
Jeremias heeft zin om de man op zijn bek te slaan als hij hem zou ontmoeten. Ja-
cobus is het met Jeremias eens dat het volk hiervoor eigenlijk gestraft zou moeten 
worden: Maar Jeremias Lief men laat ons dog maer blaffen. Hij acht aandacht in 
de preek voor deze kwesties alleen zinvol als collega Jan meedoet, dus brengen ze 
gezamenlijk collega schriftgeleerde Johannes een bezoek.

9 ‘Vlaamse wallen’ is een verwijzing naar de stadswallen van Hulst.
10 Bij de protestanten is de consistorie de lokale kerkenraad, het hoogste orgaan ter plekke.
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Deze ziet direct dat er iets aan schort en hij geeft Jeremias de ruimte om zijn 
hart te luchten. En die vertelt dat hij op de biddag het volk nadrukkelijk heeft 
gewaarschuwd voor het voltespel dat naar de hel leidt, maar dat zelfs zijn zonen 
[die van Johannes], te weten Casper Plijtrok en Willem Scriba, in gezelschap van 
de oude Barnaba, Pieter Buskruid en Cornelis de Hoofdman dit vervloekte spel 
hebben gespeeld. En nog wel op woensdag na het uitgaan van de kerk. Bovendien 
is Casper op Pinksterzondag ook nog uitgereden om een paaps toneelspel bij te 
wonen In plaats van in de kerk sijn Schepper eer te bien. Het is de hoogste tijd om 
dit kwaad te keren: de zondaars moeten met naam en toenaam worden bekend-
gemaakt. Jeremias hoopt dat Johannes bereid is om met hen mee te doen. Jacobus 
doet mee en heeft zelfs gedreigd om de gemeente te verlaten, maar het volk denkt: 
wat bruid11 ons die gek en seggen dat hij loopt: voor Elfhondert Ponden, word’er 
weer ligtelijk een ander Paap gevonden.12

Johannes is te allen tijde bereid om het kwaad te weerstaan, maar wat is er 
tegen het voltespel? Wat is er meer mis met dat spel dan met andere kaartspelen? 
Trouwens hoe weet Jeremias dit allemaal zo precies? Jeremias geeft dan toe het 
fijne er niet van te weten. Johannes legt uit dat de profeet het heeft over diefstal, 
hoererij en overspel. Beperk je daarom tot de zonden die de Profeet bedoelt. Voor 
Johannes is het dienen van Gods zaak een van zijn eerste plichten, maar hij voelt 
er weinig voor om zich vanaf de preekstoel belachelijk te maken. Hij vindt dat Je-
remias de dienaren van de Roomse Kerk regelmatig beschimpt en wel met zoveel 
geraas en getier dat hij geen haar beter is dan zij. Zelf preekt Johannes al 36 jaar 
en hij is nooit zo ver gegaan dat hij aanleiding gaf tot spotternij door krachteloze 
termen en eindeloos gehamer op eenzelfde thema zoals Jeremias wekelijks doet. 
Het gaat tegen de leer van Christus in om op zo’n hatelijke manier het publiek 
verwijten te maken. En natuurlijk pleit hij niet voor kaarten of toneelbezoek op 
kerkdagen, maar het is ongepast om overtreders uit te maken voor monsters. Het 
schelden en getier past dwaaze maar geen wijzen. Laat dat voltespel met rust, an-
ders verdien je een plekje in het gekkenhuis.

11 Bruiten: het spelen van het kaartspel Belle-bruid (belbruit is ook een term bij het voltespel). 
Zie voor de uitleg van het voltespel: Nieuw Vermeerdert Kort en Grondig Onderwijs van het 
Al-om-Vermaard en zeer Vermakelyk Volte-spel. Als mede van het A L’hombre en Piketten. 
’s-Gravenhage, 1721.

12 Vreemde uitspraak, want het betreft hier de vervanging van een predikant en niet die van een 
priester. Het bedrag van 1100 pond is trouwens belachelijk hoog. Ter vergelijking: de stadsre-
kening van Hulst 1772 laat zien dat de thesaurier en de griffier per jaar ca. 45 pond verdienden; 
GAH 252-272, Stadsrekeningen Hulst, deel 1771-1777, 1772, 23recto en 23verso.
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Jeremias volhardt echter in zijn standpunt, er zijn nog mensen die zijn optre-
den weten te waarderen, zoals zijn kapper. Die heeft niet veel verstand, maar is 
van de rechte leer en verdoemt eenieder die niet leeft volgens de leerregels van 
de Dordtse Synode.13 Hij weet tenminste hoe het hoort. Johannes beseft dat zijn 
wijze raad om deze kwesties met rust te laten, niet wordt opgevolgd. Hij doet een 
beroep op Jacobus om wel verstandig te zijn. Deze is het met Johannes eens dat 
de preekstoel veel te waardig is om daarop deze kwesties aan te snijden en ook hij 
doet een beroep op Jeremias om dit in te zien, maar die zal blijven strijden tegen 
het voltespel en het paaps toneel, zelfs als de kerk leegloopt.

Commentaar eerste bedrijf
De locatie van de opvoering, zo blijkt uit de aankondiging, is Hulst. Het blijkt te-
vens de locatie van het toneelspel zelf te zijn. Op folio drie lezen we wat boosheid 
heerscht niet al in deze vlaamsche wallen, maar het onweerlegbare bewijs wordt 
geleverd door de opgevoerde personages. De drie schriftgeleerden zijn allen pre-
dikant en in Hulst kende men in die tijd drie predikanten: Johannes Arnoldus 
Heeser, Jacobus Cremer en Johannes Wilhelmus Paris.

Van Heeser bleek hierboven al dat hij de eigenaar was van Het Prinsenhuis, 
de plek waar het toneelstuk zou worden opgevoerd. Er zijn aanwijzingen in de 
tekst waaruit blijkt dat hij de figuur van Jeremias is. Deze denkt op een gegeven 
moment terug aan de plek waar hij ooit woonde: Gelukkig dorp aan Zee, gelukkig 
Duin en Strand (f. 3) en wat zat ik daar gerust aan Nereus plas (= de Noordzee, f. 
5). Johannes Arnoldus Heeser is als kandidaat bevestigd te Wijk aan Zee in 1752 en 
vandaar te Hulst in 1769.14 Jeremias staat dus voor de predikant Johannes Arnol-
dus Heeser. Jeremias is getrouwd met Proserpina (de helgodin; gemalin van Pluto; 
figuurlijk: eene booze vrouw). Ze komt naar voren als een echte roddeltante. De 
vrouw van Heeser was Elizabeth Verheur. Er is geen informatie gevonden over 
Heeser en zijn vrouw, die strookt met de lasterlijke feiten in het toneelspel. De 
schriftgeleerde Johannes komt overeen met predikant Johannes Wilhelmus Paris 
uit Hulst. Vanaf juli 1738 is hij daar werkzaam, vandaar zijn verzuchting in het spel 
‘k heb ses en dertig Jaar gods woord hier reeds verkondigd (f. 9). Het is dan dus 1774, 
niet het jaar van de opvoering, maar wellicht van het schrijven van het toneelstuk. 
Verder zijn er nog zijn twee zonen Casparis Plijtrok en Willem Scriba. Paris had 

13 De Dordtse Synode werd gehouden van 1618-1619.
14 W.M.C. Regt, Naamlijst der Predikanten van Zeeland, 1565-1938 (www.zeeuwengezocht.nl), 

387-388.
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inderdaad zoons met deze voornamen. Voor Jacobus Cremer hebben we als enig 
feit dat er een schriftgeleerde in het spel is met dezelfde voornaam en Cremer 
was in 1774 predikant in Hulst. We kunnen dan ook besluiten dat dit toneelspel 
refereert aan personen en situaties in de werkelijkheid van het toenmalige Hulst.

Jeremias (Heeser) wordt neergezet als de gebeten hond, terwijl Jacobus (Cre-
mer) overkomt als meeloper. Eerst is hij het eens met Jeremias en later sluit hij 
zich aan bij de opvattingen van Johannes (Paris). Deze wordt afgeschilderd als de 
oude wijze man die begrip toont voor wat er in de wereld speelt. Hij vindt Jere-
mias geen haar beter dan de katholieken. Vreemd is dat Jeremias bijstand vraagt 
aan Johannes, terwijl hij kritisch is over diens zonen: de een bezoekt een katholiek 
toneelstuk (verderop blijkt dat het toneelspel over het leven van Sint-Joris handel-
de), de ander wordt genoemd als voorman bij de voltespelers. Begrijpelijk dat Jo-
hannes op zijn beurt Jeremias uitmaakt voor een dwaas. Hier liggen protestanten 
met elkaar overhoop. Er lijkt maar één conclusie mogelijk: protestanten deugen 
niet of op z’n minst deze predikanten en hun familie niet. Eveneens opmerkelijk 
is dat bij de vervanging van een predikant het woord ‘paap’ wordt gebezigd, dus 
een scheldwoord dat normaal gebruikt wordt voor katholieken, geldt hier voor 
een protestant. In al deze situaties worden de protestanten negatief afgeschilderd.

Het tweede bedrijf
Dit bedrijf begint met een gesprek tussen de broers Casper Plijtrok en Willem 
Scriba. Jeremias wordt door Casper uitgemaakt voor een paap, omdat hij enorm 
beledigd is door de schriftgeleerde: deze heeft Casper en zijn vrouw en de vrouw 
van Willem in het openbaar uitgemaakt voor goddelozen en Monsters der natuur. 
Hij wil Jeremias hiervoor ter verantwoording roepen bij de magistraat. Willem 
raadt dat af, want niemand maakt zich druk om Jeremias’ gescheld, waarna Wil-
lem vervolgt met enkele roddels over Jeremias. Zo was hij drie maanden afwezig, 
terwijl hij zich liet vervangen door een proponent15 die voor het invallen schan-
delijk veel geld ontving. Toen Jeremias in Hulst kwam wonen, bleek zijn huisraad 
van zo weinig waarde dat een blind paard geen schade kon aanrichten en zonder 
Duitse hulp was er niets terecht gekomen van het nieuwe timmerwerk aan zijn 
huis. Hij liet dat werk door die man zogenaamd verrichten uit naastenliefde, maar 
had er ondertussen zelf voordeel bij. Dat heeft Jeremias veel krediet gekost en nu 
wreekt hij zich op deze wijze. Fijntjes wijst Willem zijn broer Casper erop dat hij 

15 Een afgestudeerd theoloog die mag preken en beroepen kan worden.
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aanvankelijk Jeremias de hemel in prees en verdedigde, maar dat hij nu kennis 
heeft kunnen maken met diens ware aard. Willem zelf ergert zich meer aan het 
razen en tieren tegen het voltespel, ook al ligt hij er niet wakker van. Gun Jeremias 
maar zijn pleziertje als hij schelden wil, hij houdt vanzelf een keer op.

Cornelis de Hoofdman gaat langs bij Pieter Buskruid om hem uit te nodigen 
voor een partijtje volte en vertelt dat Buurman Barnaba is uitgenodigd, evenals 
Willem Scriba en zijn broer. Pieter aarzelt, want het is woensdag, de dag van 
kerkbezoek en Jeremias heeft verboden om op deze dag volte te spelen. Cornelis 
reageert hierop met: zeg sopt gij mij mijn vriend, hoe heb ik het met uw, zeg aan 
Jeremias vrij, Monsieur baisez moncu. Cornelis heeft expres deze dag uitgezocht 
om Jeremias en zijn vrouw dwars te zitten. De gantsche stad verragt Jeremias bitse 
Preeken, Zijn ampt genoote zelfs er niet veel goeds van spreeken. Uiteindelijk stemt 
Pieter in als de blinden maar gesloten blijven.

Om klokslag vijf uur heet Cornelis zijn gasten welkom en de kaarten bepalen 
dat hij met Barnaba en dat Piet met Willem samenspeelt, terwijl Casper fungeert 
als calefacter (een scheidsrechter die het spel bijhoudt en de drankjes verzorgt). 
Ze brengen een toast uit op Jeremias, de patroon van het edele voltespel. Om half 
negen is het partijtje afgelopen.

Commentaar tweede bedrijf
Johannes Willem Paris trouwt in 1741 met Johanna Theodora Streso en zij krij-
gen, net als de schriftgeleerde Johannes in het toneelstuk, twee zonen: Emanuel 
Casper Jacobus Paris (1742) en Egbert Willem Theodoor Paris (1743). De eerste 
(Casper Plijtrok in het spel) wordt meester in de rechten: hij dient als advocaat, 
schepen en als griffier van Hulst. De tweede (Willem Scriba) wordt griffier van 
Hulst en schepen van het Hulsterambacht. Hun toneelnamen blijken gekoppeld 
aan hun bezigheden in het dagelijks leven. De twee broers trouwen twee zusters. 
Willem Paris trouwt in 1771 met Cornelia Jacoba Versluys. Zijn broer Casper Paris 
trouwt als weduwnaar in 1774 met Theodora Jacoba Cornelia Versluys.

Het gedrag van Casper Plijtrok en Willem Scriba in het spel valt voor predi-
kantszonen merkwaardig te noemen. Zo maakt Casper Jeremias uit voor paap 
en vertelt Willem roddels over Jeremias. Kaarten en drinken past trouwens niet 
direct bij predikantszonen.16 Ook Cornelis de Hoofdman laat zich niet onbetuigd 

16 Het wordt nog vreemder als men bedenkt dat beiden in werkelijkheid ook nog actief waren als 
ouderling. Zie: GAH 81, Hervormde Gemeente Hulst. Jaarlijks staan er lijsten met ouderlingen 
vermeld. Willem Paris was ouderling van 1769-1774, Casper Paris in 1773 en 1774.
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als het om Jeremias gaat. Hij laat zich grof over hem uit en daagt hem uit door vol-
te te spelen op de dag van de kerkgang. Trouwens uit alles blijkt dat niet Willem, 
maar hij de leider is van de kaartclub.

Titelpagina Jeremias (Fotografie Dries van Dixhoorn)
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In dit bedrijf worden weer uitsluitend protestanten belachelijk gemaakt en nog 
wel door geloofsgenoten en opnieuw gebruiken ze het scheldwoord ‘paap’ voor 
elkaar. Overigens zijn er voor deze lasterpraatjes richting Jeremias (Heeser) geen 
aanwijzingen gevonden, die de aantijgingen ondersteunen.

Het derde bedrijf
In gesprek zijn Jonker Benjamin en Pieter Buskruid. Ze staan beiden aan het 
hoofd van beroemde schuttersgildes die vroeger in Hulst het gezag en de macht 
van de graaf van Vlaanderen handhaafden, maar nu zijn de gildes niet meer in tel. 
De jonker kwam Pieter eigenlijk om raad vragen. Wat zouden ze kunnen begin-
nen tegen de lasterpraatjes van de geestelijkheid (De geestelijkheid na ’t schijnt, 
die maaken een verbond, om al te zeggen ’t geen hun maar komt voor den mond.). 
De mannen zijn van plan de eer van hun gildes hoog te houden en Pieter wil net 
uitleggen dat zo’n aanpak veel tijd en overleg vergt als hij wordt onderbroken: drie 
wolken dalen uit de hemel neer omringd door zonnestralen en de aarde begint 
te beven. Achtereenvolgens verschijnt er een naakte man die doorboord is met 
pijlen, een reus gekleed in een zwarte pij en een heldhaftige ridder op een paard 
gewapend met lans en schild. De naakte man wenkt Pieter.

Het is niemand minder dan Sint-Sebastiaan die zich tot hem richt en vertelt 
over de daden en gebeurtenissen uit zijn leven. De kerk heeft hem heilig verklaard 
en zelfs een eigen naamdag bezorgd.17 Hij heeft gehoord van de kwaadsprekerij 
over de broederschap. Maar was het niet het schuttersgilde van Sint-Sebastiaan 
dat in het verleden voor de graaf van Vlaanderen streed? En schoon deez’Stad en 
Land voor Fredrik18 moest bukken soo wil nog tans de staat mijn gilde niet verdruk-
ken. Sebastiaan weet dat de geestelijkheid alle leden van het gilde verdoemt. Dus 
Pieter, als hoofdman, wordt gemaand om zijn schutterij hiertegen in bescherming 
te nemen: Toon dat de schutterij aan uw is veel te Lief, hun Privilegien moet gij 
gestaag beschermen; (…) En waken tot hun roem tot eer van mijnen naam. Pieter 
zegt dat toe.

Vervolgens neemt Sint-Christoffel het woord en wendt zich tot Benjamin. Hij 
is de Christophoris wiens staf men heeft zien bloeien en vervolgens vertelt hij over 

17 Sint-Sebastiaan stierf de martelaarsdood doorboord met pijlen. Met Gods hulp bleef hij in 
leven en uiteindelijk liet keizer Diocletianus hem doodgeselen. Zijn naamdag is op 20 januari. 
(Zie www.heiligen.net) Sebastiaan is de patroonheilige van het schuttersgilde van de hand-
boog.

18 Te weten Frederik Hendrik die in 1645 Hulst veroverde.
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de martelingen die hij heeft moeten ondergaan, maar die hij heeft overleefd.19 De 
heilige geeft Benjamin de opdracht om als hoofdman de eer van het gilde hoog te 
houden En wil voor geestlijkheid of wie het ook mag weezen, Als gij uw pligt voldoet 
dog in ’t geheel niet vreezen. Bewaard het oud octrooij door Carel ons ontleend.20 Als 
hij dat doet, zal het lasteren wel stoppen en Benjamin belooft het bevel op te volgen.

Sint-Joris spreekt beide mannen aan, want zij zijn allebei ook lid van zijn gilde. 
Sint-Joris bespreekt een belangrijk deel van zijn levensloop, over de martelingen 
die hij moest ondergaan en de wonderen die hij verrichtte. Dit alles met de hulp 
van God en tot heil van het Christendom. Hij werd zelfs de patroonheilige van 
het Britse rijk. 21 Ook het schuttersgilde van Sint-Joris in Hulst heeft als een leeuw 
gevochten voor de graaf van Vlaanderen en dit jaar heeft men zelfs een verhaal 
over zijn leven vertoond in Stekene. Deze heilige is eveneens vertoornd over de 
lasteringen van een geestelijk Man. Met zijn grote mond is deze vast niet zo flink 
om te sterven als martelaar voor Christus. Na zijn betoog verzoekt hij beide man-
nen om de eer van Sint-Joris hoog te houden. Zij beloven over zijn goede naam 
en de schutterij te zullen waken. De drie heiligen vertrouwen de mannen op hun 
woord en keren weer hemelwaarts.

Commentaar derde bedrijf
Over ieder van deze heiligen bestaan verschillende legendes. Niet alle gegevens 
lijken correct. Van de drie genoemde schutterijen hebben we alleen nog rekening-
boeken van Sint-Sebastiaan (1642-1821). Het is onbekend naar wie de namen van 
de hoofdmannen verwijzen.

19 Zijn hoofd werd afgedekt met vuur, maar Christoffel gloeide niet, net zomin als toen hij op een 
ijzeren ledikant lag en men onder hem vuurtje stookte. Zelfs pijlen die zijn lichaam en ogen 
doorboorden, konden hem niet deren: hij genas door zijn eigen bloed. Het is merkwaardig dat 
de kern van de legende van Christoffel, namelijk dat hij met Christus op zijn schouder de Jor-
daan oversteekt, niet wordt vermeld in het toneelstuk. Voor de vermelde martelingen is geen 
bevestiging gevonden. De naamdag van Christoffel is 25 juli, maar hij is inmiddels verwijderd 
uit de liturgische kalender wegens gebrek aan historische feiten. Christoffel is de patroonheili-
ge van het schuttersgilde van de haakbus.

20 Namelijk het octrooi van Karel V van 20 juni 1531 met de statuten van het gilde van de busse.
21 De broederschap Sint-Joris is het schuttersgilde van de voetboog. Zijn naamdag is niet 25 april 

zoals in het spel vermeld staat, maar 23 april. Ook hij is verwijderd uit de heiligenkalender. Het 
grootste wonder dat Sint-Joris verrichtte, was het overwinnen van de draak, daarnaast was hij 
een held in diverse oorlogen. Zijn oprechte geloof hielp hem door zijn martelingen heen, zoals 
folteringen met vuur en ijzer, radbraken op het rad, het dragen van schoenen van gloeiende 
ijzeren platen enz. Dit alles vond plaats in het rijk van Diocletianus die Sint-Joris overleverde 
aan de wrede rechter Dacianus.
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Wat bij Sint-Sebastiaan opvalt, is het onderscheid tussen ‘geestelijkheid’ en ‘kerk’. 
De geestelijkheid is de groep van de kwaadsprekers met wie de protestanten wor-
den bedoeld. De kerk heeft Sint-Sebastiaan heiligverklaard en dat kan alleen de 
katholieke kerk zijn. Opnieuw zijn het de protestanten die het moeten ontgel-
den en wat tot het katholieke behoort, moet behouden blijven en boogt op een 
glorieus verleden. Ook Christoffel heeft het over de geestelijkheid die zijn gilde 
belastert. Bij Sint-Joris gaat het om een geestelijk man met wie Jeremias wordt 
bedoeld. Bij alle drie wordt met een beschuldigde vinger richting de protestanten 
gewezen. 

Dit derde bedrijf laat zien dat protestanten niet deugen en dat de katholieke 
waarden behouden moeten blijven. Het is te beschouwen als tegenhanger van 
het eerste: de drie heiligen tegenover de drie protestantse schriftgeleerden. De 
katholieken zetten het zwaarste geschut in dat ze hebben, te weten hun heiligen.

Het Zeeuws Genootschap
De predikanten Jacobus Cremer en Johannes Wilhelmus Paris stonden model 
voor de schriftgeleerden Jacobus en Johannes uit het toneelstuk. Beiden zijn lid 
geweest van het Zeeuws Genootschap, Cremer echter pas nadat hij was vertrok-
ken van Hulst naar Middelburg, maar Paris werd lid niet lang na de oprichting 
van het Genootschap. De vraag die je hierbij kunt stellen is: Hoe kwam men in 
het afgelegen Hulst in aanraking met het Zeeuws Genootschap of met de acade-
mische wereld in het algemeen? Dat was kennelijk nog zo eenvoudig niet. Als we 
de naamlijst van de leden en de naamlijst van de directeuren raadplegen, kunnen 
we vaststellen dat J.W. Paris in 1769 de eerste was uit Staats-Vlaanderen, die werd 
ingeschreven. De tweede was Isaac Henri Gallandat in 1785, stadsdokter in Hulst. 
Het zou tot 1816 duren voordat een derde persoon uit Staats-Vlaanderen zich liet 
inschrijven. Paris staat ingeschreven als ‘predikant in de gemeente van Christus te 
Hulst’22 Als jaar van uitschrijving wordt 1778 vermeld. In maart 1776 echter krijgt 
hij een beroerte en hij wordt te Hulst begraven op 14 december 1776.

Hoe hij ertoe gekomen is, zich aan te sluiten bij het Genootschap is lastig vast 
te stellen. Een mogelijke verklaring is zijn contact met predikant Jacob Willemsen 
uit Middelburg. Voordat Paris in 1735 predikant werd in IJzendijke heeft hij in 
Middelburg werkzaamheden als bijstand (van Willemsen?) in het pastoraat ver-

22 ZA, Archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), inv.nr. 121: 
Alfabetische naamlijst der leden, 4.
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richt.23 Jacobus Willemsen werd lid van het Genootschap in 176824 en staat inge-
schreven als professor en predikant in de Nederduitse Gemeente te Middelburg. 
Wellicht heeft hij Paris op de mogelijkheid van een lidmaatschap gewezen. Een 
paar jaar na het overlijden van Paris geeft Willemsen in 1779 een tweede druk uit 
van de op rijm gestelde Nieuwjaarsgift van Paris.25

Voor Cremer was Hulst de opstap naar Middelburg. Hij stond bekend als een 
begaafd godgeleerde en meer dan eens werd hij voorgedragen als hoogleraar,26 
maar net als Paris heeft hij weinig gepubliceerd.27 In een vroeg-negentiende-eeuw-
se geschiedenis van de Hervormde Kerk wordt hij omschreven als ‘één der eer-
ste, zelfdenkende, verlichte, godgeleerden zijns tijds, die een schrander doorzigt 
had in vele bijbelplaatsen, betrekkelijk tot de dogmatiek.28 Uit correspondentie 
met Adriaan Kluit (lid van het Genootschap van 1776-1807) blijkt dat Cremer zijn 
verblijf in Hulst problematisch vond: ‘Nu nog iets van mijnen Frederik III dien ik 
wenschte al klaar en in druk te hebben maar vinde mij hier zo afgezonderd, dat 
ik niet kan spoeden zo’t behoort.’29 Het gaat om een studie over Frederik III van 
de Palts (1515-1576).30 Omdat Cremer onvoldoende bronnen tot zijn beschikking 
had, stelde hij zijn vragen daarover aan Kluit. Cremer was lid van het Zeeuws 
Genootschap van 1793-1797.

Katholiek en protestant
Het feit dat in het toneelstuk predikanten en heiligen een belangrijke rol spelen, 
doet de vraag rijzen of we te maken hebben met een bewerking uit katholieke of 
uit protestantse hoek. En: zijn het de katholieken of juist de protestanten die het 

23 H. de Jong, Jacobus Willemsen (1698-1780). Lampeaans godgeleerde in het ‘dierbaar’ Middel-
burg. In: Archief, 1991, 33-120, 97.

24 De officiële erkenning van het Genootschap is in 1769. Willemsen was dus al lid voordat het 
Genootschap werd erkend. Zie ook de bijdrage van Peter van Druenen elders in deze bundel.

25 Zie bijlage I (de bij dit artikel behorende bijlagen I en II zijn geplaatst na het laatste artikel in 
deze bundel) voor de publicaties van J.W. Paris. Zie ook de bijdrage van Willem Peene in deze 
bundel.

26 Zie bijvoorbeeld: L.A. van Langeraad e.a., Biographisch woordenboek van protestantsche godge-
leerden in Nederland, deel 2. Utrecht, 1908-1918, 318.

27 Zie bijlage I (zie noot 25) voor de publicaties van J. Cremer.
28 A. Ypeij en I.J. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, vierde deel. Breda, 

1827, 63.
29 Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL),  LTK 1000, 24 december 1774.
30 Zie over Frederik III: Ds. van Kooten, ‘Frederik de Vrome gaf opdracht tot schrijven Heidel-

bergse Catechismus’. Dit onderwerp verklaart de interesse van Cremer voor Frederik III. Een 
publicatie over Frederik III door Cremer is niet aangetroffen.
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mikpunt van de satire zijn? Het is onvermijdelijk om bij de bespreking van die 
vragen de religieuze situatie in Hulst te betrekken. Sinds de verovering in 1645 
van Hulst door Frederik Hendrik is de officiële godsdienst protestants. Dit hield 
in dat iedereen in overheidsdienst de protestantse godsdienst moest aanhangen. 
De praktijk was echter dat het overgrote deel van de bevolking katholiek was en 
bleef tot de komst van de Fransen in 1794. Zo blijkt uit een telling van de dopen 
over de jaren 1770-1774 dat 72,4 % katholiek werd gedoopt en 26,8 % protestant. In 
de eerste helft van de achttiende eeuw was het verschil tussen beide kleiner, maar 
vanaf 1745 zijn de katholieken fors in de meerderheid.31 Bij de Franse bezetting in 
1747 waren de predikanten, onder wie Paris, dan ook ongerust over hoe het verder 
zou gaan met de gereformeerde godsdienst in Hulst en wellicht nog belangrijker: 
wilde de Raad van State hun traktement nog wel betalen? De Fransen legden de 
predikanten uiteindelijk niets in de weg.32 In 1773 beijverde de magistraat zich 
door het uitvaardigen van resoluties aangaande gemengde huwelijken. De pre-
dikanten moesten alles in het werk stellen dat er bij de ondertrouw al werd afge-
sproken dat de kinderen in de hervormde kerk gedoopt zouden worden en in die 
leer zouden worden opgevoed.33

Wie is het mikpunt van de satire?
In de aankondiging lezen we dat het hekelspel wordt opgevoerd door (de niet 
bestaande): ‘konst minnende Jongheid van de Vlaamsche Rhetorica anders ge-
naamd, het gilde van de heilige Transfiguratie’. Een protestant zou een dergelijke 
formulering (waarschijnlijk) niet snel gebruiken, zelfs voor een katholiek is dit een 
ietwat omstandige beschrijving. Toen het gilde nog bestond, sprak men kortweg 
van De Transfiguratie.

De opvoeringsplaats is het Prinsenhuis in Hulst, dat eigendom was van de 
predikant Heeser. De protestanten waren tegen toneelopvoeringen en opvoering 
door een katholiek gezelschap op deze plek behoort tot de onmogelijkheden. Het 
is predikant Heeser die met dit gegeven in discredit wordt gebracht.

31 N. Martens, Religieuze verhoudingen in Hulst rond 1750. Masterproef geschiedenis Universiteit 
Gent 2008-2009, 39.

32 J. de Kort, Het Doodboek der stad Hulst van Willem Tiberius Hattinga. In: De Hattinga’s. Pre-
dikanten, geneesheren, bestuurders en vooral kaartenmakers, hun geschiedenis en betekenis voor 
Hulst en Hulsterambacht. Hulst 2015, 225.

33 GAH 81, Hervormde Gemeente Hulst, ff. 255-257 en ff. 260-261.
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De schriftlezer Jeremias (Heeser) wordt als een idioot afgeschilderd door hem 
te laten razen en tieren over een kaartspel en een toneelopvoering. Het is bekend 
dat protestanten ertegen waren, maar dit optreden is buiten proporties. Ook zijn 
vrouw Proserpina wordt te kijk gezet door haar als huissloof en als roddeltante 
te presenteren. Opvallend is dat zijn collega’s niet meegaan in Jeremias’ geklaag. 
Johannes verwijt hem zelfs: Gij spot al dikwils man met Romens kerk Dienaaren, 
Maar weet gij wel dat gij hun Juist zult eevenaaren, wanneer gij scheld en raast en 
tierd met groot geweld (f. 9). Net zo opmerkelijk is de situatie rond de twee zonen 
van schriftgeleerde Johannes. Jeremias houdt hem voor dat zij volte spelen en het 
toneel bezoeken. Johannes vindt diefstal, hoererij en overspel veel grotere zon-
den, al geeft hij toe geen voorstander van toneelbezoek te zijn. Hij vergoelijkt in 
feite het gedrag van zijn zonen en toont daarmee een inconsequente, hypocriete 
houding. Wat verder opvalt is het grove taalgebruik van Cornelis de Hoofdman 
waar het Jeremias betreft: zeg aan Jeremias vrij, Monsieur baisez moncu (f. 18). Dit 
is een regelrechte provocatie.

In het derde bedrijf maakt Sint-Sebastiaan onderscheid tussen de geestelijk-
heid (protestanten) met hun lasterpraatjes en de kerk (katholieken) die hem de 
nodige eerbied betuigt. Sint-Joris is ontstemd over het gescheld van Jeremias (een 
geestelijk Man) op het toneelstuk (dat over Sint-Joris’ leven handelt): En waarom 
moet ik dog dan werden aangerand, Door woorden zonder klem en taal sonder 
verstand (f. 29). De tegenstander wordt hier voor ‘dom’ uitgemaakt.

In het hekelspel wordt de lezer een tiental malen geconfronteerd met het 
woordje ‘paaps’, een negatieve aanduiding voor ‘katholiek’. Met name het ‘paaps 
toneel’ vormt een bron van ergernis. Opvallend daarbij is dat de protestanten dit 
scheldwoord ook onder elkaar bezigen. Anderzijds is het getal drie prominent 
aanwezig: er zijn drie bedrijven, waarvan twee met drie tonelen; drie predikanten, 
drie heiligen en drie schuttersgilden. Dit lijkt een typisch katholiek kenmerk: het 
getal van de heilige drie-eenheid de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie 
heiligen vormen de tegenhanger van de drie predikanten.

De conclusie van de hierboven naar voren gebrachte feiten is dat alleen de 
aanduiding ‘paaps’ anti-katholiek te noemen valt. De kracht van het effect van dit 
scheldwoord wordt echter verzwakt doordat de protestanten het ook tegen elkaar 
gebruiken. Voor de rest zijn het vooral de protestanten die het moeten ontgelden. 
Het motto van Vergilius lijkt hierbij aan te sluiten (in vertaling): ‘Ik, ik zou jullie...! 
Maar eerst de golven maar eens tot bedaren brengen.’ De katholieke (?) ‘ik’ (de 
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kerk?) die zich inhoudt om de opstandige protestant te temmen.34 Het is een taak 
die wordt toebedeeld aan de hoofdmannen van de schuttersgilden.

Het lijkt erop dat de satire eerder gericht is op één bepaalde persoon (Heeser 
in de persoon van Jeremias) dan op protestanten in het algemeen. Alleen in het 
derde bedrijf is sprake van de algemene aanduiding geestelijkheid.

Het auteurschap
De eerste vijf geschriften in de verzamelband zijn geschreven met hetzelfde 
handschrift vermoedelijk aan de hand van een voorbeeld (het origineel?), want 
doorhalingen en verschrijvingen ontbreken. Dit houdt in dat er van het hekelspel 
minstens nog één ander exemplaar bestaan heeft. Maar wellicht waren er meer 
kopieën.

Over wie de auteur is, valt in dit stadium van onderzoek weinig te zeggen. Ge-
zien het voorafgaande ligt een katholieke auteur voor de hand. Toch zijn er aan-
wijzingen voor een creatie uit protestantse hoek. In de aankondiging is er sprake 
van de konst minnende Jongheid van de Vlaamsche Rhetorica. In het resolutieboek 
van Hulst lezen we op 6 februari 1784 de Requeste gepresenteert door de rijmkonst 
minnende jonkheid binnen deeze stad.35 Een gelijksoortige omschrijving van de 
jeugd die van kunst houdt. Deze tekst is opgeschreven door de stadsgriffier en dat 
was Willem Egbert Theodorus Paris, de man die in het toneelstuk voorkomt als 
Willem Scriba. Dit verwijst enerzijds naar zijn beroep van griffier, anderzijds is 
het mogelijk dat tegelijkertijd bedoeld wordt, dat hij de schrijver is van het stuk 
en dan krijgt de naam een dubbele en slimme gelaagdheid. Het is voorts mogelijk 
dat hij de afschrijver is van de eerste vijf handschriften in de bundel Schimpdigte. 
Aangezien hij griffier was, is er genoeg handschriftelijk materiaal van zijn hand 
voorhanden om dit na te gaan. Het bezit van het geschrift in de familie Van den 
Brande (zie hieronder) wijst in de richting van deze predikantenfamilie. Aan de 
andere kant is het volstrekt onvoorstelbaar dat Willem Paris als zoon van een pre-
dikant en ouderling een dergelijk ondermijnend toneelstuk over de protestanten 
zou schrijven.36

Zeker is in elk geval dat de auteur afkomstig moet zijn uit de elite van Hulst. 
Hij is op de hoogte van lokale weetjes in verband met de predikanten en hij kent 

34 Wellicht moet hierbij ook gedacht worden aan Ezechiël 2 vs. 2-8: waarin Ezechiël van de Heere 
HEERE de opdracht krijgt om de wederspannige mensenkinderen tot de orde te roepen.

35 GAH 15, Resolutieboek 1782-1787, 6 februari 1784, f. 82r.
36 GAH 81, Hervormde Gemeente Hulst. W.E.T. Paris was ouderling van 1769-1774.
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de geschiedenis van Hulst en van de heiligen goed. Om de satire te begrijpen 
moest ook de lezer de nodige kennis bezitten van de aangedragen feiten. Het be-
oogde publiek was vrijwel zeker de elite van Hulst in kleine dan wel grotere kring, 
katholiek dan wel protestant.

Hierboven is al betoogd dat dit hekelspel waarschijnlijk nooit is opgevoerd. 
Naast het Prinsenhuis als onmogelijke toneellocatie is er het ziekbed en overlij-
den van Johannes Paris in 1776. Ook Jacobus Cremer kreeg te maken met groot 
leed: zijn vrouw Johanna Jacoba Greeve overleed op 12 april 1776, waardoor hij 
met vier kinderen achterbleef. Het zou onkies zijn om een dergelijk toneelstuk bij 
die omstandigheden te laten opvoeren.

Als laatste rest nog de vraag hoe deze tekst bij de familie Van den Brande te-
recht is gekomen. We zagen reeds dat de zonen van Paris waren getrouwd met 
twee zussen uit de familie Versluys. Een van de broers van die zussen, Marinus 
Emanuel Cornelis Versluys (lid Zeeuws Genootschap van 1801-1825.37), trouwde in 
1794 met Maria Petronella van den Brande.38 Zij was de achterkleindochter van Jan 
Pieter van de Brande uit de Illustre Ambassade van Jan Pr. vanden Brande, Heere 
van Cleverskerke, de eerste tekst uit de bundel. Via dit echtpaar kan het toneelspel 
voor of na hun huwelijk in de familie terecht zijn gekomen. Zij of haar vader heeft 
de verzamelband laten inbinden. In het geval van haar vader is de verzamelband 
trouwens ook bij haar terechtgekomen, want zij erfde zijn bibliotheek.39

Besluit
Hoe nu verder? Het hekelspel moet uitvoeriger geanalyseerd worden: er moet 
aandacht zijn voor alle satirische elementen, taalkundige aspecten, vermelde his-
torische feiten, toneelfiguren en het handschrift. Het spel moet zeker worden be-
studeerd in samenhang met de overige teksten uit de bundel Schimpdigten. Na-
dere beschouwing zal laten zien dat we met een scherpzinnige en geraffineerde 
tekst te maken hebben.

Er moet gezocht worden naar meer bronnen over Heeser die in de persoon 
van Jeremias enorm wordt verguisd in het toneelstuk. In verband met het au-
teurschap geldt hetzelfde voor de elite van Hulst, waarbij de bovenlaag van de 
katholieke gemeenschap niet mag ontbreken. En wat we bij dit alles niet uit het 
oog moeten verliezen: we hebben in het toneelspel te maken met fictie.

37 ZA, KZGW, inv.nr. 119, Alfabetische naamlijst der directeuren, 14.
38 ZA, Van Reigersberg, inv.nr. 23. 
39 ZA, Van Reigersberg, inv.nr. 36. Executie van het testament op 3 april 1793.
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Het onderzoeksgebied naar leden van het Zeeuws Genootschap kan worden 
verbreed naar bijvoorbeeld leden in afgelegen gebieden of leden die minder pro-
minent zijn. Welke boeken lazen zij, schilderden ze, schreven ze gedichten of 
literaire werken, maakten ze muziek? Men nam ongetwijfeld op enigerlei wijze 
deel aan de culturele samenleving. Naast de gangbare archivalia zijn er voldoen-
de bruikbare bronnen om mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld de talrijke brie-
vencollecties die de leden hebben nagelaten40 of de recensies en berichten in een 
tijdschrift als Boekzael der Geleerde Werrelt. Verder valt te denken aan veilingca-
talogi, testamenten en inventarissen, of… een literair werk.

40 De UBL bijvoorbeeld beschikt over een uitgebreide brievencollectie die digitaal ontsloten is.



285

Jona Willem te Water – lid van het 
Zeeuws Genootschap van het eerste uur

Jack de Mooij

In een jubileumbundel van het Zeeuws Genootschap mag een artikel over Jona 
Willem te Water niet ontbreken, want hij speelde een grote rol gedurende 
de eerste halve eeuw van het Genootschap. En andersom speelden genoot-

schappen en zeker het Zeeuws Genootschap een belangrijke rol in het leven van 
Te Water. Toen hij aan het eind van zijn leven zijn autobiografie schreef, ruimde 
hij een grote plaats in voor zijn lidmaatschappen van genootschappen. Hij kon 
vijftien genootschappen opsommen waarvan hij tot lid was benoemd en vijf ge-
nootschappen waarvan hij het aangeboden lidmaatschap had afgeslagen, in vier 
gevallen omdat hij ze te patriots vond, en in het vijfde geval omdat hij zich te oud 
achtte op het moment van uitnodiging.1 De achttiende eeuw was de eeuw van de 
genootschappen. Zij boden beroepsgeleerden en ‘liefhebbers’ de mogelijkheid om 
hun bevindingen uit te wisselen in lezingen of publicaties. De publicatiereeksen 
van de genootschappen zorgden ervoor dat het werk ook buiten de kring van de 
eigen leden bekend werd. De wetenschappelijk geïnteresseerde Te Water deed 
volop mee aan deze genootschapscultuur. De uitnodiging om lid te worden van 
een gerenommeerd genootschap was een eer. Te Water heeft zich voor drie ge-
nootschappen zeer actief ingezet omdat de doelstellingen ervan hem nauw aan 
het hart lagen en hij er een belangrijke bestuursfunctie in bekleedde. Dat waren 
het Haagsche Genootschap tot Verdediging van de Christelijke Godsdienst, de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en het Zeeuws Genootschap. In dit 
artikel wordt ingegaan op de betekenis van Te Water voor het Zeeuws Genoot-

1 Levens-berigt van Jona Willem te Water, te Leyden overleden den 19 october des jaars 1822, door 
hem zelven vervaardigd en, op zijn’ uitdrukkelijken last, bij uitersten wil, zonder enige verande-
ringen en bijvoegselen, zelfs zonder nadere voorrede of aantekeningen van anderen, door deszelfs 
erfgenamen woordelijk gevolgd en in het licht gegeven. [Leiden], [1823], 273-330.
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schap, zowel bestuurlijk als wetenschappelijk. Maar eerst behoeft Te Water zelf 
nog enige introductie.

Jona Willem te Water (1740-1822)
Jona Willem te Water begon zijn leven als predikantszoon in Staats-Vlaanderen 
(tegenwoordig Zeeuws-Vlaanderen).2 Dankzij financiële ondersteuning door Jan 
van Borssele van der Hooge en Willem van Citters kon hij theologie gaan stude-
ren in Utrecht, waarna hij predikant werd in achtereenvolgens Haamstede, Veere 
en Vlissingen. In Vlissingen stelde hij zich in 1778 naar het oordeel van de meer-
derheid van de bevolking te tolerant op in de rel rond de toestemming van het 
stadsbestuur om een katholieke kerk in Vlissingen te laten bouwen, met name 
voor vanuit Duinkerken gevluchte kooplieden. Te Water steunde de beslissing 
van de overheid, maar na een volksopstand werd de kerk niet gebouwd. Hetzelfde 
gebeurde tien jaar later in Axel, waar protesten van de bevolking de toestemming 
van de overheid om een katholieke kerk te bouwen voor Vlaamse en Brabantse 
seizoensarbeiders dwarsboomden.3 Te Water steunde de kerkbouw niet uit sym-
pathie voor het katholicisme, maar omdat hij meende dat alle burgers niet alleen 
recht hadden op vrijheid van geweten, maar ook op vrijheid van godsdienstoe-
fening. Hij was niet overtuigd door het argument van de tegenstanders dat de 
gereformeerde godsdienst in Vlissingen bevorderd werd wanneer de katholieke 
Vlissingers genoodzaakt bleven in Middelburg naar de kerk te gaan. Het was wat 
hem betreft beter dat de katholieke Vlissingers naar de mis gingen in Vlissingen, 
dan dat zij niet naar de kerk gingen omdat Middelburg te ver weg was. Verzuim 
van godsdienstoefening, van welke aard dan ook, leidde volgens hem meestal tot 
‘losbandige zedenloosheid, en deze is de grootste ramp voor Landen en Steden.’4

Door zijn adhesiebetuiging aan de overheid in de kerkbouwstrijd werd Te Wa-
ters positie als predikant in Vlissingen onhoudbaar. Hij was inmiddels aan in-
vloedrijke families verbonden door zijn huwelijk in 1766 met de Middelburgse 
koopmansdochter Paulina Cornelia Mounier. Hij werd door de overheid ‘gered’ 
door een benoeming aan de Illustere School te Middelburg in 1780. Hij had op 
dat moment al enige faam als historicus door de publicatie van Kort verhaal der 

2 Dit artikel is een bewerking van een deel van mijn dissertatie getiteld Jona Willem te Water 
(1740-1822). Historicus en theoloog tussen traditie en Verlichting. s.l., 2008 (diss. Leiden). Zie in 
het bijzonder hoofdstuk drie.

3 J. Wesseling, De geschiedenis van Axel. Groningen, 1966, 176-180.
4 Levens-berigt van Jona Willem te Water, 30.
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Reformatie in Zeeland (1766), een boek dat waarschijnlijk merendeels door zijn 
vader Willem te Water was geschreven, en zijn meerdelige Historie van het Ver-
bond en de smeekschriften der Nederlandsche Edelen. In 1785 werd hij benoemd 
tot hoogleraar Godgeleerheid en Kerkgeschiedenis aan de Leidse universiteit. Na 
zijn emeritaat in 1815 bleef hij in Leiden wonen, waar hij in 1822 overleed.

Te Waters betekenis voor het Zeeuw Genootschap
Te Water had de geboorte van het Zeeuws Genootschap van dichtbij meege-
maakt, want hij werd in 1766 lid van de voorloper van het Genootschap, de Franse 
leessociëteit te Vlissingen.5 In de maandelijkse vergaderingen van de leessociëteit 
werd een breed scala van Franse periodieken gelezen, evenals publicaties op het 
gebied van geschiedenis en geneeskunde. Verder konden de leden op de bijeen-
komsten van de leessociëteit voordrachten houden of verhandelingen indienen. 
Te Water sprak bijvoorbeeld in 1767 over de scheldnaam ‘vreemdelingen’ die de 
remonstranten aan hun tegenstanders gaven. Een jaar later las hij een verhan-
deling van zijn overleden vader Willem te Water voor, over de vraag waarom de 
Zeeuwse adel in 1566 het smeekschrift niet ondertekende.6 Dit kwam omdat op 
dat moment de Zeeuwse adel (nog) trouw aan de rooms-katholieke kerk was en 
omdat de adel niet tegen de eerste edele van Zeeland7 in durfde te gaan. Op het 
moment van opstellen en aanbieden van het smeekschrift waren dit achtereen-
volgens Philibert van Serooskerke en Adolf van Borsele, zij hadden hun ambt van 
de koning verkregen en konden het niet dulden dat er tweespalt onder de Zeeuw-
se adel zou ontstaan.8

In 1769 ging de leessociëteit op in het nieuw opgerichte Zeeuw Genootschap. 
Binnen het Zeeuws Genootschap had Te Water verschillende verantwoordelijk-

5 Index op de notulen over 1769-1811, Zeeuws Archief (hierna: ZA), Archief van het Konink-
lijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1769-1969 (hierna: Archief ZG), inv. nr. 55, 
f. 11. Zie voor de geschiedenis van het Zeeuws Genootschap: W.W. Mijnhardt, Tot Heil van 
’t Mensch dom. Culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815. Amsterdam, 1987 (diss. 
Utrecht), 124-223.

6 Notulen der vergaderingen van directeuren 1769-1772, ZA, Archief ZG, inv. nr. 3, f. 7 en 10.
7 Tot aan 1795 was de ‘representant van de eerste edele van Zeeland’ (vaak kortweg ‘eerste edele’ 

genoemd) de vertegenwoordiger in de Staten van Zeeland van de belangrijkste edele van Zee-
land, dat wil zeggen van Willem van Oranje en diens opvolgers, die de titel markies van Veere 
en Vlissingen voerden.

8 J.W. te Water, Historie van het Verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter 
verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat in de jaaren 1565-1567. Uit veele oor-
spronglijke gedenkstukken saamgesteld I. Middelburg, 1776, 203-218.
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heden.9 Hij was vanaf het begin verantwoordelijk voor het nazien van de druk-
proeven van de Verhandelingen, de reeks van het Zeeuws Genootschap waarin 
een overzicht van de leden, de werkzaamheden en de gedane schenkingen aan het 
Genootschap werden gegeven en verschillende verhandelingen en lezingen wer-
den gepubliceerd. Dit betekende dat Te Water er onder andere op moest toezien 
dat de ledenlijst correct in elk deel van de Verhandelingen terecht kwam. Tevens 
had hij het opzicht over de gestaag groeiende genootschapsbibliotheek. Na het 
overlijden van eerste secretaris Jan Jacob Brahé in 1776 nam tweede secretaris 
Tjeenk diens plaats in en werd Te Water tweede secretaris. Na het overlijden van 
Tjeenk (eind 1782) werd Te Water in 1783 eerste secretaris. Vanaf dat moment 
was het zijn taak de jaaroverzichten van het Genootschap op te stellen die in de 
Verhandelingen werden gepubliceerd. Verder maakte hij een niet-gepubliceerde 
catalogus van de uitgebreide verzameling munten en penningen van het Genoot-
schap.10

Als gecommitteerde voor de drukpers was Te Water als niet-directeur al ge-
machtigd de directeursvergaderingen te bezoeken.11 Als secretaris ontwikkelde 
zijn invloed zich verder: deze functie gaf Te Water behalve een vooraanstaande 
rol in het Genootschap ook connecties buiten Zeeland, door de correspondentie 
die hij namens het Genootschap voerde. Deze correspondentie betrof onder an-
dere de lidmaatschappen en de beoordeling van antwoorden op de prijsvragen. 
Dit bood hem de mogelijkheid om met geleerden van buiten Zeeland in con-
tact te komen. Zeer in zijn nopjes merkte hij daarom naar aanleiding van zijn 
benoeming tot eerste secretaris op dat dit hem gelegenheid zou ‘geven tot eene 
aangename correspondentie met veele geleerden in en buiten ons vaderland’.12 
Zijn correspondentie namens het Genootschap strekte zich uit tot op Java, want 
als secretaris onderhield Te Water de contacten met het Bataviaasch Genoot-
schap van Kunsten en Wetenschappen dat was opgericht in 1778 op initiatief van 
enkele leden van het Zeeuws Genootschap en veel actieve leden had die tevens 
lid waren van het Zeeuws Genootschap, zoals bijvoorbeeld de vanuit Veere naar 

9 Index op de notulen over 1769-1811, ZA, Archief ZG, inv. nr. 55, f. 27, 55, 127, 171; Te Water aan 
ZG, 25 feb. 1772. ZA, Archief ZG, inv. nr. 60, ingekomen stukken 1771-1772, f. 183r-184v. 

10 Catalogus van penningen en munten door J.W. te Water, secretaris van het Genootschap, 1784, 
ZA, Archief ZG, inv. nr. 144.

11 Index op de notulen over 1769-1811, ZA, Archief ZG, inv. nr. 55, f. 38.
12 Te Water aan J. Verheye van Citters, 26 feb. 1781, Koninklijke Bibliotheek (hierna: KB), 129 E 7.
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Batavia vertrokken predikant Josua van Iperen.13 Ook Te Water werd lid van dit 
Genootschap en raakte bevriend met de voorzitter Adriaan Moens.14 Moens was 
geboren in Middelburg en voorbestemd om predikant te worden, maar vertrok 
op 23-jarige leeftijd naar Indië, waar hij uiteindelijk opklom tot raad van Indië en 
directeur-generaal, de plaatsvervanger van de gouverneur-generaal.

Te Water heeft enkele van zijn kennissen met succes voorgedragen als leden 
van het Zeeuws Genootschap, zoals zijn oude Utrechtse studiegenoten Meinard 
Tydeman, hoogleraar in de rechten te Utrecht, en Nicolaas George Oosterdijk, 
hoogleraar in de geneeskunde te Leiden. Hetzelfde gold voor de vader van de laat-
ste, Johannes Oosterdijk Schacht en voor Paulus ’s Graeuwen, een verre neef van 
Te Water. Voor Jan des Roches, de secretaris van de Académie impériale et royale 
des sciences et belles-lettres de Bruxelles, regelde hij in 1781 een lidmaatschap. 
Te Water had hem in dat jaar ontmoet tijdens een rondreis. Een paar jaar later 
regelde Des Roches voor Te Water een lidmaatschap van zijn Académie. Tevens 
zorgde Te Water ervoor dat een aantal van zijn kennissen directeur werd. In 1774 
droeg hij bijvoorbeeld Onno Zwier van Haren voor, die hem in de jaren daarvoor 
behulpzaam was geweest bij zijn onderzoek naar de edelen die het smeekschrift 
hadden ondertekend. Van Haren was een Fries edelman die, nadat hij als politicus 
ten val gebracht was, teruggetrokken in Wolvega leefde.15 Hij was vooral bekend 
door een vaderlandslievend en pro-orangistische gedicht dat later de naam De 
Geusen kreeg en pas na enige drukken op waardering kon rekenen. Te Water ge-
bruikte een gedeelte uit dit gedicht om de vorderingen van Jacobus Bellamy, zijn 
pupil, te testen. Hij had eerder het talent van de jonge Vlissingse dichter Bella-
my, toen nog bakkersknecht, ontdekt doordat hij een door Bellamy met opzet 
achtergelaten gedicht in het catechesatielokaal vond en las. Nadat Bellamy naar 
tevredenheid van Te Water een bewerking had gemaakt van het gedeelte van De 
Geusen dat Gods albestuur verheerlijkte, zorgde hij ervoor dat Bellamy tot de La-
tijnse school werd toegelaten.16 Van Haren gebruikte Te Water als aanspreekpunt 

13 H.A.M. Snelders, Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in de periode 
1778 tot 1816. In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw nr. 11, 1979, 62-90, aldaar 72, 74.

14 A. Moens aan Te Water, 24 nov. 1785, Zeeuwse Bibliotheek (hierna: ZB), Hs 2374; Johannes 
Pieter Maria Groot, Van de Grote Rivier naar het Koningsplein. Het Bataviaasch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen 1778-1867. z.p., 2006 (diss. Leiden), 82, 94-96.

15 P. van der Vliet, Onno Zwier van Haren (1713-1779). Staatsman en dichter. Hilversum, 1996, 
201-246.

16 J. van Vloten, Uit Bellamy’s nagelaten papieren, met eene plaat en houtsneden in den tekst. In: 
Archief. Mededelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (hierna: Archief) 3 
(1878) stuk 3, 121-290, aldaar 123-125; Van der Vliet, Onno Zwier van Haren, 319-331.
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over zaken betreffende het Genootschap en niet de toenmalige eerste secretaris, 
Tjeenk. Vlak voor zijn vertrek naar Leiden introduceerde Te Water in 1784 Johan 
Meerman (1758-1815), heer van Vuren en Dalem, als directeur.17 Zijn naam leeft 
voort in de naam van het museum Meermanno in Den Haag, dat is opgericht om 
een plaats te geven aan zijn boekenverzameling.

Historiografische methode en de Unie van Utrecht
Te Water hield met enige regelmaat lezingen voor het Zeeuws Genootschap en 
schreef verschillende verhandelingen die werden gepubliceerd in de reeks van 
het Genootschap. De onderwerpen van de lezingen waren zeer uiteenlopend. Hij 
wijdde bijvoorbeeld twee lezingen aan een reis die hij in 1772 door de Republiek 
maakte en waarbij hij diverse geleerden bezocht en verzamelingen had bekeken. 
Ook hield hij lezingen over theologische onderwerpen, zoals de exegese van He-
breeën 9:27-28 (1771) en de zorg van de engelen voor het heil van de gelovigen 
(1772).18 Van deze lezingen zijn slechts de titels overgeleverd. Wel bewaard ge-
bleven zijn enkele lezingen op het terrein van de historiografie: Te Waters op-
roep tot voorzichtigheid en nauwkeurigheid bij het citeren van auteurs (1769), 
zijn visie op de vereiste eigenschappen van een Nederlandse historicus (1778) en 
zijn herdenking van de Unie van Utrecht (1779).19 De eerste twee waren lezingen 
over de methodische aspecten van de historiografie.20 Te Water zag als vereiste 
eigenschappen die een beoefenaar van de vaderlandse geschiedenis behoorde te 
bezitten: ijver, betrouwbaarheid, onpartijdigdheid en voorzichtigheid. IJver was 
nodig voor de zoektocht naar de benodigde bronnen in alle mogelijke archieven. 
De historicus behoorde de archiefstukken kritisch te beoordelen en zich op de 
betrouwbaarste bronnen te baseren. Betrouwbaarheid behoorde de historicus te 

17 Index op de notulen over 1769-1811, ZA, Archief ZG, inv. nr. 55, f. 27, 38, 127, 171; Te Water aan 
M. Tydeman, 9 juni 1772, Universiteitsbibliotheek Leiden (hierna: UBL), BPL 945; Te Water 
aan M. Tydeman, 6 nov. 1772, UBL, LTK 997; J. des Roches, aan Te Water, 25 sept. 1781, UBL, 
LTK 1003; Te Water, Levens-berigt, 318; P. van der Vliet, Onno Zwier van Haren (1713-1779): 
Staatsman en dichter. Hilversum, 1996, 379; Te Water aan J. Meerman, 19 sept. 1784, (Museum 
Meermanno (hierna: MM), Archief Meerman, 350/330.

18 Lijst van voorlezingen en ingekomen stukken, 1766-1818, ZA, Archief ZG, inv. nr. 57, f. 15, 20-21.
19 Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap (hierna Verhandelingen ZG),  

dl. 3. Middelburg, 1773, xliii-xliv; dl. 4, 1775, vi, dl. 8, 1782, xxxiii-xxxiv; Index op de notulen 
over 1769-1811, ZA, Archief ZG, inv. nr. 55, f. 55, 77, 109 en 144.

20 J.W. te Water, Korte verhandeling over de vereischte hoedanigheden in eenen Nederlandschen 
historieschrijver (1769), KB, 75 H 13, f. 2r-6r; J.W. te Water, De noodige voorzichtigheid en 
naauwkeurigheid in het aanhalen van schrijveren aangeprezen (1 dec. 1778), KB, 75 H 13,  
f. 11r-16v.
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betrachten wanneer hij zijn bevindingen opschreef. Hij mocht nooit de waarheid 
verbergen en de lezers op deze wijze zand in de ogen strooien. Zonder waar-
heid bracht hij geen licht voort, maar slechts schaduw. Bevooroordeeld zijn was 
misschien wel het grootste struikelblok. Altijd behoorde de historicus de goede 
eigenschappen van de vijanden te vermelden en de fouten van de medestanders 
ruiterlijk te erkennen. Velen strandden echter op de klip van de partijdigheid. 
Het was beter dat de historicus zich bescheiden opstelde dan dat hij door zijn 
geschriften moeilijkheden veroorzaakte. In een latere lezing werkte Te Water de 
voorzichtigheid nog eens nader uit, dan toegespitst op correct verwijzen naar 
gebruikte bronnen.

In 1779 was het precies 200 jaar geleden dat de Unie van Utrecht werd geslo-
ten. Dit gaf aanleiding tot diverse feestelijkheden en historische publicaties. De 
Utrechtse hoogleraar in de rechten Pieter Bondam (1727-1800) hield een lovende 
herdenkingsrede in Utrecht en Laurens Pieter van de Spiegel, burgemeester van 
Goes en van 1787 tot 1795 de laatste raadspensionaris van Holland, publiceerde een 
werk over de Ontwerpen van de Unie van Utrecht en een tweedelige Bundel van 
onuitgegeven stukken.21 Te Water markeerde het jubileum van de Unie door een 
lezing op een vergadering van het Zeeuws Genootschap, op 23 januari 1779, precies 
200 jaar na het sluiten van de Unie.22 De diverse auteurs waren van elkaars werk op 
de hoogte: Van de Spiegel en Bondam correspondeerden bijvoorbeeld met elkaar 
en hielpen elkaar waar mogelijk. Te Water was vol lof over de plannen van Van de 
Spiegel. Toen Te Water in de archieven van de Staten van Zeeland een viertal ban-
den over de Unie van Utrecht vond, leende hij deze aan Van de Spiegel uit.23

Bij deze gelegenheid was de toon die de sprekers en schrijvers aansloegen en 
de interpretatie die ze gaven ingegeven door de eigen politieke en theologische 
visie. De gereformeerden zagen de Unie als een groot goed. Zij brachten naar 
voren dat door de Unie de gereformeerde godsdienst verder verbreid had kunnen 

21 G.J. Schutte, Van grondslag tot breidel der vrijheid. Opvattingen over de Unie van Utrecht in het 
laatste kwart van de achttiende eeuw. In: S. Groenveld en H.L.Ph. Leeuwenberg (red.), De Unie 
van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte. Den Haag, 1979, 199-225, 
aldaar 199-202.

22 Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen  
dl. 8, 1782, xciii-cxxxi, aldaar xcv; Index op de notulen over 1769-1811, ZA, Archief ZG, inv. nr. 
55, f. 144.

23 Te Water aan L.P. van de Spiegel, 5 okt. 1777, Nationaal Archief, Archief Van de Spiegel, inv. nr. 
627, brieven omtrent de Unie van Utrecht; M.A.D. Delen e.a., Een speurder bespied. De staats-
man Laurens Pieter van de Spiegel als historicus temidden van tijdgenoten. In: Documentatie-
blad Werkgroep Achttiende Eeuw, nrs. 47-48 (1980), 3-35, aldaar 11; Te Water, Levens-berigt, 174.
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worden. Artikel 13 van de Unie stelde dat de provincies Holland en Zeeland op 
godsdienstig gebied mochten handelen naar eigen goeddunken, zolang zij maar 
niemand in zijn gewetensvrijheid hinderden. Met andere woorden: zij waren ge-
rechtigd de Gereformeerde Kerk te bevoordelen boven de andere kerken. De Unie 
had verder in de ogen van de orthodoxe gereformeerden de nationale eenheid 
bevorderd. Zij voerden Willem van Oranje op als degene zonder wie de Unie niet 
mogelijk was geweest, zijn broer Jan van Nassau was niet meer dan zijn helper.24

Anderen waren minder uitgesproken positief, zoals bijvoorbeeld Pieter Pau-
lus (1753-1796).25 Toen deze Zeeuw in 1772 in Utrecht ging studeren, kondigde Te 
Water hem bij Tydeman aan als een veelbelovend student. Paulus en Tydeman 
zouden goed bevriend raken en Paulus bleek inderdaad talentvol te zijn. Nog voor 
zijn promotie begon hij al vanaf 1775 met het uitgeven van een commentaar op de 
Unie van Utrecht. Te Water vond dit te vroeg. Hij merkte tegenover Tydeman op 
dat de studie rijper zou zijn geworden als Paulus er langer aan had gewerkt. Dit 
was waarschijnlijk mede ingegeven doordat Te Water Paulus’ visie niet deelde. 
Paulus kenschetste de Unie als de allerbeste grondwet voor haar eigen tijd, maar 
achtte haar niet meer afdoende voor de achttiende eeuw. In de jaren tachtig van 
de achttiende eeuw zou deze visie steeds verder worden uitgewerkt door de pa-
triotten, die in het staatsbestel meer ruimte voor de volkssoevereiniteit wensten. 
Zij gingen gaandeweg in plaats van het federalisme van de Unie steeds meer de 
eenheidsstaat voorstaan. Door de Bataafse Revolutie zou er dan ook een definitief 
einde komen aan de Unie.26

Hoe beoordeelde Te Water de Unie van Utrecht? Op politiek vlak had hij louter 
lof voor de Unie. Volgens hem was de Unie het enig fundament van de regering, 
de eeuwige band van eenheid en de volmaaktste akte. De Unie was een ‘mees-
terstuk van menselyke wysheid en doorzichtige staatkunde’ en had louter zege-
ningen gebracht. Werd ze verbroken, ‘ons Gemeenebest loopt gevaar, en dreigt 
nedertestorten in een onherstelbaar bederf ’.27 Behalve aan de voorzienigheid van 

24 C. Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende 
eeuw. Dordrecht, 1983, 75, 77-78.

25 E.J. Vles, Pieter Paulus (1753-1796). Patriot en staatsman. Amsterdam, 2004, 25-34; E. van der 
Wall, Geen natie van atheïsten. Pieter Paulus (1753-1796) over godsdienst en mensenrechten. 
In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1995-1996. Leiden, 
1997, 45-62, aldaar, 52-53; Te Water aan M. Tydeman, 1772, UBUVA, Ec 98 g; Te Water aan M. 
Tydeman, 27 april 1775, UBL, LTK 997.

26 Schutte, Van grondslag tot breidel der vrijheid, 204-216.
27 Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap dl. 8, 1782, xcvi, cxvi-cxvii.
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God was de Unie te danken aan Jan van Nassau, die zeer veel voorbereidend werk 
had verricht. Diens broer Willem van Oranje vergat Te Water evenmin. Hij was 
weliswaar niet bij de ondertekening van de Unie aanwezig geweest, zijn geest had 
echter de ondertekenaars bezield en was in hun vergadering op een onzichtbare 
wijze tegenwoordig geweest. Dat hij niet persoonlijk erbij was, kwam door ‘zyne 
gewoone doorzichtigheid, onbeschryfelyke wysheid en staatkundig inzicht’.28 Te 
Water liet zo merken dat hij orangistisch was en een voorstander van het vast-
houden aan de Unie.

Op godsdienstig vlak was hij even positief. Te Water zag het tweede eeuwfeest 
als een feestdag voor liefhebbers van de zuivere godsdienst en de ware vrijheid. 
‘Het gewetensonderzoek [de inquisitie], dat afschuwelijk monster, in de helle ge-
boren en in Spanje opgevoed’ was door de Unie voorgoed verjaagd en de vrije oe-
fening van de ware godsdienst mogelijk geworden. Te Water spoorde zijn gehoor 
dan ook aan om met de ondertekenaars van de Unie van Utrecht uit te roepen: 
‘De HEERE, Neêrlands GOD, zy groot gemaakt’. Behalve op de intrede van de 
gereformeerde godsdienst wees Te Water ook op de vrijheid voor de niet-gere-
formeerden. ‘Het stuk van den Godsdienst, die zuil van den Staat, weinige dagen 
later nader verklaard en zoo bepaald, dat de hervormden in dezen veilig waren, de 
Roomschgezinden niet te vrezen hadden.’29

Antieke penningen en de godin Burorina
In de Verhandelingen van het Zeeuws Genootschap kreeg Te Water verder een 
aantal kleinere geschiedkundige studies gepubliceerd. Deze publicaties zijn alle te 
vatten onder de noemer ‘antiquarische interesse’. Zij handelen over onderwerpen 
uit de Oudheid. Zij waren niet gestoeld op systematisch onderzoek, maar vonden 
hun uitgangspunt in één voorwerp of vondst, welke werd beschreven en nader 
geduid. Te Water liet het daar echter niet bij, hij plaatste het voorwerp dat hij 
behandelde in een breder historisch kader en ging in discussie met secundaire li-
teratuur. Zijn uiteindelijke doel was meer dan het beschrijven van een rariteit. Hij 
wilde nieuwe gegevens aandragen over de periode waaruit het voorwerp afkom-
stig was. Hiermee stond hij in de achttiende-eeuwse stroming die het onderscheid 
tussen antiquarisch onderzoek en historiografie wilde opheffen. Voorwerpen en 
inscripties behoorden voortaan eveneens als bron voor geschiedschrijving ge-

28 Ibidem, cv-cix, cxxix.
29 Ibidem, xciv, cxx-cxxii.
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bruikt te worden en niet, zoals tot dan gebruikelijk was, bij voorkeur de geschre-
ven bronnen.30 Onderzoek doen werd dus onontbeerlijk, terwijl de humanistische 
geschiedschrijvers naar hun mening in principe geen onderzoek hoefden te doen 
om een goed werk te kunnen leveren.31

Twee van deze genootschapsverhandelingen betraden het terrein van de nu-
mismatiek. Penningen en munten, zo betoogde Te Water, waren namelijk zeer 
nuttig voor de historiografie, aardrijkskunde en tijdrekening.32 Naast geschreven 
bronnen moest de geschiedschrijver volgens hem gebruik maken van numis-
matische bronnen. Te Water was zelf een verwoed verzamelaar en liet na zijn 
dood een grote collectie munten en penningen na.33 In zijn eerste numismatische 
verhandeling beschreef hij een bijzondere penning van de viervorst Ptolemaeus 
uit de eerste eeuw voor Christus, het derde bekende exemplaar van een penning 
van deze vorst. De penning bevond zich in de verzameling van de Amsterdamse 
boekhandelaar en numismaticus Petrus Bernardus van Damme (1727-1806). Te 
Water correspondeerde met deze directeur van het Zeeuws Genootschap niet 
alleen over genootschapszaken, maar ook over hun gedeelde belangstelling voor 
penningen en munten.34 In zijn verhandeling over de penning die Van Damme in 
bezit had, beschreef Te Water aan de hand van citaten uit met name de Bijbel en 
Flavius Josephus’ Antiquitates alle bekende feiten over deze vorst. Hij bestreed de 
mogelijkheid dat er twee Ptolemaeussen hadden bestaan: Ptolemaeus Mennaeus 
en Ptolemaeus, zoon van Mennaeus. Deze mogelijkheid was onder andere geop-
perd door de zeventiende-eeuwse Italiaanse kardinaal Enrico Noris. Te Water zag 
in het penningopschrift ‘viervorst Ptolemaeus’ geen enkele aanwijzing voor deze 
visie. Hij meende dat er geen grond was voor dit onderscheid. Het was in zijn 
ogen enkel gebaseerd op de interpretatie van een genitivusconstructie die Jose-

30 A. Momigliano, Ancient history and the antiquarian. In: Journal of the Warburg and Cour-
tauld Institutes 13, 1950, 285-315, aldaar 286; Auke van der Woud, De Bataafse hut. Verschui-
vingen in het beeld van de geschiedenis (1750-1850). Amsterdam, 1990, 34-37.

31 E.O.G. Haitsma Mulier, De humanistische vorm. Over de stilering van de politiek. In: J. Tol-
lebeek e.a. (red.), De palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000. Hilversum, 
2002, 27-44, aldaar 30.

32 J.W. te Water, Verhandeling over een penning van Ptolemaeus, zoon van Mennaeus, tetrarcha 
van Chalcidene. In: Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen dl. 5, 
1776, 609-629, aldaar 609-610; S. Wiselius aan Te Water, 23 juli 1819, Universiteitsbibliotheek 
UvA, Bx 256.

33 Deze zijn na zijn overlijden geveild en dus niet door hem aan het Zeeuws Genootschap nagela-
ten: Bibliotheca Te Waterana, pars altera. Leiden, 1823, 60-116.

34 Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek II. Leiden, 1912, 364-365; Te Water aan P.B. van 
Damme, 1 nov. 1775 en 12 juli 1776, MM, Archief Van Damme, 405/177 en 405/183.
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phus in zijn Antiquitates (§13.16.3) had gebruikt. Anderen vatten haar verkeerd 
op, als ‘Ptolemaeus Mennaeus’, en gebruikten hun vertaling ten onrechte ter on-
derbouwing van hun visie. Volgens Te Water had Josephus echter ‘Ptolemaeus, de 
zoon van Mennaeus’ bedoeld. Er was dus maar één Ptolemaeus geweest, die van 
ca. 85 v.C. tot ca. 40 v.C. als viervorst regeerde over Ituréa en Chalkis.35

In de tweede numismatische verhandeling besteedde Te Water aandacht aan 
een negental zilveren penningen uit Smyrna, eveneens uit de verzameling van 
Van Damme.36 Ook in deze verhandeling richtte hij zich geheel op de geschie-
denis en probeerde hij te achterhalen welke personen op de penningen werden 
genoemd. Richard Mead, de lijfarts van de Britse koninklijke familie, had in 1723 
betoogd dat personen die op vergelijkbare koperen penningen stonden genoemd, 
artsen waren. Te Water meende dat niets hiertoe aanleiding gaf. Op grond van 
een filologisch onderzoek naar de verschillende namen van bestuursfuncties in 
het oude Smyrna kwam hij tot de conclusie dat de op de penningen genoemde 
mannen geen artsen waren, maar leden van de regerende elite. Zij waren volgens 
hem de ‘prytanes’, personen die de hoogste bestuurslaag vormden. De raad koos 
hen en stelde hen voor bepaalde tijd aan. Om deze vondst tevens buiten het Ne-
derlandse taalgebied bekend te maken, vertaalde Te Water zijn bevindingen in het 
Latijn en stuurde hij deze naar kenners in het buitenland.37

De derde oudheidkundige verhandeling voor het Zeeuws Genootschap was 
een antwoord op een prijsvraag. Te Water stuurde zijn antwoord anoniem in; als 
lid kon hij wel meedingen naar de prijs, maar hij zag zijn verhandeling meer als 
een aanzet tot verder onderzoek dan als afdoende antwoord op de prijsvraag.38 
De vraag was gesteld naar aanleiding van de in 1647 gevonden resten van een 
Romeins Nehalennia-heiligdom in Domburg. Dit onderwerp bracht lange tijd de 
pennen in beweging, waaronder ook die van Laurens Pieter van de Spiegel. Te 

35 Te Water, Verhandeling over een penning, 613-614, 622; Lemma ‘Ptolemy’ in Isidore Singer 
(red.), The Jewish Encyclopedia. New York, 1901-1906, V, 261-262.

36 J.W. te Water, Aanmerkingen over eenige Smyrnasche penningen. In: Verhandelingen van het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen dl. 9, 1782, 481-506; Te Water aan P.B. van Damme, 
28 aug. 1782 en 3 feb. 1783, MM, Archief Van Damme, 405/195 en 405/199.

37 Te Water aan de Academia Parisiensis Bonarum Litterarum, 18 okt. 1782, UBL, BPL 1188.
38 [J.W. te Water], Antwoord op de vraag betreffende de Dea Burorina, op een’ ouden steen te 

Domburg gevonden. In: Nieuwe verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Weten-
schappen dl. 1. Middelburg, 1807, 255-278; Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 180; H. Kern 
(red.), Gedachten over de Dea Nehallennia, aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap-
pen te Vlissingen voorgesteld door Mr. Laurens Pieter van de Spiegel, 1773. In: Archief. Mede-
delingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 4, 1879, stuk 1, 171-193; 
A. Hondius-Crone, The temple of Nehalennia at Domburg. Amsterdam, 1955, 7-13, 88-89.
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Water probeerde de vraag te beantwoorden wie de godin Burorina kon zijn, aan 
wie één van de in Domburg gevonden altaren was gewijd. Hij besprak om tot zijn 
antwoord te komen de beschikbare secundaire literatuur en diverse verzamelin-
gen inscripties. Zijn conclusie was dat de naam Burorina alleen voorkwam op dit 
Domburgse altaar en nergens anders. De godin Burorina moest dus een godin 
zijn geweest die door de lokale bevolking werd vereerd op Walcheren en wellicht 
ook in Engeland.

Een debat over begraven
Afgezien van hun belang voor de ontwikkeling van de historiografische methode 
hadden deze oudheidkundige verhandelingen weinig bredere actuele betekenis. 
Met een andere verhandeling mengde Te Water zich daarentegen in een maat-
schappelijk debat, en zelfs een debat dat uiteindelijk tot actie zou leiden. Op 26 juli 
1774 hield hij op een vergadering van het Zeeuws Genootschap een lezing over de 
gewoonte van het begraven van mensen in kerken en steden, die een jaar later in de 
Verhandelingen werd opgenomen.39 De gewoonte om de doden in kerkgebouwen 
te begraven werd vanaf omstreeks 1750 in Nederland in geschriften bestreden. Als 
eerste viel Abraham Perrenot deze traditie aan in 1748 in zijn dissertatie.40 Perrenot 
was geboren in Zwitserland, maar bleef na zijn studie rechten in Utrecht woonach-
tig in ons land waar hij diverse bestuursfuncties bekleedde. Te Water correspon-
deerde met Perrenot, zond hem in 1774 zijn verhandeling toe en ontmoette hem in 
dat jaar zelfs persoonlijk.41 Door hun huwelijken was er tussen hen een familiere-
latie: een broer en zuster van Perrenots in 1774 overleden echtgenote Lena Imans 
waren gehuwd met de zuster en broer van Te Waters echtgenote. In academische 
kring werd Perrenots pleidooi voortgezet. Rijklof Michaël van Goens behandelde 
in het tijdens zijn studententijd geschreven boekje Diatriba de Cepotaphiis (1763) 

39 J.W. te Water, Verhandeling over het begraven van lijken in de steden en kerken. In: Verhande-
lingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen dl. 4, 1775, 629-667.

40 D.P. Snoep, Sterven en rouwen 1700-1900. In: Dood en begraven, sterven en rouwen 1700-1900. 
Tentoonstelling ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de eerste algemene begraafplaats 
Soestbergen. [Utrecht, 1980], 4-73, aldaar 36-37; A.R.M. Smit, Begraven in Utrecht 1750-1825. 
In: Dood en begraven, 82-88, aldaar 82-83; R. Spruit, De dood onder ogen. Een cultuurgeschiede-
nis van sterven, begraven, cremeren en rouw. Houten, 1986, 73-76; A.C.N. Koenheim, Te Water, 
Ockerse en het begraven in de kerken en binnen de steden. In: In het land van Brederode 5, 
1980, 14-20.

41 J.W. te Water aan A. Perrenot, 1774, UB BPL 1188. Perrenot schreef in 1774 in Te Waters album 
amicorum: UBL, BPL 2146, f. 31r; P.D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft 
der 16e eeuw tot 1795. Middelburg, 1931, 683.
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de wijze van begraven in de Oudheid. Het werk was geen oproep tot afschaffing 
van het begraven in kerken, maar een historische verhandeling. In het voorwoord 
merkte Van Goens echter wel op dat goede gebruiken uit de Oudheid in de loop 
der geschiedenis wel vaker waren vervangen door slechtere.42

Twee jaar na Te Water heeft Adriaan Kluit, in zijn oratie ter gelegenheid van 
zijn aantreden als hoogleraar te Middelburg, eveneens de aandacht gevestigd op 
de schadelijkheid van de traditionele manier van begraven. Hij wees op het grote 
gevaar van ziekteverspreiding en ging uitvoerig in op de nadelige gevolgen voor 
de kerkgebouwen. Op zeer beeldende wijze betoogde hij dat niemand gerust in 
een kerk kon zitten waarin het stonk, waar het dak kraakte doordat de graven de 
fundering aantastten, waar rouwborden klapperden en elk moment naar beneden 
konden vallen, en waar de vloer bestond uit losliggende, wankele grafzerken. Dit 
beeld sorteerde al veel effect, maar wat Kluit betrof nog niet genoeg. Hij leefde 
zich tevens uit in een zeer plastische beschrijving van de ontbindingsprocessen 
die zich onder de kerkvloer voltrokken: ‘maar het is een allerverschrikkelykste 
zamenpakking van alle onreinheden, aan een gekleefd uit de afzichtelykste ver-
menging van stinkend bloed, van rottende vleesch deelen, van natuurlijke uit-
werpselen in etter wegvloeiende’.43 Zulke expliciete beschrijvingen om angst in te 
boezemen waren aan Te Water niet besteed, hij hield het bij zakelijke argumenten.

Te Waters bijdrage aan deze discussie was van groot belang, omdat hij als eer-
ste zijn visie in dezen in het Nederlands publiceerde. Hij opende zo het debat 
buiten de academische kring, en maakte argumenten die daar geuit waren nu 
beschikbaar voor degenen die het Latijn niet machtig waren. Hij keerde zich in 
zijn verhandeling tegen ‘die vuile en stinkende gewoonte’ om de doden binnen de 
stadsmuren of kerken te begraven.44 In vroeger tijden was het ongebruikelijk om 
in de steden te begraven. Jezus werd buiten Jeruzalem begraven. De Grieken en 
de Romeinen waren, evenals de vroege christenen dezelfde opvatting toegedaan. 
Dat veranderde toen de christenen tempels boven de graven van hun martelaren 
gingen bouwen en zij hun doden op dezelfde plaats wilden begraven. Als redenen 
hiervoor noemde Te Water verwaandheid, hoogmoed en bijgeloof. In plaats daar-
van wenste hij een begraafpraktijk die zich richtte op het algemeen belang.

42 J. Wille, De literator R.M. van Goens en zijn kring. Studiën over de achttiende eeuw, dl. I. Zutp-
hen, 1937, 224-225.

43 A. Kluit, Inwijingsrede over den bijgelovigen oorsprong en schadelijke gevolgen van ’t begraven in 
kerken en steden. Middelburg, 1777, 62.

44 Te Water, Verhandeling over het begraven, 632.
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Jona Willem te Water. Kleurenlitho door Leendert Springer uit 1850, naar een door Nicolas Joseph 
Delin in 1796 geschilderd portret voor de Senaatskamer van de Leidse Universiteit. UBL, 1368 C 24.
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Te Water bouwde zijn betoog vervolgens op om wat hij als het hoofdargument zag 
tegen de gangbare gewoonte van begraven: het begraven binnen de kerken en ste-
den is schadelijk, met name voor de gezondheid van de levenden. Te Water sloot 
zich hiervoor aan bij de destijds gangbare verklaring van verspreiding van ziekten, 
de miasma-theorie. Deze veronderstelde dat zogenaamde ‘slechte lucht’, herken-
baar aan haar onwelriekendheid, minuscule schadelijke miasma-deeltjes bevatte 
die afkomstig waren van materie in ontbinding.45 In Te Waters eigen woorden: lij-
ken ‘plegen eenige fijne deeltjes uittewaassemen’ die niet alleen stank veroorzaak-
ten, maar ook diverse ziekten, waaronder de pest.46 Als deze fijne deeltjes bleven 
hangen in de kerken en de stad, dan vergrootte dit de kans op het uitbreken van 
ziekten. Deze deeltjes kwamen steeds vrij in de kerken wanneer de grafdelvers de 
kerkvloer openden om een overledene te begraven. De schadelijke deeltjes bleven 
vervolgens in de kerk rondzweven en konden de kerkgangers besmetten. Zo kon 
iedereen dus na zijn overlijden de levenden schade toebrengen. Voor een ieder 
die tijdens zijn leven nuttig wilde zijn voor zijn medemensen kon het niet dan een 
somber vooruitzicht zijn na de dood dezelfde medemensen te schaden. Over deze 
medische argumentatie had Te Water advies ingewonnen bij de Zierikzeese arts 
Job Baster, die hem in zijn visie had bevestigd.47

Naast deze voor hem zeer gewichtige medische reden wees Te Water nog op 
enkele andere argumenten voor een verandering in de wijze van begraven. Zo 
zou het begraven in kerken bijvoorbeeld de fundamenten van de kerkgebouwen 
kunnen ondergraven. Tevens stipte hij aan dat in sommige plaatsen in Frankrijk 
en Italië het begraven in kerken al enkele jaren eerder verboden was, vanwege het 
risico voor de volksgezondheid. Verder wees hij erop dat in het verleden diverse 
theologen zich tegen het begraven in kerken hadden gekeerd. In de Republiek 
waren de gereformeerde predikant Petrus Platevoet en de doopsgezinde predi-
kant Maarten Schagen op hun eigen verzoek niet in een kerkgebouw begraven. 
Platevoet werd ter ruste gelegd op het Zuiderkerkhof in Amsterdam, Schagen liet 
voor zijn begrafenis een grafkelder metselen op het kerkhof bij de gereformeerde 
kerk van De Bilt.48

45 A. Corbin, Le miasme et la jonquille. L’odorat et l’imaginaire social XVIIIe-XIXe siècles. Parijs, 
1982, 16-39; C.M. Cipolla, Miasmas and disease. Public health and the environment in the 
pre-industrial age. New Haven, Londen, 1992, 4-5.

46 Te Water, Verhandeling over het begraven, 640.
47 J. Baster aan Te Water, 15 nov. 1774, ZB, Hs 1965.
48 Te Water, Verhandeling over het begraven, 651-652; Biografisch lexicon voor de geschiedenis 

van het Nederlandse protestantisme III, 291-295 en 322-323.
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Te Water besteedde verder aandacht aan argumenten die voorstanders van de 
oude begraafwijze in zijn ogen ten onrechte aanwendden. Hij bestreed de ge-
dachte dat de kerkgangers door het begraven in kerken ernstiger zouden worden 
omdat de graven in de kerk hen aan hun sterfelijkheid zouden herinneren. Vol-
gens Te Water herinnerde echter alles wat zich om de mens heen bevond hem aan 
zijn sterfelijkheid. Hij meende daarbij dat al die graven in de kerk de kerkgangers 
niet zouden stichten. Wie ernaar keek, zou daardoor juist van de preek worden 
afgeleid. De redenering dat de christenen in de kerk behoorden te begraven, aan-
gezien het lichaam volgens 1 Korinthiërs 6:19 een tempel van de Heilige Geest 
was en daarom heilig, verwierp hij eveneens. In de eerste plaats omdat hij geen 
verband zag tussen die heiligheid van het lichaam en een begrafenis binnen de 
stadsmuren. Ten tweede omdat deze Bijbeltekst alleen op de ware gelovigen van 
toepassing was. Wie zou moeten bepalen wie dat zijn en beslissen wie wel en niet 
in de kerk begraven mocht worden? Waar zou men, deze redenering consequent 
toepassend, dan de ongelovigen behoren te begraven? Voor Te Water was het 
duidelijk, men behoorde terug te keren tot het buiten de stad begraven, net zo-
als de vroege christenen dat deden. ‘Rechtschapen Nederlanders, die wel denken 
en hunne medemenschen beminnen, zullen aan de veranderinge van een oud en 
schadelijk gebruik geen tegenstand bieden.’49 Een paar jaar later zou hij zelfs de 
voorchristelijke Bataven ten voorbeeld stellen: ‘Van ’t begraven binnen de steden 
bleven zij even onkundig als de beschaafde volken van dien tijd.’50

Te Water sloot zijn betoog af met een aantal praktische aanwijzingen voor 
de nieuwe wijze van begraven. Hiermee wilde hij van te voren kritiek op dit vlak 
de wind uit de zeilen nemen: ‘Wijders konden op een stuk lands eenige begraaf-
plaatsen geschikt worden voor meer of min aanzienlijken, om dus de zwakheid 
des menschen noch een weinig te gemoet te komen, schoon anders de eer nie-
mand nadaalt in het graf.’51 Door het aanleggen van speciale graven kon men dus, 
net als bij een begrafenis in de kerk, het standsverschil zichbtaar houden. Boven-
dien konden de nabestaanden de overledene nog steeds naar de kerk brengen. 
Daarvandaan konden zij hem of haar met de passende eerbewijzen en het bij 
zijn of haar stand passende doodskleed, naar de begraafplaats brengen. Als de 
nabestaanden bovendien de gewoonte aanhielden om rouwborden in de kerk op 

49 Te Water, Verhandeling over het begraven, 660-661.
50 Te Water, De Vaderlandsche historie van den heere J. Wagenaar verkort, en met leerzame aan-

merkingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd uitgegeven I. Amsterdam, 1784, 8.
51 Te Water, Verhandeling over het begraven, 666.
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te hangen, hoefde de kerk haar inkomsten uit het begraven niet te missen. Zij kon 
nog steeds geld innen voor de plaatsing van rouwborden en het verhuren van 
doodskleden.

Te Water kreeg van vrienden veel lof toegezwaaid voor zijn verhandeling. Ty-
deman was het met hem eens, maar had wel enige kritiek op zijn argumentatie. 
Het graf van de predikant Platevoet mocht zich dan buiten de kerk bevinden, het 
was nog altijd binnen de stadsmuren. Onno Zwier van Haren schreef Te Water 
dat hij het stuk met genoegen had gelezen en het aan al zijn familieleden had aan-
geraden. Hij vertelde dat in Leeuwarden in de zomerse middagdiensten gewoon-
lijk meerdere mensen flauw vielen door de ‘cadavereuse reuk’ die door de warmte 
dan op zijn sterkst was. Hij meende dat dit de reden was dat in Leeuwarden al 
jaren tyfus heerste.52

De daad bij het woord: de aanleg van begraafplaatsen
Perrenot nam in 1777 het initiatief tot het aanleggen van de eerste buitenbegraaf-
plaats in Scheveningen, met als naam ‘Ter Navolging’. Die naam riep de voor-
standers van buiten begraven op ook in hun eigen omgeving een begraafplaats te 
stichten. Adriaan Moens, voorzitter van het Bataviaasch Genootschap, betreurde 
het dat de voorstanders zich niet inzetten voor het veranderen van een slechte 
gewoonte.53 Het Zeeuws Genootschap nam dit ter harte en bracht in 1783 de be-
grafeniskwestie opnieuw aan de orde. Nu de schadelijkheid begrafenissen in de 
kerk voldoende duidelijk was, schreef het Genootschap een prijsvraag uit waarin 
men verzocht om een praktische invulling: hoe kon men het beste een nieuwe 
wijze van begraven invoeren? De eerste prijs ging naar een verhandeling van Jo-
han Diderik van Leeuwen uit Tiel.54 In 1785 zette hij zijn ideeën om in de praktijk 
door de stichting van Begraafgenootschap Ter Navolging, met als doel een bui-
tenbegraafplaats bij Tiel aan te leggen. Te Water werd eveneens aangezocht als 
lid, in 1787. Het kwam hem echter niet ‘voorzichtig en tijdig voor, nu in den tijd 

52 O.Z. van Haren aan Te Water, 19 okt. 1775, UBL, LTK 1004; M. Tydeman aan Te Water, dec. 
1775, UBL, BPL 945; Te Water aan M. Tydeman, 19 maart 1776, UBL, LTK 997.

53 A.T.M. Ruygt, Begraafplaats Ter Navolging Tiel. Een voorbeeld van verlicht denken. Tiel, 1998, 
22-23, 42; Van der Vliet, Onno Zwier van Haren, 425-426; A. Moens aan Te Water, 31 okt. 1783, 
ZB, Hs 1979.

54 J.D. van Leeuwen, Antwoord op de vraag: Dewyl de schadelykheid der begravenissen, binnen 
de steden en kerken, ten vollen beweezen en vry algemeen erkend is: welke zyn de verschillen-
de redenen, dat die nadeelige gewoonte in deeze Republiek blijft stand grypen; en welke zyn de 
beste middelen, om dezelve te doen ophouden? In: Verhandelingen van het Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen dl. 12, 1786, 3-86; Ruygt, Begraafplaats Ter Navolging Tiel, 26-31.
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van hoog  loopende beroerten in de lente van ’t gemelde jaar aan het verzoek te 
voldoen’. 55 Het probleem was dat dit genootschap een uitgesproken patriottische 
signatuur had en daar wilde Te Water zich als orangist niet mee afficheren.

Buiten begraven was in de ogen van velen verbonden met een patriottische 
politieke voorkeur. De Tielse begraafplaats had zelfs de bijnaam het ‘Patriotsche 
Kerkhof ’ gekregen. Het was zeker zo dat de voorstanders van buiten begraven in 
meerderheid patriotten waren. In Vlissingen zou Nicolaas Cornelis Lambrecht-
sen, eveneens patriot, in 1790 een voorstel schrijven voor de aanleg van een bui-
tenbegraafplaats.56 Hij had eerder, in 1777, een stuk opgesteld waarin hij de argu-
menten voor het begraven buiten de kerk en de stad uiteenzette. Dit alles wil niet 
zeggen dat alle orangisten de oude manier van begraven goedkeurden, en ook 
niet dat het Zeeuws Genootschap door de aandacht voor het ‘buitenbegraven’ 
een patriottisch genootschap was. Van Goens, Kluit en Te Water, die in geschrif-
te voor hun standpunt uitkwamen, waren allen orangist. Hoewel Te Water zich 
niet bij Ter Navolging voegde, stond hij wel achter de doelstelling van dit genoot-
schap. In 1808 zou hij dan ook voor zichzelf en zijn vrouw een graf kopen op de 
in 1791 aangelegde begraafplaats in de duinen bij Katwijk aan Zee.57 Het Zeeuws 
Genootschap heeft in 1792 een vereniging in het leven geroepen die ijverde voor 
de stichting van een buitenbegraafplaats.58

Aan de zijde van Van de Perre in diverse Zeeuwse genootschappen
In Zeeland waren naast het Zeeuws Genootschap diverse andere genootschappen 
opgericht. Om de levendige genootschapscultuur in Zeeland beeld te brengen 
daarom ook enige aandacht voor andere genootschapsactiviteiten van Te Wa-
ter in Zeeland. Via het Zeeuws Genootschap raakte Te Water bevriend met de 
schatrijke weldoener Johan Adriaan van de Perre, heer van Nieuwerve, Welzinge 

55 Te Water, Levens-berigt, 275.
56 N.C. Lambrechtsen aan ZG, 27 apr. 1790, ZA, Archief ZG, inv. nr. 62, brief nr. 31; N.C. Lam-

brechtsen, Verhandeling over de ongegrondheid der redenen, waarom het begraven van lijken 
in de steden en kerken binnen dit Gemeene best niet zou kunnen worden afgeschaft, en over 
de bekwaamste middelen, om die gewoonte te doen ophouden (28 januari 1777), ZB, Hs 6187.

57 A.Th. van Deursen, Jacobus de Rhoer, 1722-1813. Een historicus op de drempel van een nieuwe 
tijd. Groningen, 1970, 66; Begraafregister begraafplaats Zuidstraat, Kerkelijk Bureau Ned. 
Herv. Gem. Katwijk aan Zee, graf no. 34 (oude gedeelte).

58 Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 193. Ik heb niet kunnen achterhalen of deze begraaf-
plaats er inderdaad is gekomen.
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en Everswaard.59 Wanneer deze vriendschap precies is ontstaan, is onduidelijk. Te 
Water was in elk geval in 1777 bezig met het doen van onderzoek naar het voorge-
slacht van Van de Perre, omdat Van de Perre hem had gevraagd zijn stamboom in 
kaart te brengen.60 In 1781 was dit contact met één van de meest vooraanstaande 
Walchenaren zodanig dat zij in de maand mei van dat jaar gezamenlijk een reis 
maakten door de Oostenrijkse Nederlanden, langs bibliotheken en verzamelin-
gen, geheel op kosten van Van de Perre.61 Van de Perres rijkdom nam elke prakti-
sche hindernis weg om zich geheel aan zijn interesses te kunnen wijden. Hij was 
geïnteresseerd in theologie en natuurwetenschap. Zijn vermogen gebruikte hij 
meer dan eens om in financiële nood verkerende predikanten bij te staan. Van de 
Perre was een zeer vrome, piëtistische man die meer in geloofsbeleving geïnteres-
seerd was dan in dogmatiek. Zijn interesse in natuurwetenschap, een interesse die 
in de achttiende eeuw in de Republiek in de hogere klassen breed leefde, leidde 
tot het oprichten van het Natuurkundig Gezelschap in Middelburg in 1780.62 Dit 
gezelschap was de voortzetting van een informeel natuurkundig ‘collegie’ rond 
koopman Leendert Bomme. Bomme was zeer geïnteresseerd in biologie en was 
op dit gebied een vraagbaak bij beoordelingen van prijsvragen van het Zeeuws 
Genootschap, ook voor Te Water. Te Water corrigeerde als tegenprestatie de ver-

59 Na het overlijden van zijn weduwe bleek dat bij het opmaken van de boedel in 1798 hun be-
zittingen een waarde vertegenwoordigde van een kwart miljoen pond Vlaams, dat wil zeggen 
anderhalf miljoen toenmalige guldens, zie H.J. Zuidervaart, Mr. Johan Adriaen van de Perre 
(1738-1790). Portret van een Zeeuwse regent, mecenas en liefhebber van nuttige wetenschap-
pen. In: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 
1983, 1-169, aldaar 69; Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen II, 370-377; J.H. van der Palm, 
Lofreden op den hoogwelgeboren heer Mr. Johan Adriaen van de Perre. In: Verhandelingen 
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen dl. 15, Middelburg, 1792.

60 Te Water aan J.A. van de Perre, 19 nov. 1777 en 10 juni 1785, ZA, Familie Van Doorn van West-
kapelle, inv. nr. 15.

61 Te Water, Levens-berigt, 378-380.
62 D. Schoute, De geschiedenis van het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. In: Archief. 

Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1923, 1-34; W.W. 
Mijnhardt, Publieke belangstelling voor de natuurwetenschappen in Zeeland, 1780-1815. In: 
Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1987, 
206-227, aldaar 208-211; Zuidervaart, Mr. Johan Adriaen van de Perre, 28-29; H.J. Zuidervaart, 
Van ‘konstgenoten’ en hemelsche fenomenen. Nederlandse sterrenkunde in de achttiende eeuw. 
Rotterdam, 1999, 392-398; R. Hooykaas, De natuurwetenschappen in de ‘eeuw der genoot-
schappen’. In: NG 200. Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1997. Utrecht, 1977, 11-38.
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handelingen van Bomme.63 Het lidmaatschap van het Natuurkundig Gezelschap 
stond alleen open voor de rijkste heren van Middelburg. De lokale predikanten 
mochten docent worden. Zij hoefden geen contributie te betalen, maar dienden 
wel lezingen voor het gezelschap te verzorgen.

Te Water werd in 1781 docent van het Natuurkundig Gezelschap. Dat hij niet 
veel kennis bezat van natuurkunde vormde geen bezwaar. De lessen bestonden 
doorgaans uit voorlezingen van maximaal een uur naar aanleiding van de Neder-
landse vertaling van de Leçons de physique expérimentale (1743-1764) van abbé 
Jean Antoine Nollet. Deze Franse geestelijke had in dit werk de weerslag gegeven 
van zijn talloze natuurkundige voordrachten in Parijs. Te Water doceerde over de 
zintuigen van de mens, over de natuur en eigenschappen van water, en over mag-
netisme. Als het onderwerp te droog of te ingewikkeld was voor een bespreking 
van een uur, stond het de docent vrij om er een leuker onderwerp naast te kiezen. 
Proeven vulden de rest van de avond. Nollet had deze in zijn boek met behulp van 
illustraties uitgewerkt. Een deskundig lid of de opzichter over de instrumenten 
voerde de proeven uit.64

Behalve natuurkundige belangstelling was er onder de leden van het Natuur-
kundig Gezelschap tevens interesse voor de fysicotheologie, zeker bij Van de 
Perre. Hij was met velen in de achttiende-eeuwse Republiek van mening dat de 
studie van de natuur de mens bewondering zou bijbrengen voor de Schepper.65 
De natuurwetenschap bedreigde het geloof niet, maar bevestigde het juist. De 
fysicotheologen zetten hun vondsten in om atheïsten en deïsten van hun ongelijk 
te overtuigen. Wie de orde in de kosmos waarnam, kon toch niet anders dan in 
verwondering de lof van God bezingen. In zijn openingsrede van het op zijn initi-
atief opgerichte Natuurkundig Genootschap der Dames, in 1785, zei Van de Perre 
dan ook: ‘O, Verrukkelijke Orde! Die kan niet anders dan in God Zelve, de Bron 

63 Te Water zag op zijn beurt voor Bomme zijn verhandelingen taalkundig na. L. Bomme aan J.W. 
te Water, 3 feb. 1769, 4 aug. en 7 sept. 1770 en 26 juli 1779, ZB, Hs 495, 457, 590 en 884; W.S.S. 
van Benthem Jutting, Leendert Bomme 1727-1788: Een 18de eeuwse bioloog te Middelburg. 
In: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1969, 
21-35, aldaar 21-22.

64 Wetten voor het Natuurkundig Gezelschap, opgerecht binnen Middelburg in Zeeland den XXIX 
November MDCCLXXX. Middelburg, 1796, ZA, Archief Natuurkundig Gezelschap Middel-
burg, inv. nr. 1, p. 7-8 en 19; Te Water, Levens-berigt, 316-317; Jean Antoine Nollet, Natuurkun-
dige lessen, door proefneemingen bevestigd, tot opheldering van allerley dagelyks voorkomende 
zaaken I-VII. Amsterdam, 1759-1772.

65 J. Bots, Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in 
Nederland. Assen, 1972, 57-59.
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van Wijsheid en Orde gegrond zijn.’66 Nollet stelde hetzelfde in het voorwoord 
van zijn Natuurkundige lessen: in alles was de ‘Hand des grooten Scheppers’ te 
herkennen. Hoe verder de natuurkundige zou onderzoeken, hoe meer zou hij zich 
verwonderen over het alvermogen en de wijsheid van God.67 Daar liet Nollet het 
echter bij. Hij mocht dan wel eens in een noot naar een fysicotheologisch werk 
verwijzen, zijn eigen lessen waren empirisch van aard. Nollet verwees hoogst-
zelden, en dan nog wel tamelijk plichtmatig, naar God.68 Op dat vlak lag dus een 
schone taak voor de Middelburgse predikant-docenten, zij konden in hun voor-
drachten aandacht vragen voor de Schepper.

Het contact met Van de Perre leidde ertoe dat Te Water in Middelburg even-
eens in andere genootschappen een functie kreeg toebedeeld.69 Van de Perre be-
trok hem bij het door hem geleide lokale departement van de Natuur- en Genees-
kundige Correspondentiesociëteit. Deze had ten doel correcte meteorologische 
statistieken en sterflijsten vast te leggen. Aan de hand daarvan kon de sociëteit 
ziekten in kaart brengen en uiteindelijk voorkomen. Hoewel Te Water hier weinig 
inhoudelijke binding mee had, werd hij in 1780 penningmeester van het departe-
ment. Ook in de Hollandsche Maatschappij vervulde hij een taak: hij bekleedde 
in Vlissingen het ambt van secretaris van de daar in 1778 opgerichte plaatselijke 
afdeling van de Oeconomische Tak, die als doel had de koophandel, landbouw 
en zeevaart in de Republiek en haar koloniën te bevorderen.70 Inhoudelijk was Te 
Water meer op zijn plaats in het Middelburgs departement van het Zeeuws Ge-
nootschap. Dit richtte hij samen met Van de Perre op in 1783. Hier werd Van de 
Perre eveneens voorzitter en Te Water secretaris. De Middelburgse leden konden 

66 Zuidervaart, Mr. Johan Adriaen van de Perre, 20-21; C. Baar-de Weerd, Het Natuurkundig 
Genootschap der Dames te Middelburg (1785-1887), Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 10, 2001, 81-90; Dorothee Sturkenboom, De elek-
trieke kus. Over vrouwen, fysica en vriendschap in de 18de en 19de eeuw. Het verhaal van het 
Natuurkundig Genootschap der Dames in Middelburg. Amsterdam, 2004, 73-86; M. C. Jacob 
en D. Sturkenboom, A Women’s Society in the West: The Late Eighteenth-Century Assimila-
tion of Science. In: Isis 94-2, 2003, 217-252.

67 Nollet, Natuurkundige lessen I, xxxix-xl.
68 L. Pyenson, Ethics and ideology in the science of Nollet and Franklin. In: L. Pyenson en J.-F. 

Gauvin (red.), The art of teaching physics. The eighteenth-century demonstration apparatus of 
Jean Antoine Nollet. Sillery, 2002, 79-98, aldaar 81.

69 Te Water, Levens-berigt, 312-314; Zuidervaart, Mr. Johan Adriaen van de Perre, 29-33, 42.
70 N.C. Lambrechtsen volgde Te Water na zijn vertrek naar Middelburg op als secretaris (C.L.M. 

Lambrechtsen van Ritthem, Levensberigten van N.C. Lambrechtsen 1752-1823. Amsterdam, 
1913, 13); Levens-berigt van Jona Willem te Water, 312.
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vanaf dat moment maandelijks in hun eigen stad lezingen organiseren en hoefden 
niet meer steeds naar Vlissingen af te reizen.

Pal voor het orthodoxe karakter van het Zeeuws Genootschap
Te Water moest zijn werk als secretaris van het departement en het gehele Ge-
nootschap door zijn vertrek naar Leiden in 1785 neerleggen. Van de Perre zag 
hem, ‘een onzer oudste, werkzaamste, ijverigste, schranderste en geleerdste me-
deleeden’, met lede ogen vertrekken.71 Het Zeeuws Genootschap reikte hem als 
dank voor zijn jarenlange inzet een gouden medaille uit.72

Nadat Te Water Zeeland had verlaten, bleef hij nog steeds op afstand deelne-
men aan de activiteiten van het Zeeuws Genootschap. Hij verleende bijvoorbeeld 
zijn diensten bij het beoordelen van verhandelingen. Over taalkundige en histo-
riografische gebreken oordeelde hij daarbij kritisch.73 Toen in een aantal binnen-
gekomen verhandelingen de godsdienst in het geding kwam, reageerde hij voor 
zijn doen ongekend fel en polemisch. Nadere aandacht voor deze beoordeling is 
daarom op zijn plaats. Het algemene oogmerk van het Zeeuws Genootschap is 
goed te illustreren aan de hand van het eerste artikel van zijn wet:

Den alleen wyzen GOD op ’t hoogste te verheerlyken, het gantsche menschdom 
en voornaamlyk den Landgenooten voordeelig te wezen, en allerleye nuttige 
kunsten en wetenschappen voort te planten, zal het voornaam doelwit van dit 
Genootschap blyven.

Deze formulering bood op zich ruimte om zich buiten de paden van de ortho-
doxe theologie te begeven, maar in de praktijk hield het Genootschap zich op 
godsdienstig gebied verre van nieuwlichterij. In de eerste serie van de Verhande-
lingen werd in het voorwoord een klaagzang over de in Nederland voorkomende 
‘Deistery’74 aangeheven. Deze afkeer van deïsme ligt in lijn met de grote vrees 
die eerder bestond voor populair spinozisme. In Zeeland waren er, met name in 
Middelburg, tot in 1740 veel aanhangers van de ideeën van de in 1683 afgezette 

71 Wetten en notulen van het Departement Middelburg, ZA, Archief ZG, inv. nr. 233, f. 3-4, 29v, 
44r-44v (citaat); Van de Perre en Te Water aan ZG, 1 mei 1784, ZA, Archief ZG, inv. nr. 59, nr. 179.

72 Verhandelingen ZG 11, Middelburg 1786, xvii-xx.
73 Te Water aan Zeeuwsch Genootschap, 13 juli 1789, ZA, Archief ZG, inv. nr. 59, ingekomen 

stukken 1769-1789, nr. 374.
74 Volgens deïsten is er een opperwezen dat het universum geschapen heeft, maar verder geen 

bemoeienis heeft met de wereld.
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predikant van Sint-Philipsland Pontiaan van Hattem, die door tegenstanders als 
verkapte aanhangers van de filosofie van Spinoza werden gezien en daarom op 
felle bestrijding stuitten.75

De Deistery welke helaas! Ook in ’t Vereenigd Nederland zoo veel geld wint, 
ontziet zich niet al wat heilig is te bevitten, en, is ’t mogelyk, te schenden. Hoe 
deerlyk wordt de wyze Salomo van zulken, die wanen de rechte wysheid in erf-
pacht te hebben, afgeschilderd, dan als een vriend van Epicurus, dan als een 
bloeddorstig koning? Hier76 ziet men hem van dien tweederleyen blaam vol-
komen vrygepleit. De Heer Eschauzier toont duidelyk aan, dat er in ’s mans77 
wyzen Prediker geen aanstootelykheid of ongerymdheid zy te vinden, naar veel 
eer eene deftige en welgegronde redeneerkunde ten betooge dat het hoogste 
belang van den sterveling zy God te vreezen en Zyne gebooden te bewaren.78

Van deïsme moesten de auteurs van het voorwoord van het eerste deel van de 
Verhandelingen dus niets hebben. Samuel Eschauzier, vanaf 1769 Waals predikant 
te Den Haag, maar daarvoor in dezelfde functie in Vlissingen één van de leden 
van de Franse leessociëteit, bestreed in een verhandeling de interpretatie die de 
deïst Voltaire gaf van het bijbelboek Prediker. Tevens vestigde een stuk in het 
eerste deel van de Verhandelingen de aandacht op de ‘onstoffelykheid en onsterfe-
lykheid der Ziele, welke in deze ongeloovige dagen zoo sterk bestreden worden.’79 
Aantasting van de orthodoxie of een verlichte interpretatie van het geloof was in 
het Genootschap ondenkbaar.80 Desondanks koos het Genootschap er niet voor 
om zich officieel aan de leer van een kerk te binden. In de praktijk was, mede ge-
let op de vele predikant-leden, de gereformeerde godsdienst de maatgevende. Te 
Water was er veel aan gelegen om het Genootschap op dit spoor te houden. Dit 

75 M. Wielema, The March of the Libertines. Spinozists and the Dutch Reformed Church (1660-
1750). Hilversum, 2004, 82, 163-171.

76 Bedoeld wordt in de door Samuel Esschauzier geschreven bijdrage aan het eerste deel van de 
Verhandelingen.

77 Bedoeld wordt: Salomo.
78 Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen dl. 1. Middelburg, 1769, xi, 

xxxv-xxxvi; S. Eschauzier, Précis du livre de l’Ecclesiaste, par lequel on prouve que des propo-
sitions et des maximes, avancées par l’auteur dans le corps de son discours, quelqu’opposées 
qu’elles paroissent à sa conclusion y mènent cependant directement (vertaald in het Neder-
lands door R.H. du Pon), Verhandelingen dl. 1. Middelburg, 1769, 153-208.

79 Verhandelingen dl. 1. Middelburg, 1769, xxxvi.
80 Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 137, 144, 147.
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komt overduidelijk naar voren in een brief van hem uit 1793 waarin hij een aantal 
antwoorden op een prijsvraag over het godsdienstonderwijs besprak. De brief, 
opgesteld op zijn verjaardag, is voor Te Waters doen ongekend fel van toon. Over 
een binnengekomen verhandeling merkte hij op:

in het geheel beschouwd mishaagd mij hetzelve ten hoogsten, en schijnt ook aan 
’t oogmerk van het Genootschap niet te voldoen. De beschimping der sijmbolie-
ke boeken81 bl. 2, de aanprijzing van zeker werkje bl. 19, de herhaalde bespottin-
gen van de voorstanders der beproefde Euangelie-leere, de hope op eene meer-
dere zoogenaamde verlichtinge, en de toeleg om alle christenen te vereenigen 
bl. 23; deeze en meer soortgelijke dingen doen ons het doelwit van den schrijver 
genoeg kennen: een doelwit, geenszins overeenkomende met het oogmerk van 
’t Genootschap.

Te Water wenste met andere woorden dat het onderwijs in de basale waarhe-
den van de ‘christelijke hervormde godsdienst’, zoals het in de prijsvraag was om-
schreven, in orthodoxe zin werd opgevat. Hij meende dat ‘christelijk hervormd’ 
gezien moet worden als gebonden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften en 
zeker niet als algemeen protestants. Hij onderstreepte dit met zijn kritiek op een 
andere binnengekomen verhandeling op de onderwijsvraag:

De schrijver zal mij nooit doen gelooven, dat het Zeeuwsche Genootschap, ge-
wagende van den Christelijken Hervormden Godsdienst, daardoor in ’t gemeen 
wilde beteekenen den onroomschen Godsdienst, en derhalven een leerboek be-
doelde voor alle Christelijke gezindheden buiten de Roomsche kerke.

De auteur van deze verhandeling was echter tot Te Waters schrik nog een stap 
verder gegaan. Niet alleen had hij alle protestanten op een hoop geveegd, hij had 
bovendien de verdedigers van het gereformeerde geloof beledigd:

De Schrijver zegt, doch zonder bewijs, bl. 12, dat “er nog zo vele kunstenarij-
en, gewrongen verklaringen en uitleggingen omtrent het waare wezen van het 
Christendom en de leere des Bijbels, zelfs onder de wederzijdsche gezindheden 

81 Dit wil zeggen: de belijdenisgeschriften.
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der Hervormde Kerke bestaan”. Hervormden die zich in eene zoo ernstige zaak 
als de Godsdienst is, van kunstenarijen bedienen, moeten als de verachtelijkste 
menschen beschouwd worden.82

Het moge duidelijk zijn dat in Te Waters ogen voor zulke ideeën binnen het 
Zeeuws Genootschap absoluut geen plaats mocht zijn. Andere leden waren het 
hiermee eens. Johannes Hendrikus van der Palm liet zich eveneens negatief over 
dezelfde verhandelingen uit, zij het op minder felle toon dan Te Water.83 De kri-
tiek werd ter harte genomen. Het Genootschap trok de prijsvraag over het gods-
dienstonderwijs bij gebrek aan passende antwoorden hetzelfde jaar in.84

Afwezig maar toch niet te missen bij het vijftigjarig jubileum
Door het klimmen der jaren viel de reis van Leiden naar Zeeland steeds moeilijker 
voor Te Water. Hij kon het vijftigjarig jubileum van het Zeeuws Genootschap in 
1818 dan ook niet meer bijwonen. Desondanks was hij bij het jubileum niet over 
het hoofd te zien. N.C. Lambrechtsen, op dat moment voorzitter, noemde hem 
meerdere malen met lof in zijn feestrede. Het Genootschap besloot zijn beeltenis 
op te hangen tussen die van de andere Zeeuwse grootheden.85 Zo werd een nauwe 
band van een halve eeuw onderstreept, die ondanks de afstand tussen Zeeland en 
Leiden sterk bleef. Het ophangen van zijn portret laat zien dat Te Water, actief lid 
vanaf het eerste uur, als een zeer belangrijke figuur binnen het Zeeuws Genoot-
schap gezien werd. Zijn bestuurlijke inzet voor het Genootschap, zijn zeer diverse 
bijdragen in de vorm van lezingen tijdens vergaderingen en de verhandelingen in 
de publicatiereeks van het Genootschap, die zowel wetenschappelijk als maat-
schappelijk waren, en ook zijn beoordelingen van binnengekomen verhandelin-
gen maakten dat hij meer dan een halve eeuw een zeer vooraanstaand lid van het 
Genootschap is geweest.

82 Te Water aan ZG, 28 okt. 1793, ZA, Archief ZG, inv. nr. 63, ingekomen stukken 1790-1799.
83 J.H. van der Palm aan ZG, ongedateerd, ZA, Archief ZG, inv. nr. 59, ingekomen stukken 1769-

1789, nr. 238.
84 Mijnhardt, Tot Heil van ’t Menschdom, 195 n. 181.
85 N.C. Lambrechtsen aan Te Water, 21 jan., 15 en 20 april 1818, ZB, Hs 2051, 2053 en 2028; N.C. 

Lambrechtsen, Aanspraak aan de algemeene vergadering tot plegtige viering van het vijftig 
jarig jubilé des genootschaps. In: Nieuwe verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen 3. Middelburg, 1821, 3, 19, 24-25.
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‘Al wat men van kolen en asch heeft  
gefabeld’
Vliedbergen als offerhoogten:  
geschiedenis van een theorie, 1834-1888/97
Jan J.B. Kuipers

‘[...] geschiedschrijvers, hoe waarheidslievend ook, zijn even gaarne ‘interessant’ als 
andere schrijvers’
Marcellus Emants

Inleiding

Over de overplaatsing van het Zeeuws Genootschap naar Middelburg 
(1801) en de daarmee gepaard gaande koerswijziging van nuttige naar 
bespiegelende kunsten en wetenschappen is het nodige geschreven. 

Als motivering hiervan is wel de Franse revolutie genoemd, waarvan de exces-
sen verafschuwd werden. Minder vaak wordt in verband met de koerswijziging 
de culturele heroriëntatie van de Romantiek genoemd, en de grote invloed van 
nieuwe wetenschappelijke trends, om het woord ‘mode’ maar te vermijden. In 
deze bijdrage wil ik deze laatste, ook internationale (Duitse) invloeden nagaan op 
theorievorming en onderzoek naar de Zeeuwse ‘vliedbergen’. Met het uitlichten 
van één van de vele theorieën uit de lange geschiedenis van beeld- en theorievor-
ming omtrent de Zeeuwse bergjes, die van de ‘offerhoogten’ en de casus van de 
Walcherse Luyksberg waar deze werd getoetst, valt ook licht op de gezamenlijke 
ontwikkeling van de archeologie en de volkskunde in Nederland en Zeeland ge-
durende ruwweg de eerste helft van de negentiende eeuw, vóór beide disciplines 
uiteen zouden gaan, waarna de volkskundige data laat in de twintigste eeuw bij 
de methode van de Landesaufname weer even hun rentree maakten in de Ne-
derlandse archeologie. Landesaufnahme is een combinatie van niet-destructieve 
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methoden om archeologische waarden van een gebied vast te stellen: met name 
veldkartering c.q. visuele inspectie, zo mogelijk ondersteund door archief-, litera-
tuur- en volksverhalenonderzoek e.d.

Bij dit alles ben ik me ervan bewust dat de aanduiding ‘vliedberg’ al decennia 
door sommige auteurs wordt gemeden, omdat zij niet overeenkomt met de jon-
gere inzichten. Toch wil ik deze naam handhaven vanwege zijn cultuurhistorische 
lading en het feit dat de bergjes ongeacht hun uiteenlopende voormalige functies 
een samenhangende categorie vormen van aardkundige, archeologische en cul-
tuurhistorische monumenten.

Heroriëntatie
Van de vliedbergen was men al in de vijftiende eeuw de oorspronkelijke functie (in 
veel gevallen die van kasteelbergje, d.w.z. de basis van een mottekasteel) vergeten; 
mede hierdoor bleken deze heuveltjes een vruchtbare generator van suggesties en 
theorieën. Aan het begin van de negentiende eeuw maakte de verklaring ‘offer-
berg’ opgang; deze werd bepleit door Johannes ab Utrecht Dresselhuis (1837/1845) 
en vond navolging bij Cornelis A. Rethaan Macaré (1859), die in 1834 met Neder-
lands ‘eerste professionele archeoloog’ C.J.C. Reuvens de Luyksberg bij Seroosker-
ke (W.) had laten afgraven en had onderzocht. Dresselhuis was niet de eerste, die 
met de offerbergtheorie kwam. Deze wordt bijvoorbeeld genoemd door Jacob van 
Lennep, die in zijn dagboek van een voetreis door Nederland in 1823 een staalkaart 
toonde van de destijds circulerende theorieën over de bergjes.1 Hij schrijft:

Vooral trokken de zoogenaamde Vliedbergen, waarover zooveel getwist wordt, 
onzen aandacht. Het zijn groene cirkelvormige terpen met zooden belegd en 
wel 40 à 50 voeten boven den grond en het lage weiland verheven. Sommigen 
zeggen dat zij door de Deenen tegen de hooge watervloeden gebouwd zijn, ter-
wijl zij aan ‘t bedijken waren; anderen maken ze van de Katten of Romeinen: of 
maken er offerplaatsen, aanspraakplaatsen of zegeteekenen van.

In Zeeland was de theorie met het nodige voorbehoud al geopperd door Matteus 
Smallegange in zijn Nieuwe Cronijk van Zeeland uit 1696. Over de Duivelsberg 

1 J. van Lennep, Nederland in den goeden ouden tijd. Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, 
per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de 
Noord-Nederlandsche provintiën in den jare 1823. Utrecht, 1942, 225.
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bij Kapelle zegt hij dat daar ‘misschien bij de heidensche tijden eenige gruwel-
dienst is geschied, of iemand van d’oude Druïden sijn woonplaets gehad mag 
hebben.’2

Het werk van Dresselhuis (1789-1861) illustreert bij uitstek de vrij plotse over-
gang naar een modern-romantische benadering onder Duitse invloed, en de nei-
ging om de oudheidkunde mede te beoefenen vanuit het perspectief van de jonge 
discipline van de volkskunde. Reuvens, eveneens beïnvloed door deze tendens, 
paste tegelijkertijd als eerste moderne, wetenschappelijke opgravingsmethoden 
toe bij zijn onderzoek in 1827-1833 naar de Romeinse resten van het Forum Hadri-
ani op het landgoed Arentsburgh (Voorburg).

Na opmerkingen over de prille Nederlandse loten van de uit Duitsland overge-
waaide, typisch romantische discipline van de volkskunde en de beginperiode van 
de wetenschappelijke archeologie komen hierna de eerste schreden van Dressel-
huis als volkskundig publicist aan bod, diens publicatie van de offerhoogtenthe-
orie, de inzet daarvan door C.A. Rethaan Macaré ten aanzien van de Luyksberg, 
en de afwijzing van de theorie in het werk van J.C. de Man. Tot slot volgen enkele 
notities over latere ontwikkelingen.

Romantiek en volkskunde
Het is merkwaardig dat er maar zo weinig licht op Dresselhuis viel bij het jubileum-
congres ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van het Zeeuws Genootschap 
in 1994, waarvan de voordrachten zijn gebundeld in De Romantiek in Zeeland 
(1996). Ik ontdekte hem uitsluitend in de bijdrage over ‘romantisch-geologisch 
natuuronderzoek’ van H.A.M. Snelders, waarin Dresselhuis wordt genoemd als 
auteur van De provincie Zeeland in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming 
beschouwd (1836), dat ‘overigens meer over de geschiedenis en de geografie dan 
over de geologie gaat’, en als coauteur, met zijn eerste schoonvader Johan de Kan-
ter, van De provincie Zeeland (1824). Helemaal vreemd is het, dat de bij uitstek 
door de geest van de Romantiek bezielde disciplines van de geschiedbeoefening 
en oudheidkunde kennelijk aan de aandacht van De Romantiek in Zeeland ont-
snapten: behalve algemene voordrachten over ‘de gesluierde werkelijkheid’ van de 
Romantiek (A.C. Zijderveld) en het genoemde artikel van Snelders waren er al-

2 Geciteerd in: R.M. van Heeringen, Archeologisch onderzoek van de Duivelsberg te Kapelle, 
Zuid-Beveland. In: Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland, nr. 12, 1986, 117-125.
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leen bijdragen over ‘fotografie en Romantiek’ (met vraagteken) door M.M. Boom 
en over Zeeuwse componisten door M.J. Ponsioen.3

‘Oude Volksaart’
Hoewel volkskunde zoals gezegd door velen als een van origine Duitse discipline 
wordt beschouwd, is de term eerder in Nederland dan in Duitsland gebezigd, 
namelijk in 1772, in het derde deel van de Natuurlyke Historie van Holland door 
Johannes le Francq van Berkhey, dat in negen delen verscheen tussen 1769 en 
1811.4 De Natuurlyke Historie behandelde uiteenlopende, meest natuurweten-
schappelijke en geografische disciplines: geologie, mineralogie, natuurlijke his-
torie; maar ook onderwerpen die je al typisch volkskundig zou kunnen noemen, 
zoals de ‘Volkseigene Gestalte en Kleeding’, ‘Landseigen Plegtigheden’ en ‘Kin-
derlyke Vermaaken’. Van Berkhey ‘dropte’ de term volkskunde aan het eind van 
een hoofdstuk over kinderspelen, en knoopte er een korte bespiegeling over de 
Nederlandse volksaard aan vast. Volksaard: een begrip dat de Romantiek en de 
volkskunde nadien uitgebreid maar met beperkte vrucht zouden exploreren. Le 
Francq van Berkhey peilde een opvallende oorsprong:

Maar veelligt zal iemand, op het doorbladeren van alle deeze oudheidkundige 
bespiegelingen en navorschingen, my nu nog vraagen; wat betrekking heeft toch 
dit alles op de Natuurlyke Historie onzer Natie? Denzulken antwoord ik, dat 
het ‘er wel degelyk betrekking op heeft, voor zoo verre, uit die oudheidkundige 
overbrengingen, ten duidelykste blykt, dat de eigenlyke oude Volksaart, ‘t geen 
wy meermaals genoodzaakt zyn te herinneren, grootlyks met dien der Romein-
sche Volkeren overééngestemd heeft, en ook nog heden onder ons stand houd; 
het geen de opgenoemde Spelen, in hunnen oorsprong en tegenwoordig gebruik 
nagegaan, ontegen-zeggelyk toonen.

Opmerkelijk is de associatie van de ‘oude Volksaart’ met ‘dien der Romeinsche 
Volkeren’; het later zo gangbare Germaanse aspect bleef nog buiten beeld. De 
volkskundige exercities van deze auteur bleken de spreekwoordelijke zwaluw die 
nog geen zomer maakte. In het Duitse taalgebied dook het begrip Volks-Kunde op 

3 Over de bespiegelingen van Zijderveld: J.J.B. Kuipers, Methoden tegen de helderheid. In: idem, 
Methoden tegen de helderheid. Essays. Dordrecht, 2014, 249-263.

4 J. le Francq van Berkhey, Natuurlyke Historie van Holland. Dl III. Amsterdam, 1772, 1457.
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in 1782, in de periodiek Der Reisende, waarin (vermoedelijk door redacteur Frie-
drich Ekkard) werd opgeroepen liever volks- dan hoffeesten te documenteren.5

Nederlandse belangstelling
Pas in de eerste helft van de negentiende eeuw kwam in Nederland aarzelend de 
studie van het historische volksleven op gang. De verkenning van dit terrein werd 
voor een belangrijk deel door plattelandsdominees ondernomen. Hun studies 
bewogen zich in het grensgebied van volkskunde of folklore (studies van volks-
gebruiken en -overleveringen), archeologie en mythologie. Een van deze schrij-
vende plattelandsdominees was Johannes ab Utrecht Dresselhuis, predikant in 
Wolphaartsdijk op Zuid-Beveland (voorheen had hij in Hoofdplaat gestaan). Zijn 
volkskundig werk kan beschouwd worden als representatief voor de stofkeuze en 
benaderingswijze van de kleine groep Nederlandse volkskundigen.

In Duitsland waren de Kinder- und Hausmärchen (1812-1815) en de Deutsche 
Sagen (1816-1818) van de gebroeders Grimm verschenen; deze werken zouden 
lange tijd richtingbepalend zijn voor het volkskundig onderzoek, waarbij het nu 
vooral ging om het opsporen van relicten van het voorchristelijke, Germaanse 
verleden. De Groninger dorpspredikant en schoolopziener Nicolaas Westendorp 
stelde in 1819 in de eerste jaargang van zijn ‘oudheidkundig tijdschrift’ Antiqui-
teiten – Nederlands eerste archeologische tijdschrift – vast, dat volksverhalen en 
volksgeloof in Nederland tot op heden over het hoofd waren gezien als kennis-
bron van de heidense mythologie; dit leggen van een diachronisch verband tussen 
beide grootheden was een typisch Grimm-geïnspireerde benadering. Belangstel-
ling voor de Germaanse oudheid was uiteraard niet nieuw in Nederland, maar 
bleef vooralsnog marginaal. Ook in de eerste decennia van de negentiende eeuw 
was de interesse onder de Nederlandse intelligentsia uiterst lauw. Jacob Grimm 
deed in 1811, 1812 en 1815 vergeefse oproepen via H.W. Tydeman en de Algemee-
ne Konst- en Letterbode tot verzameling van oude Nederlandse letterkundige 
handschriften, volksliederen in handschrift, handschriften van Reinaart de Vos 
en nog gezongen liederen of circulerende volksverhalen. Verschillende Duitsers 
zagen zich genoodzaakt zelf naar Nederland en Vlaanderen te komen om mate-
riaal te verzamelen, zoals Johan Wilhelm Wolff (1840); A.H. Hoffmann von Fal-
lersleben ondernam al in 1821 zijn litterarische Reise naar Nederland. Ook Franz 

5 H.F. Vermeulen, Before Boas: The Genesis of Ethnography and Ethnology in the German 
Enlighten ment. Lincoln, London, 2015, 312-314.
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Joseph Mone, auteur van de Geschichte des Heidentums im nördlichen Europa 
(1823), kwam de Middelnederlandse literatuur inventariseren.6 De Geschichte des 
Heidentums dankte haar invloed mede aan het feit dat zij werd gepubliceerd als 
voortzetting (zesde deel) van het invloedrijke Symbolik und Mythologie der al-
ten Völker, besonders der Griechen van Georg Friedrich Creuzer (1810-1812; 3e ed. 
1836).

De ongeïnteresseerdheid bij de Nederlanders zelf is verklaard als samenhan-
gend met het grootse ‘nationale’ verleden, dat voldoende mogelijkheden bood 
tot profilering van de eigen identiteit. Het folkloristisch verzamelwerk dat wél 
door Nederlanders werd ondernomen, had veelal een bestrijdend en vormend 
oogmerk: dat gold zowel voor de boeken van de Groningse vrijdenker Marten 
Douwes Teenstra (1795-1864) als voor de opsteller van de eerste Nederlandse fol-
kloristische enquête, over ‘vooroordelen en bijgeloovigheden’, die resultaat ople-
verde: de Middelburgse arts en oudheidkundige J.C. de Man (1818-1909).7

Archeologie
Volkskunde en oudheidkunde of archeologie waren gedurende hun negentien-
de-eeuwse adolescentie zoals gezegd hecht verknoopt. Archeologie was aanvan-
kelijk vooral klassieke oudheidkunde, een product van de verzamelwoede van de 
Renaissance. De klassieke archeologie had haar glansperiode in de negentiende 
en vroege twintigste eeuw, toen de opgravingen van pioniers als Heinrich Schlie-
mann (Troje), Robert Koldewey (Babylon), Howard Carter (graf van Toetancha-
mon) en Arthur Evans (Knossos) voor sensatie zorgden. De inheemse archeologie 
moest het met minder glorie stellen. Vooral de herontdekking van Tacitus’ Ger-
mania (vóór 1455) leidde tot belangstelling voor Nederlandse oudheden, maar de 
‘grote sprong voorwaarts’, aldus L.P. Louwe Kooijmans, vond plaats in 1818, toen 

6 Zie P.J. Meertens, Nederlandse volkskundestudie voor 1888. In: Volkskunde 50, 1949, 22-23;  
A.J. Dekker, 150 jaar Nederlands volksverhaalonderzoek. In: Volkskundig Bulletin 4, 1978, 1-28; 
J.J. Voskuil, Geschiedenis van de volkskunde. In: Volkskundig Bulletin 10, 1984, 50-63.

7 P.J. Meertens, J.C. de Man, Een Zeeuwse volkskundige enquête uit 1860. In: Bijdragen en mede-
delingen der Volkskundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap-
pen, Amsterdam, 1961, 3; J.J.B. Kuipers, Ridderspel en boerenpret. Zeeuwse ontmoetingen van 
elite- en volkscultuur. In: J.J.B. Kuipers en R.J. Swiers, Het verhaal van Zeeland. Hilversum, 
2005, 231-264; J. Ossewaarde, Geneeskunde en volkskunde: de strijd tegen het bijgeloof in de 
19de eeuw. In: Volkskunde 118 (2017), 2, 155-164. Overigens bevat de enquête geen vragen m.b.t. 
vliedbergen, een onderwerp waarmee De Man zich later intensief bezighield. De vragen van de 
enquête waren door De Man vooral ontleend aan H.L. Fischer (vert. W. Goede), Het Bijgeloof 
Ontmaskerd. Zutphen, 1833, aldus Ossewaarde, 160.
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het Rijksmuseum van Oudheden werd gesticht en de classicus en jurist Caspar 
Reuvens tot directeur werd benoemd. 8 Ook in eigen bodem zocht men vooral 
naar Romeinse sporen; een viertal inheemse urnen uit het Groningse Vlagtwedde 
(1821) werd geboekt als urnae barbaricae. Reuvens was net als Westendorp re-
dacteur van Antiquiteiten. In 1818 aanvaardde hij in Leiden een leerstoel in de ‘Al-
gemeene Oudheidkunde’, waarmee hij ‘s werelds eerste professor werd wiens op-
dracht niet alleen de klassieke culturen omvatte, maar ook de oudheidkunde van 
het eigen land. Reuvens’ zeer moderne aanpak van het onderzoek van het Forum 
Hadriani blijkt uit de aanleg van vlakken en profielen en uitvoerige notatie van 
sporen en vondsten. Hij schakelde al vroeg hulpwetenschappen en specialisten in: 
chemici, geologen en medici. J.A. Brongers: ‘We beleven hier de overgang van de 
oudhedenverzamelaars (antiquarii) naar de, in principe, moderne archeologen’.9

Provinciale almanakken
De vroege Nederlandse archeologie zag sterk het nut in van volksoverleverin-
gen voor de lokalisering van archeologische monumenten en vindplaatsen. De 
beoefenaren van de prille volkskunde stonden met de archeologen in nauw ver-
band, vaak waren beide disciplines in één persoon verenigd. Nieuwe provinciale 
almanakken zoals de Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren (1835) en 
de Zeeuwsche Volks-Almanak (1836) bevatten naast literair werk bijdragen van 
historische, volkskundige én oudheidkundige aard. De redactie van de Zeeuwsche 
Volks-Almanak werd gevormd door de jurist J. Berman en de predikant H.M.C. 
van Oosterzee. Na de beroeping van Van Oosterzee naar het Brabantse Oirschot 
in 1844 kwijnde het jaarboekje voort, ging onder na de aflevering van 1847 en 
vond een mislukte voortzetting – weer door Van Oosterzee – in Nehalennia, 
Jaarboekje voor Zeeuwsche Geschiedenis en Letteren (1849, 1850) en vervolgens in 
Zeeland, Jaarboekje voor 1852.10

Nicolaas Westendorp was winnaar van de in 1822 door de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde uitgeschreven prijsvraag omtrent de noordse mytho-
logie, en verzamelde later voor Antiquiteiten veel folkloristica. Maar hij publi-

8 L.P. Louwe Kooijmans, Opgraven in Nederland. Het werk van de archeoloog. ’s-Gravenhage, 
1979, 32-37.

9 J. Ayolt Brongers, Een vroeg begin van de moderne archeologie. Leven en werk van Cas Reuvens 
(1793-1835). Documentatie van een geleerden-leven. NAR * Nederlandse Archeologische Rap-
porten 23, Amersfoort, 2002.

10 G. Baelde, Zeeuwse Volksalmanak 1836-1847. In: Nederlandse Volkskundige Bibliografie XIII. 
Antwerpen, 1971.
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ceerde in het blad bijvoorbeeld de archeologische bijdrage ‘Eene verhandeling 
nopens eenen ontdekten grafheuvel te Termunten’.

‘Formative attitude’
In een inventarisatie van het materiaal voor een Nederlandse archeologiegeschie-
denis tot 1922 (het stichtingsjaar van het Biologisch-Archaeologisch Instituut of 
B.A.I. in Groningen) betoogde de auteur J.A. Brongers dat, zoals het geval is in 
andere wetenschappen, de interesse voor archeologische zaken zich ontwikkelde 
door middel van een formative attitude: een houding waarin allerlei convergeren-
de noties een bepaald veld van kennis en interesse constitueren. Als categorieën 
voor de archeologische formative attitude in Nederland geeft Brongers: a) Top-
oniemen, b) Folklore, c) Bouwmaterialen in Middeleeuwse kerken (bijvoorbeeld 
een verwerkte Romeinse grafsteen), d) Religie en e) Seculaire activiteiten. Voor-
beelden van folkloristica die behoren tot de archeologische formative attitude 
zijn bij hem onder meer witte wijven in relatie tot grafheuvels, prehistorische ste-
nen bijlen als amuletten tegen blikseminslag (donderbijlen), reuzen als bouwers 
van hunebedden (de sagen van Ellert en Brammert), een Twentse ‘gouden tafel’ 
als indicator van een urnenveld. Kortom: volksverhalen en overleveringen die in 
verband staan met archeologische monumenten of vondsten.

Een vroeg voorbeeld van de archeologische formative attitude biedt het werk 
van de Coevordense predikant Johannes Picardt, de Korte Beschryvinge van eeni-
ge Vergetene en Verborgene Antiquiteiten der Provintien en Landen Gelegen tus-
schen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe (1660). Dit was de eerste uitputtende 
beschrijving van niet-Romeinse monumenten in ons land, zoals de neolithische 
hunebedden (Trechterbekercultuur), bronstijdgrafheuvels en de Celtic Fields (ij-
zertijdakkers). Picardt trachtte aanleg en doel van dergelijke monumenten te ver-
klaren op grond van waarnemingen in het veld, maar betrok ook volksverhalen en 
gegevens uit de Bijbel in zijn verklaringen.

Natuurwetenschappen
De Nederlandse, ‘Leidse’ archeologie bleef tot in de jaren 1920 historisch en ‘li-
terair’ georiënteerd; nadien verschoof het brandpunt naar Groningen en het ge-
noemde Biologisch-Archaeologisch Instituut, waar men onder leiding van Albert 
van Giffen verbeterde opgravingstechnieken en de integratie van archeologie en 
natuurwetenschappen toepaste. De zachte ‘overleveringen’ (volksverhalen e.d.) 
maakten zoals gezegd een rentree tegen het eind van de twintigste eeuw, toen 
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de veldkartering en overige Landesaufnahme opgang maakten.11 Jos Bazelmans, 
hoofd sector onderzoek van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemon-
derzoek (nu RCE), schreef in 2002 in nr. 2 van de Archeobrief:

We zitten nu trouwens in een interessante periode als je kijkt naar ons vakge-
bied. In de 16e/17e eeuw deden onderzoekers van oudheidkundige resten alles, ze 
bestudeerden archeologische objecten, maar ook inscripties, manuscripten en 
gebouwen. In de 18e eeuw kreeg je de ‘archeoloog’ en nu zie je dat diverse vak-
gebieden weer bij elkaar komen. Over tien jaar is er één erfgoeddienst en over 
twintig jaar zijn er geen separate archeologie-opleidingen meer.

De laatste vaststelling kan intussen als achterhaald worden beschouwd. In elk 
geval lijkt de terugkeer van de volkskunde (die naam is intussen verbleekt ten 
faveure van de aanduiding Nederlandse etnografie of etnologie) in de Nederland-
se archeologie weer op achtergrond geraakt als gevolg van de snelle opgang van 
nieuwe, niet-destructieve en natuurwetenschappelijke prospectiemethoden (‘ge-
ofysics’), lucht- en satellietfotografie e.d.

Prijsvraag 95
In 1834 schreef het Zeeuws Genootschap zijn 95ste prijsvraag uit, ingediend door 
de Leidse oriëntalist H.A. Hamaker:

Daar het schijnt dat Zeeland en in het bijzonder het eiland Walcheren, evenals 
het Deensche Seeland, de hoofdzetel der Heidensche eerdienst voor de aan-
grenzende Volksstammen is geweest; (Zie Mone, Gesch. des Heidenthums im 
Nordlichen Europa, T.I. p. 265; II. p. 69, 346, 347) verlangt het Genootschap, dat 
naauwkeurig onderzocht worde, welke de reden is, dat deze beide gelijknamige 
Gewesten in deze hoofdbijzonderheid zoo zonderling overeenstemmen? En dat 
men verder alles, wat oude Gedenkstukken, Volksoverleveringen, Berigten der 
oude Schrijvers, Plaatselijke benamingen enz. kunnen bijdragen tot de kennis 

11 J.M. Bos, Volkskunde. In: idem, Archeologische streekbeschrijving: een handleiding. Vlaardin-
gen, 1985, 69-73. Voor een breed overzicht van de internationale ontwikkelingen vanuit een 
niet exclusief, maar wel overwegend Angelsaksisch perspectief: A. Gazin-Schwart en C.J. Hol-
torf (red.), Archaeology and Folklore. London, New York, 1999. In vogelvlucht hierin: Defining 
new fields: folklore and archaeology in the nineteenth century 8-9, Folklore and archaeology in 
the twentieth century, 9-11.
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der Godsdienstleer der aloude Zeelanders, en hare vergelijking met die van het 
Deensche Seeland, naauwkeurig bijeen verzameld, aan de gevoelens der latere 
Geleerden toetse, en daar over een nieuw licht trachte te verspreiden.12

De vraag werd herhaald tot en met 1837 en in 1838 kwam het enige antwoord 
binnen, ingeleverd door J. ab Utrecht Dresselhuis, dat in 1842 met goud werd 
bekroond. De jury bestond uit S. de Wind, C.A. Rethaan Macaré, J. Clarisse, L.J.F. 
Janssen en A. Moolenaar. Publicatie van de ingediende verhandeling geschied-
de in 1845 als De godsdienstleer der aloude Zeelanders uit oude gedenkstukken, 
volksoverleveringen en berigten opgemaakt, in de Nieuwe Werken II, 1e stuk van 
het Genootschap. Het was overigens het laatste gepubliceerde antwoord op een 
Genootschapsprijsvraag; in 1860 verliet men het disfunctionele systeem van de 
prijsvragen.

De formulering van prijsvraag 95 behelsde verschillende aspecten van Bron-
gers’ hierboven genoemde, brede archeologische formative attitude: er wordt 
naast onderzoek van bronnen en literatuur expliciet gevraagd naar het verzame-
len van toponymische en folkloristische data, teneinde de overeenkomst tussen 
Seeland en Zeeland te kunnen onderbouwen. Overigens zijn in deze periode ook 
twee onderwerpen als conceptprijsvraag aangedragen, die een typisch roman-
tisch-volkskundig karakter dragen. Beide werden (tussen 1824 en 1836) ingediend 
door de Middelburgse jurist Zacharias Paspoort. Conceptprijsvraag 255 luidde: 
‘De zoogenaamde nationaliteit, of ophef met eigen land en geaardheid, welke men 
bij menige volkeren en voornamelijk bij de Engelschen ontdekt, levert dezelve 
over het algemeen een wezenlijk voordeel voor het land op; en zoo zulks ook bij 
ons plaats heeft, welke middelen zijn het meest geschikt om dezelve bij ons aan 
te kweken en te bevorderen’. En conceptprijsvraag 285 vroeg: ‘Voor welke volks-
vermaken is de geaardheid van het Nederlandsche volk het meest vatbaar. Zijn 
dezelve ook geschikt om het nationaal character te vormen, en hoeverre verdie-
nen dezelve uit dien hoofde door het bestuur te worden aangemoedigd?’ Beide 
toonden daarnaast het vertrouwde vormings- en nutsideaal, dat auteurs als J.C. 
de Man en M.D. Teenstra in hun volkskundige geschriften opvoerden: het kwaad 
moest gepeild worden om het onschadelijk te kunnen maken.

12 G.G. Trimpe Burger-Mekking, Prijsvragen en conceptprijsvragen van het Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen uitgeschreven in het tijdvak 1769-1860. In: Archief. Mededelingen 
van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2002, 69-254.
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Eerste vliedberginventarisatie
In juli 1833, het jaar vóór het uitzetten van prijsvraag 95, verzocht Reuvens, die 
van zins was een Zeeuwse reis te maken, de gouverneur van Zeeland E. van 
Vredenburch hem behulpzaam te zijn de Zeeuwse vliedbergen met hun even-
tuele inhoud en de volksverhalen die er over handelden te documenteren; rui-
me een halve eeuw dus voor de eerste, meer uitputtende inventarisatie door J.C. 
de Man.13 Reuvens meende dat de bergjes van Romeinse oorsprong konden zijn. 
Van Vredenburch zette Zeeuwse ambtenaren aan het werk, die een lijst met 78 
exemplaren produceerden (tegenwoordig kennen we ver boven de 200 Zeeuwse 
bergterreintjes, terwijl er nog maar 38 bergjes in diverse stadia van ‘overleving’ 
resteren).14

Verhalen over spoken, heksen en witte wieven kwamen bij de inventarisatie 
niet aan het licht – dergelijke overleveringen waren er wel, zou uit later onder-
zoek blijken –, waaruit Reuvens concludeerde dat de bergjes geen begraafplaat-
sen konden zijn. Pas een jaar later, tussen 30 oktober en 4 november 1834, kon 
Reuvens zijn reis naar Zeeland maken, nog geen jaar voor zijn overlijden op 42-ja-
rige leeftijd. Een van de dingen die Reuvens in Zeeland opmerkte, was dat de 
grond van de bergjes als mestspecie voor droge weiden werd gebruikt, waardoor 
ze aangesneden werden en het mogelijk was ze ‘van binnen te zien’.15 Behalve zijn 
betrokkenheid bij het onderzoek van de Luyksberg bij Serooskerke, nam hij even-
eens de grootste van de twee vliedbergen van Vlake op Zuid-Beveland onder de 
loep; beide zijn later verdwenen bij de aanleg van het in 1866 voltooide Kanaal 
door Zuid-Beveland. Reuvens trof hier houtresten en houtskool aan, mosselschel-
pen, vuursteensplinters en paalsporen. Hij nam – weer zeer modern! – monsters 
van organisch materiaal en bestudeerde volksverhalen die over de bergjes in om-
loop waren. In Vlake beweerde men, dat de plaatselijke dijken door reuzen waren 
aangelegd. Bij die gelegenheid had een reuzin de berg uit haar schort laten vallen. 

13 J.C. de Man, Vluchtbergen in Walcheren, waarvan in 1887 nog overblijfselen waren te vinden. 
In: Archief. Mededelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1888, 427-591; 
idem, De vluchtbergen in Schouwen, De Bevelanden en Tholen. In: Archief. Mededelingen van 
het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1897, 1-142.

14 R.M. van Heeringen e.a., Monumenten van aarde. Beeldcatalogus van de Zeeuwse bergjes. 
Amersfoort, Koudekerke, 2007. Huidige aantal bergterreinen op basis van eigen onderzoek 
voor het (Zeeuws) kastelenlexicon, zie ook: R.M. van Dierendonck, Materiële cultuur: resulta-
ten van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek, 174-182. In: P. Brusse, P. Henderikx (red.), 
Geschiedenis van Zeeland deel I. Zwolle, 2012, 176 en 350, noot 494.

15 Brongers, Een vroeg begin van de moderne archeologie, meldt dit feit wel, maar niet het bezoek 
aan en het onderzoek van de Luyksberg.
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Nam men de geleerde in het ootje? Hoe dan ook, deze overlevering toonde vol-
gens Reuvens aan, dat ook hier geen sprake kon zijn van een oude grafheuvel. 
Want daaraan waren zoals gezegd altijd verhalen verbonden over spoken en hek-
sen. Bovendien waren er geen verbrande beenderresten in het bergje van Vlake 
aangetroffen. Van de grootste Vlaakse berg rest alleen een tekening van Louis de 
Lannée de Bétrancourt uit 1834. Over deze berg zelf berichtte Arie Peddemors in 
1983 fijntjes: ‘De grond ligt thans amorf verspreid over de Zuidbevelandse wor-
tellaag.’16

Voorwerk in Volks-Almanak
Johannes ab Utrecht Dresselhuis was vaste medewerker aan de bovengenoemde 
Zeeuwsche Volks-Almanak. Behalve predikant en schoolopziener was hij bestuur-
der van diverse kerkelijke en maatschappelijke organisaties, gemeentearchivaris 
van Goes, lid van verschillende genootschappen, publicist over theologische, re-
gionaal-historische, kerkhistorische, volkskundige en actuele onderwerpen en 
ook nog gelegenheidsdichter. Hij had zitting in de synode en synodale commissie 
en ontwierp grotendeels het reglement voor de administratie der kerkelijke goe-
deren. Binnen het Zeeuws Genootschap was hij tamelijk actief in het prijsvraag-
wezen; behalve indiener van het bekroonde antwoord op prijsvraag 95 was hij 
jurylid van de prijsvragen 87 (1819, ingetrokken 1824) en 99 (1837, herhaald tot 
en met 1842) en indiener van prijsvragen 109 (1845, vruchteloos herhaald tot en 
met 1851) en 120 (1854, vruchteloos herhaald t/m 1857). Prijsvraag 109 vroeg naar 
‘Eene, uit echte, liefst onuitgegevene, stukken vervaardigde geschiedenis van de 
eene of andere Zeeuwsche stad’, nummer 120 naar ‘eene Historisch industrieele 
Verhandeling over den Handel en het Fabriekswezen in Zeeland, van de vroegste 
tijden af tot aan de oprigting der Oost-Indische Compagnie’. Verder diende hij 
sinds 1833 of ’34 ook de conceptprijsvragen 280, 281, 297, 298, 314, 315, 327 en 328 
in.17

16 A. Peddemors, De vliedberg bij Vlake. In: M. Addink-Samplonius (red.), Urnen delven. Het 
opgravingsbedrijf artistiek bekeken. Dieren, 1983, 52 en 54-55; J.J.B. Kuipers, Verspreid over 
Vlake. In: Zeeuwse Ankers, URL: http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/2125/ver-
spreid-over-vlake [gepubliceerd 12 juli 2017].

17 Trimpe Burger-Mekking, Prijsvragen en conceptprijsvragen van het Zeeuwsch Genootschap 
der Wetenschappen uitgeschreven in het tijdvak 1769-1860. In: Archief. Mededelingen van het 
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2002, 69-254
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‘Godenleer’ en volksgebruiken
Dresselhuis’ historische en oudheidkundige studies berustten op uitvoerig litera-
tuur- en bronnenonderzoek én op zijn ‘Combinationsgabe’, zoals hij eens zei tot 
zijn navolger op het historiografische pad (en necroloog) H.Q. Janssen, ook een 
vele verhandelingen producerende Zeeuwse dorpspredikant.18 Deze ‘Combina-
tions gabe’ gebruikte Dresselhuis al zeer vrijmoedig in ‘Oude Godenleer en He-
dendaagsche Volksgebruiken’, zijn eerste en enige, puur volkskundige opstel voor 
de Zeeuwsche Volks-almanak (1837).19 Hierin bracht hij geheel in de geest van 
Grimm naar voren dat er nauwer verband tussen de huidige volksgewoonten en 
de oudste godsdienstige begrippen der natie bestond, dan men doorgaans ver-
moedde. Een oude veronderstelde zonneverering zag hij terugkeren in de weke-
lijkse Walcherse marktdag, die tot 1338 op zondag viel, in de feestvieringen bij 
de hoogste en laagste zonnestand (Sint-Jan op 24 juni en Sint-Nicolaas op 6 de-
cember) en bij de populariteit van ‘vuurvlammen en vuurwerken’ op kerkelijke 
en burgerlijke feesten. De traditie van het lijkstro zou naar de voorchristelijke 
lijkverbranding verwijzen; de Walcherse ‘Hanneliesjesdag’ ging terug op het oude 
meifeest, de ‘feestdag der natuur en der Liefde, de dag van Nehalennia en der 
maagden en moeders’, want Hanneliesjesdag was een verbastering van ‘Halennie-
jesdag’, Nehalenniadag.

In het beeld van de religie der ‘oudste bewoners dezer landen’ dat Dresselhuis 
in zijn artikel schetste, troonde aan het hoofd van de godenwereld een algemene, 
onzichtbare Vader (Alfatur; Odin uit de Edda), schepper en verzorger van alle 
dingen. Op een lager niveau bevonden zich, evenals bij andere volken, onderge-
schikte helpers: vergoddelijkte natuurkrachten. De oudste bewoners aanbaden de 
hemellichamen en benoemden deze tot ‘Landvoogden, Stadhouders, Opperhout-
vesters, Directeuren, Inspecteuren enz., die het bewind of oppertoezigt over het 
een of ander gedeelte hadden, hetwelk dan door den naam aangeduid werd’.

De goden kregen de beste en veiligste woonplaatsen toegewezen; de voor-
naamste heiligdommen waren op eilanden gevestigd waar men het minst aan vij-
andelijke invallen blootstond. Deze eilanden waren tevens de verblijfplaatsen van 
priesters en priesteressen, de ‘Druiden’ met hun dienaren. Het eiland Walcheren 
was zo’n oord. We zien hier al enig voorwerk tot de Godsdienstleer en de directe 
invloed van Mone. Die had in zijn Geschichte des Heidentums Alcuinus’ verhaal 

18 Janssen, Dr. Johannes ab Utrecht Dresselhuis.
19 J. ab Utrecht Dresselhuis, Oude Godenleer en Hedendaagsche Volksgebruiken. In: Zeeuwsche 

Volks-Almanak, 1837, 33-59.
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over de landing van Willibrord (ca. 690) aangehaald, waarbij de missionaris het 
plaatselijke afgodsbeeld had vernield:

Die Seeländischen Inseln hatten damals noch ein gemeinsames Heiligthum auf 
Walacra (Walcheren), das, so viel sich aus den Worten der Nachricht vermuthen 
lässt, ein hölzernes Standbild war und von einem Manne bewacht wurde. Zur 
bestimmten Zeit versammelte sich das ganze Volk an dieser Stätte mit Großer 
Andacht. Willibrord zerbrach das Bild, der Wächter hieb ihm mit dem Schwerte 
auf ’s Haupt, wurde aber legendenmäßig drei Tage darauf vom Teufel geholt.20

Bij zijn behandeling van de Nehalenniacultus borduurde Mone hierop als volgt 
voort, tegelijk de door Dresselhuis overgenomen insulaire ‘Druiden’ introducerend:

[. . .] der Fundort Walcheren, den ich oben als einen frisischen Heidensitz er-
wähnte, führt zur Vermuthung, ob nicht Seeland überhaupt oder jene Insel 
besonders der eigentliche Sitz des belgischen Heidenthums gewesen, denn die 
Hauptniederlassungen der Druiden waren meistentheils auf Inseln.21

De Godsdienstleer 
Zagen Dresselhuis en zijn schoonvader J. de Kanter in De provincie Zeeland (1824) 
de bergjes nog als vluchtbergen voor enkele gezinnen met hun vee, opgeworpen 
en gebruikt in een periode dat er nog geen duinen en dijken bestonden, de in De 
godsdienstleer ontvouwde offerhoogtentheorie had er alle schijn van, voor een 
belangrijk deel voort te vloeien uit de formulering van de prijsvraag – er was in elk 
geval sprake van het in de prijsvraagstelling verlangde ‘nieuw licht’ (277).

Janssens ‘Romeinsche gedenksteenen’
De late publicatiedatum van De godsdienstleer was te wijten aan Dresselhuis’ on-
tevredenheid over zijn oorspronkelijke inzending, en omdat hij nadien nog wilde 
wachten op de uitgave van L.J.F. Janssens afbeeldingen en beschrijvingen van de 
Domburgse Nehalenniastenen, die oorspronkelijk één uitgave met de zijne zou-
den vormen. Tot ongenoegen van Janssen, conservator bij het Museum van Oud-

20 F.J. Mone, Geschichte des Heidentums im nördlichen Europa. 2, Die Religionen der südlichen 
teutschen und der celtischen Völker. Leipzig, Darmstadt, 1823, 69.

21 Mone, Geschichte des Heidentums, 547.
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Titelblad van Mone’s Geschichte des Heidentums im nördlichen Europa (1823).
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heden te Leiden en lid van het Zeeuws Genootschap sinds 1837,22 het jaar van 
prijsvraag 95 waarvan hij jurylid was. Janssen schreef op 5 december 1843 aan zijn 
mede-jurylid De Wind dat hij besefte dat zijn voorgenomen uitgave van de ‘Rom: 
gedenksteenen van Z.’

een appendix worden zoude van een, toen in mijne (wellicht benevelde?) oogen 
mislukt prijsantwoord op eene – mislukte prijsvraag (ik schrijf dit nogmaals 
met alle hoogachting voor de veelzijdige geleerdheid des schrijvers van dat ant-
woord neder).

Hij verzocht het Genootschap dan ook ‘dringend’ om zijn ‘Platen en zoogenaamde 
beschrijving’ ook afzonderlijk verkrijgbaar te stellen.23 Op 19 februari 1844 schreef 
De Wind aan Dresselhuis dat hij Janssen had geantwoord en dat hij met de heren 
De Jonge en Ermerins had besloten dat Dresselhuis’ verhandeling de hoofdzaak 
was, en ‘de Platen & hetgeen de Hr Janssen er bij mogt voegen het accessoir’. Hij 
informeerde hoe Dresselhuis zijn verhandeling uitgegeven wenste te zien: afzon-
derlijk, of toch met de platen en beschrijvingen daarvan van Janssen? Want: ‘Gij 
blijft de hoofdpersoon.’ 24 Een en ander leidde tot twee afzonderlijke publicaties: 
de Godsdienstleer van Dresselhuis, en een afzonderlijke van Janssen, verschenen 
in hetzelfde jaar 1845 als 2e stuk van de Nieuwe Werken II: De Romeinsche beelden 
en gedenksteenen van Zeeland. Dit werk zou de tand des tijds aanzienlijk beter 
doorstaan dan de Godsdienstleer en zelfs van onschatbare waarde blijken, omdat 
de erin beschreven altaren vrijwel alle zwaar werden beschadigd c.q. verloren gin-
gen door de brand in 1848 in de kerk van Domburg, waar zij waren opgeslagen.

Zeeland geen Seeland
Ten opzichte van Mone, die de vraagstelling van prijsvraag 95 had geïnspireerd, 
stond Utrecht Dresselhuis zeker niet onkritisch in zijn Godsdienstleer. ‘De hoofd-
zaak ten dezen, dat Walcheren een hoofdzetel van eerdienst is geweest voor de 
bewoners van deze streken stemmen wij volkomen toe,’ meldt hij (128). Maar het 

22 J.T. Bodel Nijenhuis, Levensberigt van Dr. L.J.F. Janssen. In: Levensberichten der afgestorvene 
medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Bijlage tot de Handelingen 
van 1870. Leiden, 1870, 3-51.

23 Janssen, brief aan Samuel de Wind, 5 dec. 1843 (ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland 
(ZB), handschriftencollectie KZGW (KZGW hs) 0574).

24 De Wind, brief aan Johannes ab Utrecht Dresselhuis, 19 feb. 1844 (ZB, KZGW hs 0773).
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tweede deel van de formulering van de prijsvraag had beter – i.c. gematigder – 
kunnen luiden: ‘Welke is de reden, dat beide landen, als Eilanden, in deze bijzon-
derheid zo overeen stemmen?’ De titel van hoofdstuk twee van de Godsdienst-
leer luidt zelfs: ‘Bewijs dat Seelands oude gedenkstukken, volksoverleveringen, 
berigten van oude schrijvers, plaatselijke benamingen enz. weinig of niets kunnen 
bijdragen tot de kennis van de godsdienstleer der aloude Zeelanders.’ De Zeeuwse 
situatie was immers geheel anders dan die van Seeland, niet alleen door de Ro-
meinse invloed, maar ook vanwege het feit dat ‘de oudste alsmede de religieuse 
gedenkstukken behooren tot den tijd toen hier, onder Romeinsch oppergezag, 
een Keltisch-Germaansche volksstam zetelde, uit eene vermenging van Morinen 
en Menapiers voortgesproten: – en dat de latere overblijfselen zijn uit den tijd, 
waarin het Romeinsche oppergezag reeds weder plaats had gemaakt voor den 
invloed der Saxen en hunne bondgenooten [...]’ (131-132).

Getrapte ontwikkeling
Het voert te ver om hier het op uitgebreide literatuurkennis, rijke associatie, spe-
culatie en dubieuze etymologieën berustende beeld in de van herhalingen bol-
staande Godsdienstleer te reproduceren; opvallend is wel dat Utrecht Dresselhuis 
een getrapte ontwikkeling schetst met vier opeenvolgende fasen: een natuur-
dienst, elementendienst, persoonsverbeelding en veelgodendienst. De Romeinen 
bevonden zich al eeuwen in het vierde tijdperk, de Germanen waren het derde 
tijdperk ingetreden (146-147). Het idee van culturele evolutie vinden we al bij de 
romantische godfather Johann Gottfried Herder (die het weer van Lessing over-
nam); maar Utrecht Dresselhuis lijkt in de Godsdienstleer zelfs een soort oermo-
notheïsme naar voren te brengen, lang voordat dit idee door het werk van Andrew  
Lang, Wilhelm Schmidt en anderen opgang zou maken. Weliswaar nog met sterk 
symbolische lading: ‘de oude Zeelanders’ vereerden volgens Dresselhuis ‘den On-
zigtbare in de verschijnselen der natuur, de wijze waarop men Hem vereerde zal 
dan wel hiermede hebben overeengestemd en eene symbolische zijn geweest’ 
(235).

Vondstmateriaal en ligging
Dresselhuis onderscheidde de ‘eigenlijke vliedbergen’ (98) die alleen in de ‘aller-
oudste gedeelten’ van de provincie voorkomen en ‘kegelvormig’ zijn terecht van 
de molenbelten, schapenstellen e.d. Deze eigenlijke bergjes ‘rustten op den ouden 
bodem des lands […]. Zij zijn derhalve reeds zeer vroeg opgeworpen, gedeelte-
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lijk misschien zelfs wel reeds vóór de komst der Romeinen’. Niet tot ‘rustplaatsen 
der dooden’, want daarvan waren geen sporen. Ook niet tot ‘grondslagen van wo-
ningen’, want daarvoor waren ze te hoog en te steil. ‘Er blijft dus wel niet anders 
overig dan dat wij denken aan seinplaatsen of offerhoogten of wel aan beide te-
vens. Dit was naar Germaansche zede’ (112-113). Tal van vondsten verwezen in de 
optiek van Dresselhuis naar deze functie. Net als op de door Tacitus beschreven, 
beroemde offerplaats der Semnonen, bestonden die uit ‘allerlei gebroken aarde-
werk of scherven, beenderen van ossen, paarden, varkens, herten, geiten, honden, 
vogels, visschen, hoornen en tanden der genoemde dieren meestal half versteend; 
voorts overblijfselen van gereedschappen uit het dagelijksche leven, tot gebroken 
handmolensteenen toe, messen of sikkels uit vuursteen enz., hier en daar eene 
stookplaats, en overal sporen van verbranding’.

Met de functie van offerhoogte stemde de ligging der bergen goed overeen: 
‘doorgaans in afzonderlijke blokken, aan alle zijden door wegen omringd. In der-
zelver nabijheid worden veelal oude kerken aangetroffen, welke men weet dat de 
Christenzendelingen gewoon waren op te bouwen bij of in den omtrek van oude 
offerplaatsen [. . .]’ (113). Elders noemde Dresselhuis in verband met de nabijheid 
der oudste kerken een ligging ‘bij kruiswegen en driesprongen’, ‘die juist dáár wer-
den opgetrokken, waar de fana [heiligdommen, JK] der voorgeslachten gevonden 
werden’ (240).

Lichtverering
Voor de interpretatie was ook van belang dat bij de Saksische stammen het ‘Odi-
nisme’ ingang had gevonden; dit stelde ‘het groote licht des dags voorop’. Door 
deze stammen was ‘Wodan eindelijk door bijna geheel midden- en noordelijk Eu-
ropa aan het hoofd der hoogere wezens gebragt, en in de middeleeuwen met den 
latijnschen naam Mercurius aangeduid’ (149).

De ‘eerdienst op de vliedbergen’ was de ‘oorspronkelijke eerdienst des lands’, 
die voor de Romeinse tijd al in zwang moest zijn geweest. Het samenbrengen 
van de Domburgse Nehalenniacultus en de veronderstelde religieuze functie van 
de vliedbergen was vervolgens een opmerkelijk aspect van de Godsdienstleer: ‘én 
het Domburgsche heiligdom, én de vliedbergen wijzen op lichtvereering. Het 
Domburgsche fanum was aan den noordkant gedekt, maar open naar het zui-
den, zoodat de middagzon eenen vrijen blik in het allerheiligste kon werpen, en 
des priesters oog van zelve gerigt was naar de zijde waar men het verblijf der 
gezaligden plaatste. Maar eene gelijke rigting hervinden wij bij de vliedbergen’ 



329Jan J.B. Kuipers

(240-241).25 Zo helde een keistenen vloertje in een berg ten noordwesten van 
Noordwelle26 óók af naar het zuiden; de vuurplaats in een Wolphaartsdijkse berg, 
waarvan Dresselhuis de afgraving in 1844 bijwoonde,27 lag aan de noordzijde, ter-
wijl ook op de Eliwerve (bij Kapelle) ‘het Duivelshuis aan de N.zijde lag en de Elis-
brug aan de Z.zijde’ (240-241).

Eliwerve vormde bij Dresselhuis zelfs het centrum van wat we nu een ‘ritueel 
landschap’ zouden noemen, strekkend tot Wemeldinge en Monnikendijk (Kat-
tendijke), waarbij de auteur onder meer gebruik maakte van de ligging van we-
gen, voormalige kastelen zoals Maalstede en Bruëlis, de omkringing door twaalf 
vliedbergen en de kapittelkerk (sinds 1503): ‘een der oudste heiligdommen van dit 
gewest, en daar nu de eerste Christenpredikers gewoon waren dergelijke kapellen 
bij voorkeur op te trekken op de plaatsen, welke het heidendom heilig achtte zoo 
verkrijgt ook hierdoor de Eliwerve nog meer belangwekkends’ (261-262).

‘Kuisch, krachtvol en nadenkend’
In het ‘Besluit’ van de onstuimig meanderende Godsdienstleer vat Dresselhuis zijn 
visie op de voorchristelijke religie in Zeeland samen. Zowel de ‘oude gedenkstukken’ 
als volksoverleveringen, plaatselijke benamingen en ‘berigten van oude schrijvers’ 
deden de ‘Godsdienstleer der aloude Zeelanders’ kennen als ‘eene Natuurvereering’, 
ofwel ‘Vereering van God in de saizoenen’. Deze religie bestond uit vermenging van 
Keltische en Germaanse grondbegrippen, gewijzigd naar de natuurlijke gesteldheid 
van de Nederlanden. Op de oudste ‘gedenkstukken’ werden ze uitgedrukt door zin-
nebeelden, die meestal wel van Romeinse oorsprong waren, ‘doch door het verband 
waarin zij voorkomen eenen Germaanschen zin verraden, zoodat die monumenten 
voor de kennis en bepaling van de godsdienstige begrippen der Germanen eene 
nog niet geschatte waarde bezitten’. Verder kenmerkte deze godsdienstleer zich 
door ‘eenvoud van begrippen en reinheid van voorstelling’; zij was ‘kuisch, kracht-
vol en nadenkend […] en geheel in overeenstemming met hetgeen de ernstige Ro-
mein [Tacitus] zijnen diep bedorven landgenooten ter beschaming en leering over 

25 De Godsdienstleer bevat verwijzingen naar (vondsten uit) bergjes bij Aagtekerke, Brigdamme, 
Brijdorpe, Noordwelle, Grijpskerke, Wolphaartsdijk, Eliwerve (Hillewerve/Duivelsberg, Kapel-
le) en twee te Serooskerke inclusief uitgebreid de ‘Luycxberg’, 98-104.

26 Coördinaten 044.500/416.300; J.C. de Man, De vluchtbergen in Schouwen, de Bevelanden en 
Tholen. In: AZG, 1897, 1-142, nr. 7, 21-22; S.F. Kuipers, Bergen en burgen op Schouwen-Duive-
land. In: Kroniek van het land van de zeemeermin, Schouwen-Duiveland, 9, 1984, 5-38.

27 Utrecht Dresselhuis, De godsdienstleer, 100-101, noot 2; coördinaten ca. 46.000/394.000; De 
Man, De Vluchtbergen in Schouwen, 72-74.
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de zeden der Germanen heeft medegedeeld’. Ook functioneerde een ‘voor dien tijd 
geleerde en beschaafde Priesterschap’. De leer werd ‘oorspronkelijk uitgedrukt door 
zinnebeelden en handelingen, ontleend aan de natuur en vol beduidenis; doch na-
derhand, door onkunde en bijgeloof verbasterd, en door den ijver der eerste Evan-
gelieverkondigers onkenbaar gemaakt’ (276-277).

Geen ‘dwaze inbeelding’
De weinig robuuste fundering van het in zijn Godsdienstleer opgetrokken bouw-
werk heeft de auteur zelf ongetwijfeld parten gespeeld, al was het maar door de 
kritiek van een man als Janssen, die ondanks de omtrekkende bewegingen in de 
correspondenties krachtig doel moet hebben getroffen. Er was in elk geval bij 
Utrecht Dresselhuis geen sprake van verblinding, hij erkende volmondig de voor-
lopigheid en het hypothetische van zijn opvattingen (277):

Steller dezer Verhandeling moge trouwens al de overtuiging hebben, dat er door 
hem eenig nieuw licht over het onderwerp is verspreid en een geheel nieuw 
standpunt ter beschouwing en beoordeeling aangewezen, hij is verre van de 
dwaze inbeelding te koesteren, dat de zaak door hem is afgedaan geworden.

De Luyksberg
De Luyksberg (Luycksberg) bij Serooskerke was bij het tijdstip van zijn afgraving 
nog 5 à 6 meter hoog, aldus De Man in 1888.28 Hij lag achter de gelijknamige 
hoeve; de plaats van het voormalige bergje was nog herkenbaar als een glooiend 
terrein, dat volgens De Man jaarlijks door het ploegijzer vlakker werd gemaakt. In 
1897 meldde hij dat de berg bijna geheel was verdwenen; bij het omploegen van de 
voet vond men nog een groen verglaasde baksteen.29

De afgraving in 1834 geschiedde uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid, hetgeen 
voor deze monumenten nu ondenkbaar zou zijn; wel was dit onderzoek het begin 
van een langdurige samenwerking van het Zeeuws Genootschap met het Rijksmu-
seum van Oudheden.30 Het vond plaats op initiatief van de Middelburgse belasting-

28 J.C. de Man, Vluchtbergen in Walcheren, waarvan in 1887 nog overblijfselen waren te vinden. 
In: Archief. Mededelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1888, 427-591; 
coördinaten ca. 030.600/396.750.

29 De Man, De Vluchtbergen in Schouwen, 131.
30 [J.A. Trimpe Burger], Oudheidkundig bodemonderzoek. In: Encyclopedie van Zeeland dl. II. 

Middelburg, 1984, 471-472.
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ontvanger C.A. Rethaan Macaré, die in zijn jeugd in de buurt op een familiebuiten 
had gewoond, Reuvens en Samuel de Wind, beide laatsten jurylid van de in dit jaar 
uitgeschreven prijsvraag 95. ‘Geen berg is dan ook met betere oogen onderzocht,’ 
aldus De Man in 1888, die de aanwezigheid van De Wind overigens niet noemt.

In de Luyksberg troffen de onderzoekers onder meer as en houtskool, een 
restant van een eiken paal, dierenbotten en benen schaatsen aan. Voor een ge-
nummerde lijst van de aangetroffen vondsten en vondstcategorieën kan verwezen 
worden naar de Godsdienstleer, 100-104; De Man bezat later een door Reuvens 
gemaakte profiel van de berg, dat ‘niets opheldert’ en waarop een laag ‘gebrande 
stenen’ is aangetekend, ‘die scheen door te lopen.’

In zijn pas in 1859 gepubliceerde verslag van de opgraving wees Rethaan Ma-
caré als bewijs van de heidense functie van de Luyksberg een veronderstelde 
‘offersteen’ aan, die volgens de overlevering onder ‘oude bewoners van Seroos-
kerke’ van de berg afkomstig zou zijn en al zeer lang dienstdeed als drempel bij 
de kerktoren van Serooskerke.31 De steen functioneerde naar zijn mening ooit in 
een ‘Germaansche of Druïdische eerdienst’. Middenin de door Rethaan Macaré 
vrij uitgebreid beschreven steen bevond zich een uitholling voor de niet nader 
omschrevingen ‘plengingen’ van de heidense eredienst. Deze steen, waarvan een 
fraaie lithografie met verschillende aanzichten zijn verhandeling siert, bevindt 
zich overigens nog altijd aan de voet van de Serooskerkse dorpskerk.

Meegevoerd op de wieken der speculatie zag Rethaan Macaré in de omgeving 
van de berg meer aanwijzingen voor de offertheorie (zijn etymologische excursie 
t.a.v. ‘Hondegems-ambacht’ laat ik terzijde). De nabije buitenplaats Noordhout 
kon bijvoorbeeld een overblijfsel zijn van een heilig Germaans woud en herin-
nerde misschien aan de zeegod Njord (‘Niorthout’). Hiermee in verband stond 
de opmerkelijke vondst bij de berg van een ook door Dresselhuis al opgevoerde 
wervel van een walvis, met sporen van insnijding en verbranding. ‘Welligt,’ zo 
opperde de auteur, ‘stond het gebruik hiervan in verband met de dienst van Niort 
of Neptunus, en zoo deze gissing door hetgeen men van elders weet of door latere 
ontdekkingen bevestigd wordt, dan zoude er veel licht verspreid zijn over de be-
stemming van dezen Vliedberg en de aldaar gevestigde eerdienst.’32 De kerk van 

31 C.A. Rethaan Macaré, Eene heidensche offerplaats op Walcheren. In: Archief. Mededelingen 
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1859, 84-96.

32 Dit object uit de Luyksberg werd blijkens de erop aangetroffen sporen gebruikt als hakblok 
(mededeling A. Feldbrugge, conservator archeologie KZGW); dergelijke wervels waren ook 
wel in gebruik als (kinder)krukje.
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Serooskerke en het vroegere klooster Zoetendale stonden waarschijnlijk óók op 
de plek van heidense cultusplaatsen, die met de komst van het christendom door 
de roomse kerk waren overgenomen.

Aan het eind van zijn artikel voerde Rethaan Macaré ook Mone weer op:

Mag ik dan [...] hebben aangetoond, dat er na het oude Westcapelle, waar 
Willebrord het beeld van een’ afgod vernielde, na Domburg, waar de Neha-
lennia-dienst was gevestigd, op Serooskerke eene derde offerplaats aanwezig 
was, en dat misschien te Ritthem eene vierde gezocht moet worden, dan zal de 
stelling door Mone vooruitgezet, dat Walcheren de hoofdzetel der heidensche 
eerdienst voor de aangrenzende volksstammen is geweest, en waarop de prijs-
vraag was gegrond, uitgeschreven in 1837 door het Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, die met luister door den geleerden Ab Utrecht Dresselhuis is 
beantwoord, meer en meer worden bewezen en opgehelderd.33

De Man over de offerbergtheorie
De suggestie van Mone uit 1823 was bij Rethaan Macaré in 1859 tot stelling ge-
worden. De Man oordeelde er na bijna dertig jaar stilte in 1888 verpletterend over: 
‘Uit alles blijkt, dat de drie geleerden te voren besloten hadden, in den berg de be-
wijzen voor een offerberg te zien.’ Met de derde geleerde bedoelde hij Dresselhuis. 
Reuvens ging zoals gezegd aanvankelijk van de veronderstelling uit, dat de bergjes 
van Romeinse oorsprong waren; later dacht hij dat de meeste jonger waren, en 
ongeveer dateerden uit de elfde eeuw.34

De allure van de romantische offerbergtheorie was verdwenen. Deze had on-
derzoekers meegesleept die men toch moeilijk redeloze fantasten kon noemen; 
Rethaan Macaré bijvoorbeeld was belastingontvanger en daarnaast actief als con-
servator, genealoog, heraldicus en numismaat.

In zijn tweede, aan de vliedbergen van Schouwen, de Bevelanden en Tholen 
gewijde overzicht (1897), ging De Man nog enkele malen in op de offerbergthe-
orie. Zelf was hij tot de overtuiging gekomen, dat de bergen in de vijfde of zesde 

33 Zie hiervoor ook: De ‘Vliedberg van Nieuwerve’, 91. J.C. de, Man, Vluchtbergen in Walcheren, 
waarvan in 1887 nog overblijfselen waren te vinden. In: AZG, 1888, 62 (en De Vluchtbergen 
in Schouwen nr. 64), coördinaten 32.120/386.460; R.M. van Heeringen,e.a., Monumenten van 
aarde. Beeldcatalogus van de Zeeuwse bergjes. Amersfoort, Koudekerke, 2007, 138-140; coördi-
naten 032.646/386.399.

34 Peddemors, De vliedberg bij Vlake. In: M. Addink-Samplonius (red.), Urnen delven. Het opgra-
vingsbedrijf artistiek bekeken. Dieren, 1983, 52 en 54-55.
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De ‘offersteen’ uit Serooskerke. Steendruk van Willem Pouwelsen/ 
T. Hooiberg bij de publicatie van Rethaan Macaré in 1859.  
Zeeuws Archief, ZI-III-0483.
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eeuw door de Sueven waren gemaakt; zij functioneerden in deze tijden vóór de 
bedijkingen als ‘vluchtbergen’ (129); later ontwikkelden zich ‘rondom die bergen, 
of liever rondom die hofsteden, middelpunten van verkeer en terwijl nu de eene 
hoeve met haar berg geïsoleerd bleef liggen, ontstonden elders bij of rondom 
de bergen gehuchten en dorpen [...].’ De bergjes waren bij De Man dus nog wel 
‘voorchristelijke heuvels’, maar bewijzen voor ‘eene soort van Godsvereering’ van 
‘de bewoners dier eerste bewoonbare oorden’ zag hij niet; hij vermoedde dat alle 
godsverering bestond uit ‘het vaste geloof aan bovennatuurlijke, den boosdoe-
ner straffende wezens, en dat men bij stormen of onweders of overstroomingen 
of bij andere rampen, van ouds overgeërfde meeningen koesterde en daarom 
den dooden geld meegaf in de kist, hetgeen in dien tijd alle volkeren deden, de 
beschaafde Grieken en Romeinen zowel als de ruwe heidensche bewoners van 
Duitsch land’ (7). Iets ‘spookachtigs, iets heidensch’ zag niemand meer in de Wal-
cherse bergen, meldt hij, ‘ofschoon natuurlijk het gaan voorbij zulk een hoogte in 
den donker menige vreesachtige deern wel eens een hartklopping zal hebben be-
zorgd.’ Eigenaardig was wel, ‘dat men den oorsprong der pasgeborenen toeschrijft 
aan den boer, die ze uit de bergjes zou halen, terwijl men elders dit privilegie aan 
de koolen toeschrijft of aan de ooievaars’ (11).

‘Poëtisch afhellen’
De ooit hoogste berg van Schouwen, gelegen bij Noordwelle en ter grondverbe-
tering afgegraven vanaf 1816, was zoals gezegd ook onderwerp geweest van Dres-
selhuis’ speculaties omtrent de offerbergtheorie. De Man zag ook hier geen enkel 
bewijs, ongeacht de vermelde vondsten en het na afgraving van een ‘el of vijf ’ aan-
getroffen, zuidwaarts wat afhellend plaatsje van straatstenen van ongeveer acht 
vierkante ellen, ‘alsmede een aarden potje van binnen verglaasd’. De Man, op het 
cynische af (21-22):

Dat die naar het zuiden afhellende vloer geen product van de licht-aanbidders 
was, zal men begrijpen, als men nagaat, dat straatsteenen hier veel later zijn 
aangevoerd. Het is als of Dresselhuis er waarlijk den put in gezien heeft, waarin 
de priesteres ging sterven. En dat poëtische afhellen naar het zuiden zal wel 
niets anders geweest zijn dan het gevolg van uitdroging van den grond.

Andere bergen waarover Dresselhuis zijn licht in De Godsdienstleer had laten 
schijnen worden door De Man ten aanzien van de theorie behandeld met beknop-
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te ontzenuwing van Dresselhuis’ argumenten: Bridorpe-Hoogenboomsweg (ver-
dwenen), Wolphaartsdijk-Torenweide/Papenhoek (verdwenen) en de door Smal-
legange al met druïdische offerplechtigheden in verband gebrachte Duivelsberg 
(nog rudimentair aanwezig) ‘in Eliwerve’, Kapelle (resp. 29, 73, 105-106, 107-108).35

In het ‘Besluit’ van zijn publicatie uit 1897 volgt onder ‘12. De bergen zijn geen 
paalwoningen geweest, geen rechtbanken, geen begraafplaatsen, geen offerber-
gen’ het eindoordeel van De Man over Dresselhuis’ theorie, die hij hier wel hoffe-
lijk ‘eene fijn uitgedachte en met veel kennis uitgewerkte poëzie’ noemt, maar die 
enkele regels later definitief tot zinken wordt gebracht (127-128):

Al wat men van kolen en asch heeft gefabeld, van steenen vloeren, van een af-
helling naar het zuiden en van eene Eliwerve is, naar ik meen, louter phantasie. 
De wervel met een spoor van verbranding uit den Luyksberg beduidt niets en 
evenmin de steen, die thans voor de deur in de kerk van Serooskerke in Walche-
ren ligt. Die steen [. . .] is misschien, maar niet met zekerheid, uit den Luyksberg 
afkomstig; doch al ware dit onbetwistbaar, dan kon men het zoo verklaren dat 
men in lateren tijd dien steen op den berg heeft gebracht om droog te staan, 
zooals men er te Kleverskerke een groote keisteen voor gebezigd heeft en te 
Gapinge vele stukken van molensteenen. Ik kan mij dus met die zoo dichter-
lijke opheldering niet vereenigen. – De steen uit den Luyksberg heeft dan ook 
niets bijzonders; het kuiltje, om bloed op te vangen, bestaat in de verbeelding; 
kortom de steen is vermoedelijk geweest het deksel van eene steenen doodkist 
of een drempelsteen van een afgebroken kasteel. – Aan een georganiseerden 
lichtdienst op onze schorren geloof ik niet.

Nieuwe benadering
De romantische, speculatieve benaderingswijze van het fenomeen vliedberg had 
plaatsgemaakt voor één, die in de eerste plaats steunde op de verzameling van 
data. J.C. de Man bracht voor zijn baanbrekende vliedberginventarisaties zoveel 
mogelijk feiten en (ook persoonlijke) waarnemingen bijeen, waarbij zijn spaar-

35 De oude naam van deze berg Hillewerve (Dekker, Zuid-Beveland, 494 noot 75) bleef bewaard 
in die van de in 1840 afgebroken hoeve Eliwerve uit de eerste helft van de achttiende eeuw, 
waarvan sporen zijn aangetroffen in het noordwesten van de twaalfde-eeuwse (‘Duivels’) berg 
(R.M. van, Heeringen, Archeologisch onderzoek van de Duivelsberg te Kapelle, Zuid-Beve-
land. In: Historisch jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland, nr. 12, 1986, 117-125. R.M. van 
Heeringen, e.a., Monumenten van aarde. Beeldcatalogus van de Zeeuwse bergjes. Amersfoort/
Koudekerke, 2007).
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zamere theoretische exercities overigens óók niet direct aansloten. In elk geval 
hanteerde hij een inductieve benadering die scherp afsteekt bij de verbeeldings-
rijke interpretaties van Dresselhuis en Rethaan Macaré; opnieuw was de Zeitgeist 
veranderd.

In het vliedbergonderzoek zouden grote mijlpalen volgen, deels binnen de Ge-
nootschapshorizon. Tack publiceerde in 1938 in het Archief zijn kasteelbergthe-
orie ten aanzien van Walcheren; deze werd later uitgewerkt voor Zuid-Beveland 
door C. Dekker (1971).36 Binnen het Genootschap werd voor de volkskunde sec 
in 1924 de Commissie voor Zeeuwsche Folklore gesticht, vijf jaar vóór de op-
richting van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek.37 De voortgaande 
bemoeienis van het Genootschap met het archeologisch onderzoek in Zeeland, 
grotendeels gedragen door particulieren als J.A. Hubregtse, werd ‘officieel’ in 
een regeling van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, die 
klaarlag bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en grotendeels behouden 
bleef tot 1961. De eerste provinciaal archeoloog in Zeeland namens de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek werd Jan A. Trimpe Burger (1971), die 
eveneens nauw samenwerkte met en binnen het Zeeuws Genootschap.38 W.C. 
Braat en vooral ook Trimpe Burger leverden voorts het archeologisch bewijs dat 
veel bergjes in verschillende fasen waren opgeworpen.39

Voortleven offerbergtheorie
De offerbergtheorie was intussen als gesunkenes Kulturgut zélf een volkskundig 
fenomeen geworden. De Man vermeldde in 1897 al de voortleving van deze opvat-
ting in periodieken als de Goesche Courant en het Domburgsch Badnieuws (115). 
Meer dan een halve eeuw nadien, in 1957, schreef de Walcherse heemkundige B.J. 
de Meij een tweedelig artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant over ‘De steen bij 
de toren van Serooskerke’, waarin hij in de slotaflevering de gleuf voor Macaré’s 
kies geformuleerde ‘plengingen’ (net als De Man) preciseerde tot ‘bloedgleuf ’, 

36 P.L. Tack, De Walcherse werven. In: Archief. Mededelingen van het Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, 1938, 89-119; Dekker, Zuid-Beveland.

37 J.J.B. Kuipers, De Commissie voor Zeeuwsche Folklore (1924-1941/42). In: Volkscultuur 5, 1988, 
1, 721.

38 Trimpe Burger, Oudheidkundig bodemonderzoek.
39 W.C. Braat, De berg van Troje, het stamslot der heren van Borssele. In: Oudheidkundige 

Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, nr. 38, 1957, 69-83 en nr. 42, 1961, 
129-144; J.A. Trimpe Burger, Onderzoekingen in vluchtbergen Zeeland. In: Berichten van de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 8, 1957-1958, 114-157.
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maar Macaré’s veronderstellingen ‘niet geloofwaardig’ achtte.40 Dergelijke publi-
citaire stapstenen zorgden zelfs nadien voor een sluimerend voortleven van de 
theorie. Dit bleek uit een enquête die Middelburgse PABO-studenten hielden in 
de omgeving van Walcherse vliedberglocaties te Gapinge, Schellach, Hoogelan-
de en Koudekerke/Biggekerke, gedurende hun werkweek in 1985. Ondervraagd 
werden eigenaars of pachters van percelen, omwonenden en toevallige voorbij-
gangers. Eén van de vragen betrof de vermeende oorspronkelijke functie van de 
bergjes. Behalve oude interpretaties als onder meer vluchtbergen bij hoog water 
uit de tijd vóór de bedijkingen en ‘uitkijktoren van de Noormannen’ kwam ook 
‘offerplaats van heidenen, beslist geen vluchtheuvel’ uit de bus.41

De offerbergtheorie behield dus haar plaats in de sfeer van de overlevering, 
tussen andere ‘parahistorische’ verklaringen.42 De ‘ongerijmde’ aanwezigheid van 
de bergjes roepen een dergelijke fascinatie als vanzelf op. Zelfs bij Tack vinden we 
een romantisch citaat aangaande de Walcherse bergjes: ‘Bij vallende duisternis en 
met tegenlicht gezien, lijken die kegelvormige aardhopen wel indrukwekkende, 
raadselachtige gedenktekenen uit een ver verleden: op grotere afstand moet men 
denken aan bonkige hooibergen of reusachtige molshopen’ (93). Ook bij auteurs 
als De Man en zeker bij de genoemde Teenstra is een discrepantie te ontwaren 
tussen de ‘officiële’ motivaties van hun onderzoek en publicaties, en de evidente 
fascinatie waarmee ze zich in de historische, archeologische en volkskundige ma-
terie vastbeten. Zo schreef P.J. Meertens, in 1961 de bezorger van De Mans volks-
kundige enquête: ‘Het is moeilijk aan te nemen dat alleen weetgierigheid of we-
tenschappelijke zin de drijfveer is geweest voor dit onderzoek [...]’ (5). Niettemin 
zou De Man het in het openbaar vermoedelijk pertinent oneens zijn geweest met 

40 B.J. de Meij, De steen bij de toren van Serooskerke. In: Provinciale Zeeuwse Courant 20 juli 
1957, 13; 22 juli 1957, 7.

41 Bos, Themaweek 4. De vliedberg, 3-4.
42 J.J.B. Kuipers, De man op de berg. Vliedbergen in Zeeland: oude theorieën, folklore en para-

historie. In: Nehalennia afl. 162, 2008, 14-23 (bijdrage symposium ‘Bergen van waarde’ over 
de Zeeuwse vliedbergen, Middelburg, 29 mei 2008). Dit type materiaal draagt bij aan een 
Zeeuws repertoire van landschapsoverlevering c.q. ‘archeolore’ (incl. folk archaeology), evenals 
de overleveringen aangaande de voor Zeeland zo belangrijke ‘verdronken geschiedenis’; zie 
bijvoorbeeld J.J.B. Kuipers, Een bericht over de kerkstichting van Valkenisse. In: J.J.B. Kuipers 
(eindred.), Verdronken land. Valkenisse en Keizershoofd. Archeologisch en historisch onderzoek 
van een verdronken stukje Zuid-Beveland. Goes, 1995, 13-14, m.b.t. ‘het wonder van Valkenis-
se’ en een meteorologisch verklaringsmodel; Jan J.B. Kuipers, Archeologische waarden en de 
Oosterschelde. Een lek reservoir van herinnering? In: C.F. Bos (red.), Zeelandboek ZL 3, 1999, 
33-48, m.b.t. ‘potentiële’ en ‘anaforische’ sporen en J.J.B. Kuipers, Het drijvende wiegje. De 
literaire traditie van ‘verdronken geschiedenis’. In: Traditie, 15, 2009, 4, 34-37, m.b.t. de literaire 
traditie.
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een uitspraak van de Britse historicus G.M. Trevelyan: ‘De aantrekkingskracht 
van de geschiedenis is in laatste instantie een poëtische.’ 43

43 Aangehaald in Vrij Nederland 14-11-1992 (n.a.v. het verschijnen van G. M. Trevelyan. A Life in 
History door David Cannadine).
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Sporen van Hugo de Groot:  
Een dwaaltocht door de handschriften en 
publicaties van het Zeeuws Genootschap
Henk Nellen

De Afdeling voor historische wetenschappen van het Zeeuws Genootschap

In een feestrede die hij op woensdag 7 april 1869 uitsprak ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan van het Zeeuws Genootschap wees voorzitter A.A. 
Fokker uitvoerig op het in de negentiende eeuw tanende elan van het Zeeuws 

Genootschap. Samen met vergelijkbare verenigingen in den lande deed het Ge-
nootschap hem denken aan een ‘reeks van uitgebluschte vulkanen’. Het was door 
de ‘tand des verderfs’ ernstig aangetast en kampte met een gebrekkige organisa-
tie, ‘inwendige kwijning’, een eentonige, wat machinale bedrijvigheid, ‘toenemend 
verval’, ‘lijdelijkheid’, en zelfs een dreigende ‘ontbinding’. Maar gelukkig had een in 
1861 begonnen reorganisatie kansen op verbetering gebracht en zag de toekomst 
er nu zonniger uit. Fokker bediende zich van een doelmatige retorische truc: door 
de problemen uit het verleden zwaar aan te zetten, bereikte hij dat de vooruit-
zichten voor het Genootschap rooskleurig afstaken: de toehoorders konden op-
gemonterd huiswaarts keren.1

Fokkers optimisme was niet geheel zonder grond, want de bestudering van de 
Zeeuwse geschiedenis ondervond als gevolg van de reorganisatie juist in deze pe-
riode hernieuwd enthousiasme. Tegelijk met de Afdeling voor natuurkundige we-
tenschappen werd later in het jaar 1869 de Afdeling voor historische wetenschap-

1 A. Maas, Sociëteit, moderniteit en wetenschap in eenzaamheid. In: Archief. Mededelingen 
van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (Archief ZGW) 2016, 1-20, hier 
12 en 17, met een verwijzing naar A.A. Fokker, Feestrede. In: Verslag van het verhandelde in 
de algemeene vergadering ter viering van het eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen ... (Middelburg, 1869), 22-25. Mijn dank gaat uit naar de medewerkers van de 
Zeeuwse bibliotheek in Middelburg en Frank de Klerk van het Gemeentearchief in Goes.
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pen van het Zeeuws Genootschap opgericht. De mogelijkheid hiertoe lag vervat 
in artikel 44-46 van de nieuwe statuten die op 1 januari 1869 in werking waren 
getreden.2 Terwijl het eerstgenoemde gremium zich behalve op de natuurkun-
de ook op de geneeskunde, natuurlijke historie en exacte wetenschappen richtte, 
verenigde het historisch gezelschap Zeeuwse intellectuelen met belangstelling 
voor geschiedenis, oudheidkunde, letteren, rechten en staatswetenschappen. Uit 
de jaarverslagen en notulen die bewaard zijn gebleven blijkt inderdaad dat onder-
werpen uit deze disciplines in de vergaderingen voortdurend ter sprake kwamen. 
Het was een deftig herengezelschap, want hoewel er zeker raakvlakken met de 
actuele politiek geweest zullen zijn, blijkt nergens dat de discussies gevoeligheden 
blootlegden die de atmosfeer vertroebelden. Of was er eenvoudigweg geen sprake 
van engagement dat tot onmin leidde omdat de deelnemers elkaar wel vonden in 
een gematigd liberale maatschappijvisie?

Deftige mannen met gehechtheid aan hun wetenschappelijke status waren het 
zeker, want in de notulen wordt bij naamsvermeldingen steeds de titulatuur van 
betrokkenen toegevoegd. De discussie over Spinoza die plaatsvond naar aanlei-
ding van een te Den Haag op te richten standbeeld van de filosoof 3 toont aan dat 
in de geletterde Zeeuwse bovenlaag godsdienstige bezwaren tegen het spinozis-
me, met zijn radicale ontkenning van een op goddelijke openbaring gebaseerde 
wereldbeschouwing, eigenlijk niet meer opspeelden. Het gesprek ontwikkelde 
zich in de richting van een analyse van de invloed van Spinoza. Diens geïsoleer-
de positie en werkzaamheid in een hermetisch gesloten kring van vertrouwelin-
gen met geschriften in de Latijnse taal en met een reputatie als godsloochenaar 
maakten dat van een algemene invloed eigenlijk geen sprake was: ‘de groote 
meerderheid ging aan den stillen wijsgeer voorbij’. De spreker die het onderwerp 
geïntroduceerd had, K.R. Pekelharing, was om deze reden, en niet vanwege een 
afkeer van het atheïstische karakter van Spinoza’s filosofie, tegen plaatsing van 
het standbeeld op de Haagse Paviljoensgracht. Een dergelijke vorm van eerbetoon 
leek hem alleen gepast als er een directe betrekking bestond tussen de man en het 
volk en dat was hier zeker niet het geval. Men moest op deze manier de vader-

2 Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Naamlijst van directeuren en leden. Verslag van 
het verhandelde in de algemeene vergadering, 1869-1874. Middelburg, 1874, 77, met verwijzing 
naar de Wet van het Zeeuwsch Genootschap. Middelburg, 1868, 9, aanwezig in: Zeeuws Archief 
Middelburg, toegangsnummer 26 (hierna ZA), Archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen (hierna KZGW), no. 1 (Reglementen), volgnummers 30-42. 

3 ZA, Archief KZGW, no. 239, f. 196, vergadering van 28 maart 1877.
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landse krijgshelden en kunstenaars eren, en niet een denker als Spinoza, want die 
vertegenwoordigde ‘niets van het volk’. Beter was het, nadat er in Duitsland al een 
goed voorbeeld was gegeven, om in Nederland een betrouwbare uitgave van zijn 
werken te verzorgen.4

De Afdeling voor historische wetenschappen was, evenals haar exacte zusje, 
geen lang leven beschoren, want tien jaar later bleek de animo zover terugge-
lopen dat het tot opheffing kwam. De bijeenkomsten van beide Afdelingen eis-
ten in combinatie met de reguliere vergaderingen van het Zeeuws Genootschap 
te veel van de leden.5 Toch heeft in deze periode de Afdeling voor historische 
wetenschappen voor de deelnemende leden een belangrijke functie gehad, door-
dat zij de deelnemers aan de bijeenkomsten verbond in gedachtewisselingen 
over onderwerpen die hen ter harte gingen. De selectie van thema’s was breed, 
maar meestal liet zich een duidelijk Zeeuwse signatuur gelden. Heel groot was 
de groep niet: op de eerste bijeenkomst van het gezelschap, op 13 oktober 1869, 
toen namens het bestuur van het Zeeuws Genootschap de installatie door A.A. 
Fokker plaatsvond, werden er 26 leden geteld, later met 4 vermeerderd, wat met 
de opzegging van één lid een totaal van 29 leden opleverde.6 Het Verslag van het 
verhandelde in de algemeene vergadering 1869-1874 geeft een opsomming van de 
onderwerpen die een Zeeuwse intellectueel met belangstelling voor de humani-
ora in de tweede helft van de negentiende eeuw verlokten de vergaderingen te 
bezoeken. Natuurlijk, er zullen voortrekkers en volgers zijn geweest; de laatste 
categorie verdiende wel eens aansporing om met eigen ideeën voor een spreek-
beurt naar voren te komen, maar stof voor spreekbeurten was er voldoende: de 
vorming van een democratische partij in de Nederlanden in de achttiende eeuw 
(mr. P. Romeyn); strafvordering in het ancien régime (jhr. mr. C. de Jonge); het 
loden afgietsel van wat vermoedelijk een gedenkpenning was, gevonden tijdens 
een opgraving bij een van de Middelburgse bastions (mr. G.N. de Stoppelaar); de 
loterij ten behoeve van de Middelburgse bank van lening (mr. G.A. Fokker); het 
politieke evenwicht in Europa (mr. E.J. Kiehl); de redenen waarom Holland en 

4 Ibidem, f. 198. In 1877 werd de tweehonderdste sterfdag van Spinoza herdacht. Zie H. Krop, 
Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland. Amsterdam, 2014, 349-358. Zie voor de doops-
gezinde predikant en Shakespeare-adept K.R. Pekelharing, een schuchter, maar ‘uitnemend 
mensch’, F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, tweede deel. Middelburg, 1893, 364-365. 

5 A. Meerkamp van Embden, Jaarverslag over 1921-1922, uitgebracht in de Algemene Vergade-
ring van 5 april 1922. In: Archief ZGW. Middelburg, 1922, vi.

6 ZA, Archief KZGW, no. 239, f. 57r, ‘Verslag der Afdeeling voor historische wetenschappen enz. 
over het jaar 1869/70 (art. 78 der Wet)’.
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Zeeland in het verleden, vóór 1795, onderling nauwere banden onderhielden dan 
de andere gewesten (mr. P. Romeyn); de tol van Yersekeroord, naar aanleiding 
van een kaart uit de vijftiende eeuw, aangetroffen in het Antwerpse stadsarchief 
(mr. A.J. van Deinse); de financiering van de Vlissingse verdedigingswerken in 
de zestiende eeuw (J.P. van Visvliet); vervolging van de joden in Middelburg in 
1541 (mr. J.H. de Stoppelaar); een gedenkpenning gewijd aan de sekteleider Jacob 
Verschoor (A.H.G. Fokker); demografische ontwikkelingen in Middelburg in de 
zeventiende en achttiende eeuw (mr. G.A. Fokker); notities van Pieter de la Rue 
uit de periode 1723-1740 (F. Nagtglas); afgietsels van Romeinse munten in het be-
zit van het Zeeuws Genootschap (dr. G.J. Vögler); en de bijzondere typografische 
uitvoering van het in 1563 gedrukte testament van Lowijs Porquin (J.C. Altorffer).

Deze lijst wordt in het Verslag afgesloten met een ‘enz. enz.’ om aan te geven 
dat het slechts een willekeurige greep uit de discussiepunten betrof.7 Die afslui-
ting is terecht, want ook uit de handgeschreven notulen blijkt dat er nog veel 
andere onderwerpen ter sprake kwamen. Bij het afsteken van geleerde redevoe-
ringen in dit voor de buitenwereld ontoegankelijke, voorname gezelschap bleef 
het overigens niet. Herhaaldelijk leidden lezingen, gehouden in de Afdeling, tot 
publicaties in Archief of elders. In het najaar van 1870 werd er in het zand van het 
Plateau, een hoge duinheuvel bij Domburg, een aan Nehalennia gewijde altaar-
steen gevonden. Door toedoen van mr. M.F. Lantsheer kon deze steen, op dat mo-
ment eigendom van ‘den heer Tielenius Kruythoff te Domburg’, in de vergadering 
van 18 januari 1871 worden bewonderd.8 Het opschrift was toen nog niet volledig 
ontcijferd, maar dat duurde niet lang. Nadat E.J. Kiehl over de steen had gepu-
bliceerd in de Nederlandsche Spectator van 18 februari 1871, gaf een niet-Zeeuw, 
Conrad Leemans, Genootschapslid sinds 1842 en directeur van het Leids Muse-
um voor Oudheden, een definitieve beschrijving in de Verslagen en Mededelingen 

7 Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Naamlijst van directeuren en leden. Verslag van 
het verhandelde in de algemeene vergadering, 1869-1874, 78. Zie voor een lijst van onderwerpen 
van lezingen over de periode 1874-1879 het Verslag, aangehaald in noot 14, 75-77. Een door de 
Afdeling voor historische wetenschappen aangelegde verzameling van voorgelezen teksten is 
niet overgeleverd.

8 ZA, Archief KZGW, no. 239, f. 47v.
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der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.9 Ten slotte vatte J.H. 
de Stoppelaar het belang van de vondst nog eens samen voor Archief.10

In het navolgende wordt ingegaan op de werkzaamheid van de Afdeling voor 
historische wetenschappen. Dat gebeurt niet met de bedoeling een complete ge-
schiedenis van dit gremium te schrijven. Belangrijk is te laten zien hoe – toe-
gegeven, langs allerlei kronkelwegen – de inspanningen van enkele negentien-
de-eeuwse leden van het Zeeuws Genootschap van belang zijn geweest voor 
onderzoek dat in een veel recenter verleden werd uitgevoerd. Hierbij fungeert 
eigen onderzoek naar leven en werk van de Nederlandse laat-humanist Hugo de 
Groot (1583-1645) als specifieke invalshoek. De aandacht gaat vooral uit naar de 
artikelen die de Zeeuwse amateurhistorici M.F. Lantsheer, A.A. Fokker en J. van 
der Baan aan De Groot, of Grotius zoals hij in de geleerde wereld bekend stond, 
hebben gewijd.

9 Nehalennia-altaar, onlangs te Domburg ontdekt. In: Verslagen en mededelingen der Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde, Tweede reeks, Tweede deel. Amster-
dam, 1872, 62-87.

10 Nehalennia altaar met beschrijving en afbeelding. In: Archief ZGW, derde deel (1873-1878), nr. 
1, 238-246. De steen, door Cornelis Diederik Tielenius Kruythoff aan het Zeeuws Genootschap 
afgestaan, is nu onderdeel van de collectie van het Zeeuws Museum te Middelburg, inv. no. 
G3233, ‘Nehalennia-votiefsteen, klein altaar met inscriptie gevonden in de duinen van Dom-
burg’ (met dank aan Katie Heyning).

Meinard Frederik Lantsheer  
(1819-1877). Collectie KZGW.  
(Foto: Ghémar frères, Brussel)
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Meinard Frederik Lantsheer over Boreel en Beverland
Bovenstaande lijst van onderwerpen die ter discussie stonden in de Afdeling voor 
historische wetenschappen is al heel uitvoerig, maar zij bevat nog niet de bijdra-
gen van de Middelburgse jurist Meinard Frederik Lantsheer (1819-1877), een van 
de trouwste bezoekers van de vergaderingen. Zoals blijkt uit het Verslag van het 
verhandelde wijdde hij zich aan onderwerpen als de ontdekking van een groot 
binnenmeer in Afrika door Livingstone, een opmerkelijke plaats in het testament 
van Shakespeare waar deze zijn vrouw het tweede beste bed vermaakt, en de ka-
mer van directeuren van de Levantse handel te Middelburg. Bij lezing van de pas-
sages in de notulen over Shakespeares ‘second best bed’11 valt op dat de spreker 
zich als jurist terdege in de materie had verdiept en naar overeenkomstige geval-
len in de vaderlandse rechtsgeschiedenis had gezocht. Hij verzette zich terecht 
tegen de veronderstelling dat de testamentaire beschikking als een sneer aan het 
adres van Anne Shakespeare-Hathaway moest worden opgevat. Uit recent on-
derzoek blijkt dat het tweede bed meestal het huwelijksbed was geweest (en het 
eerste als statussymbool vooral voor gasten bleef gereserveerd).12 

Lantsheer was een vooraanstaand lid van het Zeeuws Genootschap. In 1868, 
1871 en 1874 diende hij het Genootschap als voorzitter, maar vanaf dat laatste 
jaar belette een benoeming tot lid van de in Den Haag gevestigde Hoge Raad 
der Nederlanden hem de vergaderingen bij te wonen. Aanvaarding van diezelfde 
functie was ook de reden dat hij moest stoppen met zijn werk aan een geanno-
teerde beschrijving van de Zeeuwse atlas van Jacob Verheye van Citters, Zelandia 
illustrata, nu nog steeds de reden voor zijn grootste roem in Zeeland. Bij zijn 
vertrek naar Den Haag ontving Lantsheer krachtens een bestuursbesluit van 2 
december 1874 voor zijn 25-jarige dienstverlening aan het Zeeuws Genootschap 
een gouden medaille, ‘geslagen op den stempel van het genootschap’, met aan de 
keerzijde de tekst ‘Mo Fo Lantsheer, optime de societate merito, 1874’.13 Het ging 

11 ZA, Archief KZGW, no. 239, f. 30r, 33r-38r en 62v-63v, met een door archivaris Van Visvliet 
gemaakt afschrift van een in het provinciaal archief bewaarde akte, verleden voor de provisor 
en deken van Walcheren, betreffende inwoners te Oost-Souburg; uit dit stuk bleek dat een man 
‘zijn op één na beste bed aan zijne vrouw vermaakt had’. 

12 Zie https://www.shakespeare.org.uk//, geraadpleegd op 17 januari 2019. Zie ook J. Leerssen, 
Tasten in het duister dat Shakespeare heet. In: Tweede levens. Over personen en personages in 
de geschiedschrijving en de literatuur, (red.) A. van Heerikhuizen et al. Amsterdam, 2010, 52-
65, hier 53 en 60-62.

13 Vertaald in het Nederlands: ‘Voor Meinard Frederik Lantsheer, die zich op uitstekende wijze voor 
het Genootschap verdienstelijk heeft gemaakt’. Op de volgende dag, 3 december 1874, schreef 
Lantsheer een bedankbrief: ZA, Archief KZGW, no. 69, Ingekomen stukken, 1870-1879, f. 211.
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volgens het Verslag van het verhandelde om ‘[e]ene hulde, welke, gedurende het 
110-jarig bestaan van het genootschap, nimmer aan een directeur of lid van die 
instelling mocht te beurt vallen’.14 Nauwelijks anderhalf jaar later werd Lantsheer 
getroffen door een beroerte. Hiervan herstelde hij weliswaar, maar een nieuwe 
aanval veroorzaakte op 4 september 1877 zijn overlijden. Hij bereikte de leeftijd 
van 58 jaar.15

Lantsheer had door zijn carrière als advocaat, rechter en gemeenteraadslid 
een brede belangstelling ontwikkeld. Dat blijkt duidelijk uit de jaarverslagen en 
notulen van de Afdeling voor historische wetenschappen, waarin hij ook met op-
merkingen over lezingen van anderen veelvuldig figureert. Hij was een man van 
gezag wiens verdiensten voor het Zeeuws Genootschap eveneens tot uitdrukking 
komen in de necrologieën die weldra na zijn dood verschenen.16 In Archief werd 
een fraai portret van de overledene afgedrukt, zodat iedere lezer samen met de 
necroloog, K.R. Pekelharing, nog eens kon vaststellen hoe ‘[d]e waardigheid van 
zijn houding, het helder en vriendelijk oog onder het hoog en edel voorhoofd, 
de fijne trekken om neus en mond’ getuigden van ‘den ernst der wetenschap, de 
beschaving van zijn geest en de welwillendheid van zijn gemoed’.17 In een herden-
kingswoord in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 
stelde G.A. Fokker dat Zelandia illustrata Lantsheer tot roem zou strekken ‘zoo-
lang ook nog maar één exemplaar er van bewaard zal blijven’. Ook de dienstvaar-
digheid van de overledene wordt gesignaleerd. Als hij bij beantwoording van een 
vraag behulpzaam kon zijn, liet hij al zijn werk liggen om thuis in zijn rijk voor-
ziene bibliotheek een antwoord te vinden.

In een opmerkelijke psychologische karakterduiding komt Fokker vervolgens 
tot een verklaring voor de bescheidenheid van Lantsheer. Zelf een wat stroeve 
man die de gave miste zich bemind en populair te maken,18 tekende Fokker Lants-
heer als een teruggetrokken, schuchtere intellectueel. Lantsheer was bijzonder 
gehecht aan zijn moeder, bij wie hij lang bleef inwonen, omdat hij haar niet wilde 
verlaten voor een betrekking elders. Heen en weer geslingerd tussen de impulsen 
van een conservatieve omgeving en zijn eigen liberaal-vooruitstrevende opvat-

14 Zie Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Naamlijst van directeuren en leden. Verslag 
van het verhandelde in de algemeene vergadering, 1874-1879. Middelburg, 1879, 69-70.

15 F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, tweede deel. Middelburg, 1893, 40-42, hier 40. 
16 Encyclopedie van Zeeland (1982-1984), dl 2. Middelburg, 1982, 283, s.v. Lantsheer.
17 In memoriam, met het portret van Mr. M.F. Lantsheer. In: Archief ZGW, derde deel (1873-

1878), nr. 3, i-vii, ondertekend met de initiaal ‘P.’
18 Nagtglas, Levensberichten, eerste deel. Middelburg, 1890, 221-223, hier 222.
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tingen, viel hij ten prooi aan een weifelmoedigheid die hij ook op latere leeftijd 
niet opzijzette. Daardoor wees hij – anders dan Fokker – een carrière in de na-
tionale politiek af en weigerde hij – tot onbegrip van Fokker – lid te worden van 
een politieke partij. Hij was heel optimistisch in zijn oordelen, maar leed aan een 
gemis aan zelfvertrouwen. Vandaar – aldus nog steeds Fokker – dat hij behalve 
zijn in het Latijn geschreven dissertatie over raadpensionaris Laurens Pieter van 
de Spiegel niets meer publiceerde, afgezien dan van de eerste delen van Zelandia 
illustrata.19

Dat was een opmerkelijke vergissing, want in een recent verschenen afleve-
ring van Archief stond wel degelijk een bijdrage van Lantsheer, een tekstuitgave 
van twee documenten die in de collectie van het Zeeuws Genootschap bewaard 
werden.20 Beide documenten hebben een duidelijke band met Zeeland. Het eerste 
stuk was een Latijnse brief van de Zeeuwse advocaat Johan Boreel aan Hugo de 
Groot, die handelde over Boreels pogingen zijn geliefde, Agnes Hayman, uit de 
omarming van haar moeder, een weduwe, los te wrikken en tot een huwelijk over 
te halen. De brief leest als de plot van een klucht. Het verhaal speelde zich vroeg 
in de ochtend af, op een moment dat de huishoudster nog bezig was de hal van 
Agnes’ huis aan te vegen. Zonder zich aan de etiquette te storen, sloop Boreel na 
een rusteloze nacht naar binnen en diende hij zich bij zijn toekomstige schoon-
moeder aan om een snelle regeling voor het huwelijk af te dwingen. Agnes was 
dan misschien niet onwillig, maar haar moeder had twijfels over de huwelijkskan-
didaat gekregen. Hoewel er al een dag voor het verlovingsfeest vaststond, was zij 
te rade gegaan bij een schare familieleden, onder wie tante ‘Theodorula’, dochter 
‘Adrianula’ en haar man, Adriaan van der Perre, in de brief aangeduid als ‘stellio’ 
(reptiel). Hij was de grootste dwarsligger, maar ook Adrianula protesteerde, want 
onder verwijzing naar haar vader zaliger gedachtenis en de moeizame bevallingen 
waarmee zij haar kinderen op de wereld had gezet, smeekte zij haar moeder Ag-
nes niet aan Boreel uit te huwelijken. De arme Boreel moest dus alle zeilen bijzet-
ten om zijn liefje voor de poorten van de hel weg te slepen. Via een onbegrijpelijke 
juridische argumentatie, die erop neerkwam dat verbreking van een trouwbelofte 

19 G.A. Fokker, Levensbericht van Mr. M.F. Lantsheer. In: Jaarboek van de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde. Leiden, 1878, 17-34, hier 30-32. In zijn dissertatie, die hij opdroeg 
aan zijn ouders, ging Lantsheer vooral in op de politieke werkzaamheid van raadpensiona-
ris Van de Spiegel in Zeeland: Dissertatio historico-politica inauguralis de rebus a Laurentio 
Petro van de Spiegel, in Zelandia gestis et scriptis. Utrecht, 1843.

20 Brief van J. Boreel (6 mei 1608) en Testament van Adriaan Beverland. In: Archief ZGW, derde 
deel (1873-1878), nr. 1, 143-152.
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in Gods ogen geen genade kon vinden,21 wist hij de moeder te overreden, zeker 
toen hij een trouwring tevoorschijn toverde. Verbouwereerd vroeg zij hoe het 
dan met de bruidsschat geregeld moest worden. Dat waren natuurlijk woorden 
die Boreel als muziek in de oren klonken. Met smeekbeden en kussen bedong hij 
een uurtje standvastigheid. Hij stormde het huis uit, om snel weer terug te keren 
met een notaris en twee getuigen, zodat de overeenkomst meteen vastgelegd kon 
worden. Al dat heen- en weergeloop in het anders zo rustige Middelburg veroor-
zaakte natuurlijk bevreemding. In een mum van tijd was de zaak uitgelekt en wa-
ren de geruchten ook doorgedrongen tot ‘stellio’, die hoewel matineus aangelegd, 
juist deze ochtend een gat in de dag had geslapen en zo een eerder dreigwoord (‘ik 
zal dat advocaatje mores leren’) niet kon waarmaken.

Johan Boreel (1577-1629), later pensionaris van Middelburg en raadpensiona-
ris van Zeeland, maakte deel uit van de vriendengroep rond De Groot. Omdat 
De Groot in Den Haag werk vond en Boreel naar Zeeland trok, wisselden zij fre-
quent brieven, die voor een groot deel verloren zijn gegaan. Uit wat bewaard is 
gebleven spreekt een hechte vriendschap. De door Lantsheer uitgegeven brief is 
representatief voor het groeps-gebonden humanistenjargon dat de briefschrijvers 
gebruikten, stilistisch perfect, maar overladen met toespelingen die alleen door 
ingewijden begrepen konden worden. Boreel, een begaafde jurist en oriëntalist, 
had door de Levant gereisd en was zo omstreeks de eeuwwisseling in contact 
gekomen met de patriarch van Alexandrië, Meletius Pegas, voor wie de verdeeld-
heid onder de christenen een doorn in het oog was. Hij had een geestverwant in 
Hugo de Groot. In 1611 richtte deze zich tot Boreel in een open brief die als de 
Meletius de geschiedenis zou ingaan: een oproep tot de verdeelde christenheid 
om de onderlinge geschillen bij te leggen, vrede te stichten en zo werkelijk gestalte 
te geven aan de oproepen tot vroomheid en naastenliefde die de grote roergan-
ger in het Nieuwe Testament had laten opnemen.22 Maar de briefwisseling tussen 
beide vrienden kon ook diep ingaan op juridische geschillen over buitgemaakte 
goederen of kolderieke trekken aannemen wanneer Boreels vrijage aan de orde 
kwam. Lantsheer zal zeker moeite gehad hebben het Latijn op adequate manier 
uit te geven, maar hij slaagde er goed in, want de latere, gezaghebbende editor van 

21 De brieftekst valt beter te begrijpen als, uitgaande van het handschrift, voor de frase ‘pri-
usquam filia datam et acceptam fidem remisisset’ gelezen wordt: ‘priusquam filiae datam et 
acceptam fidem remisissem’.

22 Hugo Grotius, Meletius sive de iis quae inter christianos conveniunt epistola, (red.) G.H.M. 
Posthumus Meyjes. Leiden, 1988, 20-22 en 45.
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Grotius’ Briefwisseling, P.C. Molhuysen, nam zijn tekst in extenso over, inclusief 
de annotatie waaraan hij zei niet veel te kunnen toevoegen.23

Lantsheer publiceerde in dezelfde bijdrage ook het testament van een ande-
re, later beroemde, om niet te zeggen beruchte, Zeeuwse intellectueel, Adriaan 
Beverland (1650-1716). Deze auteur is vooral bekend geworden om zijn hypothe-
se dat het verhaal over de zondeval in Genesis uitgelegd moest worden als een 
allegorie. In de Hof van Eden haalde Eva Adam over om van de boom van het 
goed en kwaad te eten, maar dat was volgens Beverland een mythisch verhaal 
over de ontdekking van de seksualiteit die vanaf het eerste begin het menselijke 
gemoedsleven had beheerst. Zelf was Beverland door de lichamelijke liefde in 
al zijn variaties en afwijkingen geobsedeerd. Afkerig van verkrampte preutsheid 
wilde hij seksualiteit uit het verdomhoekje halen en als een normaal verschijnsel 
presenteren. Het was zijn bedoeling een einde te maken aan de ondergeschikte 
positie van de vrouw, vaak niet meer dan een lustobject voor jongemannen uit de 
elite, die zich dankzij hun maatschappelijk overwicht en geld een dubbele moraal 
konden permitteren. Beverland was goed thuis in de klassieke erotische litera-
tuur, die hem materiaal in overvloed verschafte om zijn these te onderbouwen. 
Hij verkondigde die ook in een kleine kring van bordeelbezoekers en kroeglopers. 
Onderzoek van deze kring toont aan dat Zeeuwse collega-studenten er een be-
langrijk deel van uitmaakten.

Lantsheer gaf het testament uit zonder breedvoerige toelichting. Wel signa-
leerde hij de libertijnse levensinstelling van de geleerde. De uitgave heeft in het 
verdere onderzoek naar leven en werken van Beverland zeker een rol gespeeld. De 
Beverland-specialist Rudolf De Smet gaf de tekst opnieuw uit met een uitvoerig 

23 Dat Molhuysen zich op de transcriptie van Lantsheer verliet zonder het origineel heel grondig 
te inspecteren, blijkt onder meer uit de woorden ‘nutu significo’, die zeker gelezen moeten 
worden als ‘nictu significo’. Zie, voor het handschrift van de brief van Boreel Zeeuwse Bi-
bliotheek (ZB), Handschriftenverzameling KZGW, no. 1032, uitgegeven in Briefwisseling van 
Hugo Grotius, (red.) P.C. Molhuysen et al., 17 dln. Den Haag, 1928-2001, dl I, no. 131, van Johan 
Boreel, 6 mei 1608. De inkt van de originele brief is hier en daar vervaagd, en dat bemoeilijkt 
de lezing. Zie voor de correspondentie tussen De Groot en Boreel de delen I en XVII van deze 
reeks. Evenals andere Leidse vrienden schreef De Groot een huwelijksgedicht voor Boreel: 
The poetry of Hugo Grotius, vol. I, 2A/B, 4: Original poetry, 1604-1608, (red.) E. Rabbie. Assen, 
1992, 192-204, met een analyse van (en citaten uit) Boreels brief. Een goede parafrase ook in 
P.J. Meertens, De Groot en Heinsius en hun Zeeuwse vrienden. In: Archief ZGW 1949-1950. 
Middelburg, 1950, 53-99, hier 67-69.
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commentaar.24 Helaas verschafte uitgebreid onderzoek in de archieven van het 
Zeeuws Genootschap geen nadere gegevens over de motieven van Lantsheer om 
juist deze twee bronnen te publiceren. Alleen in een brief van de Utrechtse hoog-
leraar George Willem Vreede (1809-1880), met wie hij in een heel frequente brief-
wisseling een fervente belangstelling voor raadpensionaris Laurens Pieter van de 
Spiegel deelde, wordt aan de uitgave gerefereerd. Op 17 juni 1873 bedankte Vree-

24 R. De Smet en T. Wauters, Two last wills of Hadriaan Beverland (1650-1716): A comparative 
study. In: Lias 39 (2001), 17-28; zie ook K. E. Hollewand, The banishment of Beverland: Sex, sin, 
and scholarship in the seventeenth-century Dutch Republic. Leiden, 2019. Lantsheer gaf het in 
1704 opgemaakte testament uit op basis van een afschrift van de hand van Cornelis van Alke-
made, aan het Zeeuws Genootschap geschonken door H.W. Tydeman. In Archief ZGW, 2010, 
154, staat onder het kopje ‘Jaarverslagen 2009’ te lezen: ‘De kopie, vermeld in de inventaris van 
de handschriften van ZGW van Van Visvliet (1861, blz. 39), is helaas onvindbaar en zal in de 
ramp van 1940 ten onder zijn gegaan’. Daarom moesten De Smet en Wauters zich op de door 
Lantsheer bezorgde editie baseren.

Adriaan Beverland (1650-
1716), olieverf op paneel, 
ca. 1676, toegeschreven 
aan Ary de Vois. 
Amsterdam, Rijksmuseum.
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de voor de toezending van twee ‘smaakvolle en geurige lettervruchten (style-re-
naissance)’. Met veel genoegen las hij de hem toegezonden bijdragen uit Archief 
over Boreel-Beverland en het daaraan voorafgaande stuk over de moeilijkheden 
tussen stadhouder Willem III en Middelburg.25 Was ook de bijdrage over Willem 
III van de hand van Lantsheer?26

Adriaan Abraham Fokker, chroniqueur van de familie Lansbergen
Hoewel niet prominent aanwezig, figureert Hugo de Groot nog op een andere 
plaats in de afleveringen van Archief. Opnieuw moet dan de conclusie luiden dat 
het om een belangrijke bijdrage aan de kennis van leven en werken van de be-
roemde humanist gaat. Voor een goed begrip van de context van deze bijdra-
ge, verzorgd door de hiervoor al vermelde A.A. Fokker, is enige uitleg nodig. De 
Zeeuwse arts Adriaan Abraham Fokker (1810-1878) was sinds 1841 lid van het 
Genootschap. Hij trad ook herhaaldelijk op als zijn voorzitter, bijvoorbeeld vanaf 
2 december 1874, toen hij voor vijf jaar benoemd werd, een ambtstermijn die hij 
niet vol kon maken vanwege zijn overlijden op 24 december 1678. Zijn medebe-
stuurslid Frederik Nagtglas betreurde dat verlies, maar gaf ook te kennen dat Fok-
ker, anders dan zijn voorganger Lantsheer, de souplesse ontbeerde om de verga-
deringen van het bestuur onderhoudend en gezellig te maken. ‘Hij was een goed, 
kundig, belangstellend en ijverig, doch wellicht ook door voorkomen en vormen, 
geen beminnelijk man en hij miste dien gemakkelijken omgang, waardoor Lants-
heer zich zoo gunstig onderscheidde’.27

Fokker publiceerde in 1862, dus in een periode dat de Afdeling voor histori-
sche wetenschappen nog niet bestond, in Archief een informatieve bijdrage over 
Philippus Lansbergen en diens zonen Petrus en Jacobus.28 Het gaat om een artikel 
dat de carrières van deze Goese intellectuelen schetst. Zij zijn interessant omdat 
zij het pastoraat combineerden met de beoefening van andere disciplines, zoals 

25 ZB, Handschriftenverzameling KZGW, no. 932.
26 Willem III en de Middelburgsche magistraat in 1686; Brief van J. Boreel (6 mei 1608) en Testa-

ment van Adriaan Beverland. In: Archief ZGW, derde deel (1873-1878), nr. 1, 119-142 en 143-152. 
Dit deel van Archief zag reeds eerder, in 1872 of 1873, het licht.

27 Toen Lantsheer in 1874 naar Den Haag vertrok, ervoer Nagtglas dat als ‘een ontzaglijk verlies’. 
Later zorgde hij ervoor dat bij Lantsheers necrologie in Archief ZGW een ‘welgelijkend litho-
graphisch portret’ werd opgenomen. Zie Mijn leven, door F. Nagtglas. In: Archief ZGW, 1977, 
111, 116 en 118.

28 A.A. Fokker, Philippus Lansbergen en zijne zonen Pieter en Jacob: Bijdrage tot hun leven. In: 
Archief ZGW, eerste deel (1856-1863), nr. 5, 52-100. Zie over A.A. Fokker, broer van G.A. en 
A.H.G. Fokker, Nagtglas, Levensberichten, dl I, 221.
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de astronomie en geneeskunde. Hoe logisch was de overstap naar een medische 
behandeling, wanneer een zielszorger, een ‘medicus animarum’, zich aan het ziek-
bed van een lidmaat der kerkgemeente aandiende? Voor een predikant van de Ge-
reformeerde Kerk als Philippus Lansbergen bleek die in de praktijk niet heel groot 
te zijn, want in 1612 stond hij een Goese vrouw in haar kraambed bij. Helaas was 
zij ernstig ziek en in een vergeefse poging haar overlijden te voorkomen schreef 
hij toen een geneesmiddel voor waarin muskus was verwerkt. Of dit middel nu 
door inademing via de neus of door inslikken werd opgenomen, is onduidelijk, 
maar in ieder geval gaf de behandeling aanleiding tot een gloeiende controverse 
die in de daaropvolgende jaren in tal van pamfletten werd uitgevochten.29 Voor 
Lansbergen was het problematisch dat er ook formele bezwaren golden, want vol-
gens een oude stadsordonnantie30 was het predikanten, ‘niet tevreden zijnde met 
haer kerckelick ampt’, verboden de geneeskunst in combinatie met de zielszorg 
uit te oefenen. Dat de Goese vertegenwoordigers van de reguliere geneeskunst, 
stadsdoctoren Pieter Vitu en Hieronymus Smallegange, geruchten rondstrooiden 
dat hij die vrouw vermoord had, maakte zijn zaak er niet beter op.31

De muskus-controverse was niet de enige ruzie die aan de reputatie van Lans-
bergen afbreuk deed. De predikant had zich samen met zijn zoon Petrus ook in 
de politiek gemengd, en dat was op zo’n strijdbare manier gebeurd dat hij het 
stadsbestuur tegenover zich kreeg. Wat was het geval? De stad Goes telde in het 
stadsbestuur van oudsher opvallend veel katholieken. Volgens één bron waren er 
in 1609 in het Goese Kollegie van de Wet, zoals het stadsbestuur genoemd werd, 
niet meer dan drie regenten aanhangers van de Reformatie. Dezen verzochten te 

29 Een mooi, in het Latijn gesteld medisch verslag van het ziekbed is opgenomen in Disputa-
tio epistolaris reverendi viri D. Philippi Lansbergii de Moscho. Middelburg, 1613, A4-8. Over 
Lansbergen en zijn familie is veel gepubliceerd. Als uitgangspunt voor de bestudering van deze 
interessante astronoom, theoloog en geneeskundige kan nog steeds het prachtige artikel van 
Cornelis de Waard gelden, in NNBW II, kol. 775-782. Kortheidshalve dient voorts verwezen 
te worden naar de studies van R. Vermij, Waarom werd Philips Lansbergen copernicaan? In: 
Scientiarum Historia 24 (1998), 39-64, en The Calvinist Copernicans: The reception of the new 
astronomy in the Dutch Republic, 1575-1750. Amsterdam, 2002, 73-99.

30 Die ordonnantie dateerde van 3 juni 1603. Een door stadssecretaris Boudewijn de Witte gecol-
lationeerd en als conform aan het origineel gewaarmerkt afschrift bevindt zich in het hierna 
nog te bespreken archief van Hugo de Groot in het Nationaal Archief (NA) in Den Haag.

31 J. Reitsma en S.D. van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de 
noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, dl V (Zeeland 1579-1620; Overijsel 
1584-1620). Groningen, 1896, 138-140 en 142. Vgl. A.Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. 
Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt. Assen, 1974, anastatische herdruk 
Franeker, 1991, 73-75, en M.J. van Lieburg, Zeeuwse piëtisten en de geneeskunde in de eerste 
helft van de 17e eeuw. In: Archief ZGW 1987, 63-86, hier 77-78.
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bezien of voortaan minstens één burgemeester en de helft van de schepenen uit 
vertegenwoordigers van hun geloof gekozen mochten worden.32 Dat de Reforma-
tie in Goes moeizaam terrein had gewonnen, was algemeen bekend, want Hugo 
de Groot signaleerde in 1609, in een opmerkelijke brief aan de rooms-katholieke 
Franse diplomaat Pierre Jeannin, dat over dit probleem pamfletten waren uitge-
wisseld. Hij knoopte aan die constatering een betoog vast over de noodzaak van 
tolerantie, waarin hij op den duur ook het rooms-katholicisme wilde betrekken. 
In die tijd was dat een heel controversiële opstelling en de brief is later dan ook 
terecht aangemerkt als een bewijs voor de erasmiaanse gematigdheid van de va-
derlandse bestuurselite.33 Verdraagzaam was De Groot zeker, maar in dezelfde 
brief gaf hij ook af op de eigenwijze, ongezeglijke houding van de Zeeuwen. Zij 
hielden alleen hun eigen belangen in het oog en vergaten dat de toekomst van 
alle Noord-Nederlanders uiteindelijk het meest gebaat was bij een goede samen-
werking, zeker nu het Twaalfjarig Bestand met Spanje in werking was getreden. 
Volgens De Groot was het een geluk bij een ongeluk dat de Zeeuwse steden intern 
en onderling sterk verdeeld waren. Zo konden zij in hun eigengereidheid geen 
vuist maken.34

Hugo de Groot diende als advocaat-fiscaal bij het Hof van Holland en Zeeland 
en de Hoge Raad, twee in Den Haag zetelende rechtsinstanties. Het was zijn taak 
als een moderne officier van justitie de belangen van beide provincies te verte-
genwoordigen in civiele en criminele zaken die voor Hof en Raad aangespannen 
werden. Dat betekende dat hij zich moest verdiepen in rechtskwesties over on-
roerend goed, bedijkingen, vaarwegen, tollen en het loodswezen, maar ook over 
strafzaken. Op deze manier kreeg hij te maken met het conflict rond de Goese 
predikanten Philippus en Petrus Lansbergen. Zij hadden zich veroorloofd vanaf 
de kansel en in persoonlijke gesprekken in verzet te gaan tegen de benoeming 
van een burgemeester, David van der Nisse (Vernissius), die zij ervan verdachten 
alleen in naam het gereformeerde geloof te belijden. Van der Nisse had al eerder, 
in 1607-1608, als burgemeester gediend en uit zijn benoeming was toen ‘groote 
swaricheyt geresen’. De ruzie ontbrandde in alle hevigheid in de zomer van 1612 

32 J.M. Roof, De herleving van de stads- en landparochie van Ter Goes, 1 april 1615. In: Historisch 
Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 5, 1979, 129.

33 F. van Ingen, Die niederländische Nationalliteratur im Kontext der konfessionspolitischen 
Auseinandersetzungen auf der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. In: Nation und Literatur 
im Europa der Frühen Neuzeit, (red.) K. Garber. Tübingen, 1989, 576-594, hier 588, met een 
citaat en vertaling van een fragment uit De Groots Latijnse brief.

34 Briefwisseling van Hugo Grotius, dl I, no. 170, aan Pierre Jeannin, 18 september 1609.
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en breidde zich in het volgende jaar verder uit. Twee andere Goesenaren, burge-
meesters Willem M. Driewegen en Cornelis A. Soetwater, kwamen toen eveneens 
onder vuur te liggen.35 Het is niet ondenkbaar dat in deze politieke controverse de 
uitoefening van de geneeskunst een rol heeft gespeeld, omdat Soetwater in Goes 
ook als arts praktiseerde en zich wellicht ergerde over de concurrentie door vader 
en zoon Lansbergen.36

35 De burgemeesters werden op 24 juni, feestdag van Johannes de Doper, gekozen voor een 
zittingsduur van twee jaar. Vernissius bekleedde het ambt van 1612-1614, Driewegen van 1611-
1613, en Soetwater van 1613-1615. Zie voor een handzaam overzicht van Goese burgemeesters: 
ZB, Handschriftenverzameling KZGW, no. 6381, f. 58r-61r. Een eerste aanzet tot een beschrij-
ving van de Goese kwestie is te vinden in A. Kort en A. Barth, Stappen in en om de Grote Kerk 
in Goes. Goes, 2013, 151-154.

36 Petrus Lansbergen combineerde het predikambt eveneens met de uitoefening van de genees-
kunst; op 5 juni 1613 verwierf hij in Franeker het doctoraat in deze discipline (NNBW II, kol. 
782-784).

Hugo de Groot (1583-1645), anno 
1617, olieverf op paneel. Den Haag, 
Haags Historisch Museum.
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Maar het was toch vooral de ongezouten kritiek op haar beleid, die de Goese 
stadsregering dwarszat. Hoe fel Philippus Lansbergen vanaf de kansel van leer 
kon trekken, blijkt bijvoorbeeld uit een preek die hij op zaterdag 30 juni 1612 hield 
over Galaten 6:10: ‘laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgeno-
ten des geloofs’.37 De passage gaf de predikant aanleiding stelling te nemen tegen 
enkele Goese notabelen38 omdat zij hun geloofsgenoten juist verdrukt hadden. 
Deze zondige kerkgangers deden er beter aan op de voor zondag geplande avond-
maalsviering weg te blijven. Als ze zich toch vertoonden, zou hij, Lansbergen, 
doen als Christus, die op zijn laatste avondmaalsviering met Judas het brood brak, 
maar ook voorzegde dat de apostel hem zou verraden. Het lot van de verrader 
was bekend en die stadsbestuurders zou het zeker niet beter vergaan: ‘’t verginck 
hem, Judas, qualick, ende alsoo zal ’t die persoonen oock’.39 Dat was krachtige, 
zelfs opruiende taal, waarvoor Lansbergen zich later verwoed trachtte te veront-
schuldigen. De naam van Judas had hij niet gebezigd,40 en op de vraag waarom hij 
de stadsbestuurders niet onder vier ogen had gekapitteld, antwoordde hij weinig 
overtuigend ‘dat de particuliere vermaninghe onruste zoude veroorsaeckt hebben 
over de geheele stadt’. Kort na de kerkdienst kreeg hij van stadssecretaris Boude-
wijn de Witte te horen dat volgens de geruchten er in Holland en Zeeland ‘noyt 
schandaleuser en seditieuser’ gepreekt was dan Lansbergen had gedaan. De Witte 
voegde nog toe ‘dat te hebben van seven off acht persoonen’.41 Tot drie keer toe 
weigerde Lansbergen de tekst van deze preek aan het stadsbestuur voor te leggen, 
onder het mom dat de regenten van theologie geen benul hadden. Dit argument 
werd natuurlijk als een ridicule uitvlucht afgewezen: waarom had Lansbergen dan 
zijn preek gehouden? Bovendien mocht niet worden uitgesloten dat de bestuur-
ders evenveel verstand van theologie hadden als het merendeel der kerkenraad.42

Het Goese stadsbestuur trad heel kordaat op tegen vader en zoon Lansber-
gen. Het is niet helemaal duidelijk hoe dat precies in zijn werk ging, maar op 

37 Zie voor het volgende Reitsma en Van Veen, Acta V, 132-133.
38 Op 132 omschrijft de bron die notabelen als ‘eenighe uyt de E. magistraetpersoonen, in aen-

sienelicke plaetsen sittende’. De laatste vier woorden zijn wel bijna zeker op te vatten als ‘op de 
meest in het oog vallende plaatsen in de kerk gezeten’. Burgmeester Van der Nisse mocht zich 
deze woorden aantrekken.

39 Ibidem, 132.
40 Dit was waarschijnlijk een leugentje om bestwil, want een handgeschreven versie van de preek 

bevatte wel een verwijzing naar Judas. Zie ibidem, 128.
41 Ibidem, 133.
42 J. van der Baan, Philippus en Petrus Lansbergen: Eene bijdrage, als toevoegsel aan die van Dr. 

A.A. Fokker (…). In: Archief ZGW, tweede deel (1866-1869), nr. 7, 205-227, hier 220.
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zaterdag 27 oktober 1612 namen burgemeesters en schepenen een resolutie aan 
die uit drie onderdelen bestond. De predikanten werd verboden zich in te laten 
met de verkiezing en benoeming van wereldlijke gezagsdragers. Ook moesten zij 
zich onthouden van opruiende preken en tenslotte werd hen verboden kerkelijke 
procedures tegen overheidspersonen op touw te zetten. De predikanten zeiden 
hun medewerking toe, maar na drie weken herriepen zij de resolutie als strijdig 
met Gods woord. Omdat het conflict zo voortsleepte, werd over de resolutie na-
der advies ingewonnen van Hugo de Groot, ambtenaar bij de hoogste provinciale 
rechtsinstanties, want er bestaat een memorie van 30 november 1612,43 waarin 
hij het standpunt van de seculiere overheid met een gedegen argumentatie ver-
woordde en betoogde dat de magistraat niet aan kerkelijke censuur onderworpen 
was. Predikanten die zich ‘onburgerlijk’ gedroegen konden worden afgezet. De 
resolutie van 27 oktober 1612 was conform Gods woord, de beschreven rechten 
en ‘de natuerlycke reden’. Onder de laatste categorie moet wel het door God in de 
menselijke natuur ingelegde besef van goed en kwaad verstaan worden, het na-
tuurrecht waarvan De Groot een overtuigd pleitbezorger zou worden.

De strekking van dit geleerde betoog44 kan in enkele hoofdpunten worden sa-
mengevat. De Groot wilde wel toegeven dat kerkelijke dienaren de taak toekwam 
overheidspersonen aan te sporen de selectie en verkiezing van bestuurders zo in 
te richten dat er verstandige en integere ambtsdragers op het kussen kwamen.45 

43 NA, toegangsnummer 1.10.35.02, W.E. Smelt, Inventaris van het archief van Hugo de Groot. 
Supplement 1327-1629. (Den Haag, 1928), inventarisnummer 44, f. 317-318, fragment van een 
eigenhandig conceptadvies van Hugo de Groot, gedateerd op 30 november 1612. In zijn artikel 
‘Philippus en Petrus Lansbergen’, 222-226 (bijlage I), gaf Joost van der Baan de volledige tekst 
van dit ‘Advys’ van De Groot uit, nu gedateerd op 30 augustus 1613. Hij baseerde zich voor zijn 
editie op archiefstukken ‘betreffende het afzetten van predikant Lansbergius en het beroepen 
van Abraham Happart (1611-1614)’, in Gemeentearchief Goes, Inventaris van het Archief van 
de stad Goes, no. 3176. Dit interessante dossier bevat (naast onuitgegeven materiaal) alle docu-
menten die door Van der Baan als bijlagen A-J werden uitgegeven, behalve het ‘Advys’ (bijlage 
I), waarvan de vindplaats onbekend is. Naar alle waarschijnlijkheid is 30 november 1612 de 
juiste datum. Smelts inventaris verwijst nog naar een tweede conceptadvies, 1.10.35.02, no. 44, 
f. 327-328, eveneens in de hand van De Groot, maar nu ongedateerd. Anders dan het eerst-
genoemde ‘Advys’, dat de bevoegdheden van de magistraat in een algemeen juridisch betoog 
uit de doeken doet, bevat het tweede document aanbevelingen die uitlegden hoe de overheid 
tegen de Lansbergens moest optreden. Het maakt ook duidelijk dat de predikanten tegen het 
stadsbestuur ageerden omdat het de belangen van de roomsen bevorderde. De preek over Ga-
laten 6:10 komt ter sprake als een voorbeeld van Philippus Lansbergens strijdbare opstelling.

44 Van der Baan, Philippus en Petrus Lansbergen, 222-226 (bijlage I).
45 De keuze moest vallen op ‘wijse, verstandighe, welbekende, cloeckmoedige, godtvreesende, 

waerspreeckende’ bestuurders die zich niet lieten leiden door eigenbelang, of in de formule-
ring van de Statenvertaling, ‘die de giericheyt haten’ (Exodus 18:21; Deuteronomium 1:13 en 15).
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Ongedateerd conceptadvies over de Goese kwestie in de hand van advocaat-fiscaal 
Hugo de Groot. Den Haag, Nationaal Archief.
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Als predikanten overheidspersonen om particuliere aangelegenheden vermaan-
den, moest dat wel discreet gebeuren en in ieder geval niet op zo’n manier dat de 
overheid in diskrediet werd gebracht. Dat leidde slechts tot onrust en opstand, 
want het gewone volk was nu eenmaal niet ‘geauthorizeert’ om gebreken in be-
stuurders te ‘rechten’. Die taak kwam in het verleden alleen de Bijbelse profeten 
toe. Zij beschikten immers over een speciale, door God ingestelde opdracht mis-
standen in het openbaar, voor het volk, te corrigeren. Het was ook verboden ker-
kelijke procedures tegen de overheid op gang te brengen. Om zijn pleidooi meer 
gewicht te geven haalde De Groot een recente publicatie van de aarts-calvinist 
Franciscus Gomarus aan. In diens Waerschouwinghe stond immers te lezen dat 
alle trouwe herders toegaven dat het hun plicht was de overheid, ‘wiers boecken 
duyster sijn om te lesen’, lief te hebben en haar besluiten niet te onderzoeken en 
beoordelen.46

Als de predikanten tegen de resolutie van 27 oktober ingingen, moest de bal-
juw, dus het hoofd van het stadsbestuur, krachtig optreden. Dit ambt werd in 
deze periode waargenomen door Michiel van Baerlant, eveneens verdacht van 
rooms-katholicisme.47 In zijn betoog maande De Groot hem tegen de predikan-
ten te procederen ‘bij informatie ende examinatie naar de manier van extraordi-
naris proces’. Ontslag uit de dienst was dan een gerechte straf, zeker als er in een 
eerder stadium al waarschuwingen waren uitgegaan. De advocaat-fiscaal verwees 
nog naar de Bijbel, 1 Koningen 2:27, met de geschiedenis van de priester Abjatar 
die door Salomon werd ontslagen. Ook Ruardus Acronius, een andere calvinist en 
een fervent verdediger van kerkelijke autonomie, had in het veertiende hoofdstuk 
van zijn Nootwendich vertooch (1610) deze Bijbelplaats zo opgevat.48 In een ex-
traordinair proces was de beklaagde geen partij, maar gold hij of zij als een passief 
object van gerechtelijk onderzoek dat tortuur als middel kon inzetten om een be-
kentenis af te dwingen. Mocht een dergelijk proces echter onhaalbaar blijken, dan 
was volgens Hugo de Groot een ordinair proces ‘tot suspensie’, dus schorsing in de 

46 F. Gomarus, Waerschouwinghe over de Vermaninghe aen R. Donteklock. Leiden, 1610, 23 en 24.
47 Een anonieme informant verklapte aan Philippus Lansbergen dat Van Baerlant naar Den Haag 

was gereisd om zich over het optreden van de predikant bij advocaat-fiscaal Hugo de Groot te 
beklagen. Zie Van der Baan, Philippus en Petrus Lansbergen, 227.

48 Zie over hem D. Nauta, in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protes-
tantisme, deel 2. Kampen, 1983, 14-17. Vgl. Nootwendigh vertooch … door Ruarum Acronium. 
Schiedam, 1610, 35: ‘De priesteren ende kerckelijcke personen, gheen wtghezondert, hebben 
inden ouden Testamente in alle politike handelingen, onder de ghehoorsaemheyt ende straffe 
haerder koninghen ghestaen, 1 Reg 2:27’.
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uitoefening van de dienst, de enige andere oplossing. In dat geval ontstond er een 
juridische confrontatie tussen twee in beginsel gelijkwaardige partijen, met als 
gevolg dat alle vuile was op straat kwam te liggen. De overheid moest erin berus-
ten dat het proces zo aanstoot gaf, maar voor de kerkelijke partij was het nadeel 
veel groter: zij leed immers een vernederend reputatieverlies, omdat zij door haar 
opzet de wereldlijke macht te ‘usurpeeren’ de indruk wekte het voorbeeld van de 
pauselijke geestelijkheid te volgen.49 De Groot schreef dit op een moment dat de 
in Leiden begonnen predestinatiestrijd tot een eerste climax was opgelaaid als 
gevolg van de controverse om de benoeming van de libertijnse hoogleraar Con-
radus Vorstius. In dogmatisch opzicht zou deze strijd eerst in 1619 op de Synode 
van Dordrecht beslist worden.

Maar zover was het nog lang niet. In Goes speelde zich in 1612-1613 op plaat-
selijk niveau al een felle machtsstrijd af, die onder vakkundige begeleiding door 
Hugo de Groot, toeverlaat van Oldenbarnevelt en begaafd pleitbezorger van diens 
tolerantiebeleid, tot een overwinning van de stadsregering leidde. In het licht 
van het verdere verloop van de Bestandstroebelen zou weldra blijken dat het om 
een Pyrrhusoverwinning ging, want in Holland slaagde de overheid er niet in de 
groeiende ontevredenheid in te dammen. In Goes zelf sloeg het debacle met de 
Lansbergens diepe wonden. Dat was zeker voor een belangrijk deel het gevolg 
van de trotse en onverzoenlijke houding van vader en zoon Lansbergen. Philip-
pus vond zichzelf een ‘vroom en getrouw herder’ die nog liever stierf dan ‘het 
minste kladdeken te draghen tot nadeel van zijne eere ende tot schande van alle 
kercken van Zeelandt’.50 Hij wist zeker dat er ‘noyt moorder ofte dieff ter Goes was 
geweest, off hij was beter van de heeren getracteert als hij’.51 Zoon Petrus liet zijn 
vader meestal het woord voeren, maar hij gaf hem steeds ruggensteun.

De Goese magistraat was echter niet van zins concessies te doen, omdat bei-
de predikanten halsstarrig weigerden hun inmenging in de politiek op te geven. 
Uiteindelijk dwong hun strijdvaardigheid ook de kerk tot ingrijpen. Op 1 okto-
ber 1613 verzamelden zich in Goes, onder toezicht van Gedeputeerde Staten van 
Zeeland, vertegenwoordigers van de vier Zeeuwse classes voor een zogenaamde 
‘coetus’, een bijeenkomst die alleen in naam van een normale provinciale synode 
verschilde, maar die over benoemings- en ontslagkwesties volledige competentie 

49 Van der Baan, Philippus en Petrus Lansbergen, 226 (bijlage I).
50 Reitsma en Van Veen, Acta V, 114 en 125.
51 Ibidem, 136. 
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bezat.52 Tijdens deze vergadering zochten de verzamelde predikanten naar een 
oplossing, want de ruzie verziekte de sfeer in staat en kerk. In Goes bestond er 
immers van de kant van de wereldlijke overheid een ‘merkelijcke onwille’ tegen-
over het gedrag van de Lansbergens dat, althans volgens diezelfde overheid, haar 
gezag ondermijnde en de gemeente tot oproer aanzette. De coetus ging zeer voor-
zichtig te werk en hield voortdurend voeling met het stadsbestuur.53 Ook vader 
en zoon Lansbergen werden gehoord; zij mochten stukken aandragen en de drijf-
veren achter hun optreden uitleggen. Over de preken van Philippus velde de ver-
gadering een genuanceerd oordeel: zij waren stichtelijk, maar ook onvoorzichtig, 
gelet op de plaatselijke omstandigheden en de ‘onwille’ onder het stadsbestuur, 
en daarom was het beter geweest als de predikant zich had ingehouden.54 In een 
‘Cort verhael’, opgebouwd uit 28 artikelen, werden de ergernissen van de ma-
gistraat opgesomd. Aan dit document voegden de Lansbergens vervolgens hun 
verweer toe. Maar uiteindelijk liepen zelfs herhaalde pogingen tot verzoening op 
niets uit en kon de vergadering niet om de conclusie heen: van de zijde van het 
stadsbestuur bleef de ‘onwille’ virulent doorwerken. In zulke gevallen voorzagen 
de Zeeuwse Kerkorde van 1591 en de uitleg van de relevante artikelen, vastgesteld 
op een nadien te Veere gehouden provinciale synode, op ondubbelzinnige wijze. 
Voor predikanten die met ernstige ‘onwille’ geconfronteerd werden, moest ont-
slag uit de dienst (in dit geval in Goes) volgen, alsmede overplaatsing naar een 
andere kerkgemeente waar deze ‘onwille’ niet zou rijzen. De officiële resolutie van 
de coetus is gedateerd op 10 oktober 1613.55

De oude Lansbergen en zijn zoon moesten deze beslissing aanvaarden, maar 
zij legden zich er niet bij neer, vooral ook omdat zij in de Goese burgerij veel 
navolgers hadden. In feite voltrok zich een kerkscheuring, want de malcontenten 
besloten voortaan te kerken in het nabijgelegen Kloetinge, waar een andere telg 
uit de Lansbergen-familie, Philippus junior, als predikant werkzaam was. Boven-

52 Ibidem, 112-142, een fascinerend relaas over de voorzichtige, gewetensvolle manier waarop de 
kerkelijke bestuurders het conflict tussen magistraat en geestelijkheid probeerden op te lossen. 
Zie ook Classicale Acta, 1573-1620, dl IV, Provinciale Synode Zeeland. Classis Walcheren, 1602-
1620. Classis Zuid-Beveland, 1579-1591, (red.) J. Bouterse. Den Haag, 1995, 215-217, 220-221 en 
355.

53 Kort voordat de coetus bijeenkwam, schreef Hugo de Groot nog een bemoedigende brief aan 
stadssecretaris Boudewijn de Witte, een Leidse studievriend. Zie Briefwisseling van Hugo 
Grotius, dl XVII, no. 277A, d.d. 3 september 1613, uitgegeven op basis van het oorspronkelijke 
handschrift in GA Goes, no. 3176.

54 Reitsma en Van Veen, Acta V, 128. 
55 Ibidem, 130.
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dien gingen zij op de eerstvolgende provinciale synode in beroep tegen de beslis-
sing van de Goese coetus, en in een later stadium was er sprake van pogingen de 
Synode van Dordrecht tot een rechtsherstel over te halen.56 Omdat deze pogin-
gen faalden, waren Philippus en Petrus Lansbergen gedwongen op een andere 
manier in hun levensonderhoud te voorzien. De vader genoot een jaargeld van 
de Zeeuwse Staten dat hem in staat stelde zich als een privégeleerde aan de as-
tronomie en wiskunde te wijden en Petrus begon in Goes een medische praktijk. 
Opmerkelijk is wel de hardnekkigheid van de laatste, want in 1641 ontstond er een 
nieuwe strijd over de verhouding tussen kerk en staat. In deze polemiek, ook wel 
de Grallae-controverse genoemd, naar aanleiding van een aan Claude Saumaise 
toegeschreven schotschrift Grallae seu vere puerilis cothurnus sapientiae (Frane-
ker, 1646), bracht Petrus Lansbergen de coetus opnieuw ter sprake en keerde hij 
zich op gloedvolle wijze tegen het ontslag van zijn vader en hemzelf omdat het 
om een grove aantasting van het recht zou gaan. Hij schrijft het ontslag toe aan de 
na-ijver van de predikanten op het Goese platteland die op de positie van hem en 
zijn vader zouden hebben geaasd.57

Joost van der Baan springt in
Na deze uitweiding is het nodig naar het uitgangspunt terug te keren en vast te 
stellen dat in de ontrafeling en beschrijving van de zeventiende-eeuwse Goese 
competentiestrijd enkele leden van het Zeeuws Genootschap een belangrijke rol 
hebben gespeeld, ook omdat zij ervoor zorgden dat de vrucht van de historische 
onderzoekingen in Archief verschenen. Eerder werd al verwezen naar het artikel 
van A.A. Fokker over de Lansbergens. Hoe gedegen hij ook te werk ging, hij mis-
te toch belangrijk bronnenmateriaal dat elders bewaard werd. Hiervan kon hij 
slechts in een naschrift bij zijn artikel melding maken.58 Het lag natuurlijk voor 
de hand ook in Goes naspeuringen te verrichten. Uit een aan Lantsheer gerichte 
brief, bewaard onder de handschriften van het Zeeuws Genootschap, blijkt dat 
Fokker voor zijn artikel had geïnformeerd of de Goese predikant en stadsarchi-
varis, Rixtinus Arnoldus Soetbrood Piccardt, sinds 1863 lid van het Zeeuws Ge-

56 De kwestie sleepte zich voort, omdat de beroeping van de vervanger van de Lansbergens, 
Abraham Happart, fel verzet opriep.

57 P. Lansbergen, Verantwoordinghe. Middelburg, 1647, 9, en idem, Index errorum coetus. Middel-
burg, 1648, 47-48 en passim.

58 Naschrift. In: A.A. Fokker, Philippus Lansbergen, 97-100. Fokker geeft niet aan waar hij het 
materiaal voor zijn epiloog aangetroffen had.
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nootschap, kennis had van relevant archiefmateriaal dat nog niet benut was. Door 
ziekte was Piccardt niet in staat nader onderzoek te doen.59 Dat gebeurde niet 
lang daarna, want een andere Zeeuwse historicus, Joost van der Baan (1808-1896), 
een echte ‘archiefmuis’,60 publiceerde enkele jaren later met hulp van Piccardt in 
Archief een appendix op Fokkers artikel waarin belangrijke documenten uit het 
Goese Stadsarchief als bijlagen A tot en met J het licht zagen.61

Van der Baan mocht een ervaringsdeskundige genoemd worden, want zelf was 
hij in 1862 om herhaalde buitenechtelijke affaires uit zijn ambt als hoofdonder-
wijzer in Zaamslag ontslagen. Na enkele voorgaande misstappen dwongen ‘zeer 
laakbare, hoogst onzedelijke handelingen jegens twee zijner vrouwelijke leerlin-
gen’ tot deze maatregel, ondanks het harde feit dat de delinquent een vrouw en 
drie ongetrouwde dochters te onderhouden had. Hij moest nu in Wolphaartsdijk 
met administratieve baantjes in zijn onderhoud voorzien, terwijl hij ondertussen 
in de Zeeuwse archieven en bibliotheken grasduinde. In 1866 had hij een nauw-
keurige uitgave van de acta van de Goese coetus bezorgd.62 Op 25 oktober 1867 
schreef hij vanuit Wolphaartsdijk aan Lantsheer om hem zijn aanmerkingen op 
de tweede aflevering van Zelandia illustrata door te geven. Tevens herinnerde 
hij hem aan zijn bijdrage over de Lansbergens met archivale bescheiden die hem 
ter beschikking waren gesteld door Piccardt. Enkele maanden daarvoor had hij 
het stuk al naar A.A. Fokker opgestuurd en nu liet hij weten dat hij prijs stelde op 

59 ZB, Handschriftenverzameling KZGW, no. 860, d.d. 6 maart 1862. Na een krachtig ‘Amice!’ 
biedt Fokker Lantsheer zijn studie, kennelijk nog in manuscript-vorm, over de Moschus-strijd 
aan met het verzoek opmerkingen door te geven. 

60 Zie over hem Cornelis de Waard in NNBW III, kol. 47-48, en T. Visser, Tien Zeeuwse onderwij-
zers in de negentiende eeuw. Goes, 1997, 45-51.

61 J. van der Baan, Philippus en Petrus Lansbergen. Eene bijdrage (…). In: Archief ZGW, twee-
de deel (1866-1869), nr. 7, 205-227, met in bijlage I het advies van advocaat-fiscaal De Groot. 
Voor zover dat viel vast te stellen, is de tekst van dit (nu onvindbare) document nog niet benut 
in het onderzoek naar De Groots leven en werken. Van der Baan laat om niet aangeduide 
redenen achterwege de conclusies van zijn voorganger Fokker op grond van de Goese stukken 
te verbeteren. Kon hij zich dat op grond van diens vooraanstaande positie binnen het Genoot-
schap niet permitteren? Zie het korte citaat uit het advies van De Groot, bij Fokker gedateerd 
op 30 augustus 1612 (97-98), en de resolutie van het stadsbestuur, d.d. 27 oktober 1612 (98), 
door Van der Baan in een vollediger vorm, met meer bijkomstige gegevens afgedrukt.

62 J. van der Baan, Kerkelijke procedure over de zaak van Philippus en Petrus Lansbergen, predi-
kanten te Goes, in 1613. In: Kerkhistorisch Archief IV, (red.) N.C. Kist en W. Moll. Amsterdam, 
1866, 339-384, op basis van een handschrift dat hem door de burgemeester van Wolphaarts-
dijk, C.P. Lenshoek, ter beschikking was gesteld. Vgl. Reitsma en Van Veen, Acta V, p. v en xi. 
In zijn inleiding verwees Van der Baan naar ‘de belangrijke bijdrage van den Wel-Ed. Heer Dr. 
A.A Fokker, waarvan wij de lezing ruimschoots aanbevelen’.
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spoedige publicatie.63 Van der Baan was geen lid van het Zeeuws Genootschap. 
In 1869 stond hij wel op een voordrachtslijst, maar zijn kandidatuur werd op 24 
februari met drie tegen negen stemmen afgewezen.64 Hij bleef in de Lansbergens 
geïnteresseerd. Op 20 februari 1890 verstrekte hij Frederik Nagtglas voor diens 
Levensberichten nog biografisch materiaal dat van zijn onverholen sympathie 
voor beide predikanten getuigde: ‘Deze twee ijverige en geleerde Evangelie-die-
naars, die ten doel gesteld waren van toomlooze wraakzucht, moesten (…) voor 
de overmacht van hunne tegenstanders zwichten’.65

Afsluitende opmerkingen
Er is in het verleden veel gespeculeerd over de vraag waarom de Lansbergens van 
de dienst ontheven werden. Op grond van de bronnen is het zeker dat zij met hun 
aanvallen op de wereldlijke autoriteiten zover waren gegaan dat in Goes, waar 
een aanzienlijk volksdeel het rooms-katholicisme beleed, krachtdadig overheids-
ingrijpen omwille van de openbare orde niet kon uitblijven. Ook de clandestiene 
uitoefening van de geneeskunde vormde een probleem, maar het is de vraag of 
het door Fokker gesignaleerde godsdienstige liberalisme een rol heeft gespeeld. 
Vermoedelijk doelde Fokker op Philippus Lansbergens onderschrijving van het 
copernicaanse wereldbeeld, dat immers niet strookte met een letterlijke inter-
pretatie van de Bijbel.66 Nergens blijkt evenwel uit de onderzochte bronnen dat 
beoefening van de astronomie in de Goese kwestie een struikelblok was. Even-
min komt naar voren dat de Lansbergens in de opvlammende predestinatiestrijd 
positie kozen, hetzij aan de kant van de gomaristen of contraremonstranten, die 
autonomie voor de kerk opeisten, hetzij aan de kant van de arminianen of re-
monstranten, die als minderheidspartij juist voor bevoogding van de kerk door 
de staat pleitten omdat hun gematigde opvatting over de predestinatie alleen met 
steun van de overheid binnen de Gereformeerde Kerk gedoogd zou worden. Dat 
andere predikanten in de wijdvertakte Lansbergen-familie tot de remonstrantse 

63 ZB, Handschriftenverzameling KZGW, no. 856.
64 ZA, Archief KZGW, no. 51, Notulen van bestuursvergaderingen 1863-1879, f. 122v-126r.
65 ZB, Handschriftenverzameling KZGW, no. 1178. Vgl. het voorwoord van Nagtglas, Levensbe-

richten van Zeeuwen, eerste deel. Middelburg, 1890, xv, waar de auteur zijn dank betuigt aan 
‘den in Zeeuwsche kerk- en schoolgeschiedenis buitengemeen ervaren Joost van der Baan, die 
aan een leeftijd van 86 jaren nog de arbeidskracht en werklust van een jong mensch paart’.

66 Fokker, Philippus Lansbergen, 57-58, 69 en 76. Anders dan Fokker wil (ibidem, 58, noot 1), valt 
uit de eigentijdse bronnen evenmin op te maken dat Lansbergens copernicanisme in diens 
nadeel werkte.
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partij behoorden, mag geen reden zijn Philippus en Petrus onder deze noemer 
te scharen.67 Ook in zijn latere uithalen naar de coetus laat Petrus de predestina-
tiestrijd ter zijde.

Het wachten is op een diepgravend overzichtsartikel dat alle materiaal over het 
ontslag van de Lansbergens benut, inclusief de stukken die Hugo de Groot als ad-
vocaat over de kwestie verzamelde en die nu in het Nationaal Archief in Den Haag 
bewaard worden. Op voorhand kan hier al geopperd worden dat het verkeerd zou 
zijn bij een beoordeling van de controverse de Lansbergens de zwartepiet toe te 
spelen. Goes was eigenlijk het strijdtoneel van een onoplosbaar dilemma, waar-
van de scherpe contouren in de door Joost van der Baan uitgegeven bijlagen goed 
naar voren komen. Het stadsbestuur hechtte logischerwijze aan de suprematie 
van het wereldlijke gezag, maar veel stadsbestuurders waren lidmaat van de Ge-
reformeerde Kerk, en die instelling vereiste van haar herders dat zij, geïnspireerd 
door passages als Mattheus 18:15-17, over het godsdienstig en zedelijk leven van 
de gelovigen waakten. De in hun kerk geldende ambtsopvatting verplichtte hen 
zondaars vanaf de kansel te berispen en bij recidive tot hun uitsluiting over te 
gaan, zeker als zij ervan overtuigd waren dat het bestuurders betrof die de kerk 
schaadden.

Evenmin als de Lansbergens dat deden, zou De Groot de problematiek niet 
laten rusten. In de periode 1614-1617 schreef hij zijn met geleerde citaten door-
spekte werk De imperio waarin hij opnieuw pleitte voor de suprematie van de 
wereldlijke overheid boven de kerkelijke. Al werd hij weldra bestempeld tot een 
fanatiek verdediger van een beleid dat de fervente calvinisten wilde verplichten 
tot samengaan met de rekkelijke remonstranten binnen een en dezelfde kerk, ter-
wijl dat toch volgens de contraremonstranten aanhangers waren van een ketterse 
leer die in de kerk niet geduld mocht worden, een nietsontziende drijver was De 
Groot allerminst. Hij maakte zich sterk voor een adviserende taak van de kerke-
lijke bestuurders en liet vooral in het zesde hoofdstuk van De imperio goed uitko-
men dat wanneer de wereldlijke overheid de adviezen van de geestelijkheid stel-
selmatig negeerde, zij over de schreef ging volgens een meer algemene opvatting 
van het natuurrecht. Weldenkende burgers, op de eerste plaats de geestelijkheid, 
moesten als adviseurs van de overheid een eigen rol vervullen die aan hun kennis, 

67 Zie T. van Nouhuys, Copernicanism, Jansenism, and Remonstrantism in the seventeenth-cen-
tury Netherlands. In: Heterodoxy in early modern science and religion, (red.) John Brooke en 
Ian Maclean. Oxford, 2005, 145-168, hier 147-155.



364 Sporen van Hugo de Groot

verdienste en positie in de maatschappij beantwoordde.68 De imperio verscheen 
postuum, in 1647, vermoedelijk bij de Middelburgse stadsdrukker Anthony de 
Later. Hij zal de uitgave in zijn fonds hebben opgenomen, omdat zij goed paste in 
de Grallae-controverse.69

Hoe moet nu het verhaal van De Groots receptie in Zeeland worden geduid? 
Aan de bovenstaande, rudimentaire beschrijving van de studies van drie Zeeuw-
se historici kunnen voorzichtig enkele afsluitende opmerkingen worden vastge-
knoopt. Allereerst wordt duidelijk dat de resultaten van hun werkzaamheid nog 
steeds de aandacht van de hedendaagse vakhistorici verdienen. Het voorbeeld 
van De Groot laat zien dat het in Zeeland verrichte historische onderzoek leidde 
tot fundamentele bijdragen die de kennis van leven en werken van een zeven-
tiende-eeuwse staatsman-geleerde op essentiële punten aanvullen. In de tweede 
plaats kan worden gesteld dat de Zeeuwse geschiedschrijving in belangrijke mate 
op de editie en interpretatie van bronnen was gericht. De hiervoor aangehaalde 
lijst met onderwerpskeuzen van de leden van de Afdeling voor historische weten-
schappen maakte al duidelijk dat de geschiedschrijving vanwege haar aandacht 
voor tastbare artefacten en bronnen een evident antiquarisch karakter droeg. Of-
schoon de bronnen die in Archief werden uitgegeven of ontleed, meestal uit Zee-
land stamden, doet dat weinig af aan hun brede belang, want binnen dat Zeeuwse 
kader bestreken zij, bijvoorbeeld als het gaat om figuren zoals Hugo de Groot en 
de predikantenfamilie Lansbergen, een scala van religieuze en sociaal-culturele 
onderwerpen die ver boven de traditionele, strikt politieke geschiedschrijving uit-
stegen. Tenslotte valt op dat onderzoekers als Lantsheer, Fokker en Van der Baan 
weliswaar vanuit een gezond-chauvinistische houding werkten, maar ook een ob-
jectief verslag van hun bevindingen nastreefden: de bronnen moesten spreken, 
en daarvoor was het in de eerste plaats nodig hun strekking voor een zo breed 
mogelijk publiek uit te leggen. Alleen Joost van der Baan koos uitdrukkelijk partij 
in de door hem behandelde controverse, maar zijn voorkeur vormde geen beletsel 
voor een betrouwbare uitgave van de bronnen.

De hier besproken historici verdiepten zich nog als amateurs in de Zeeuwse 
geschiedenis en gaven zo reliëf aan de betekenis van hun eigen regio binnen de 
zich ontwikkelende natiestaat. Hun benadering, gericht op ontsluiting en objec-

68 H. Grotius, De imperio summarum potestatum circa sacra, (red.) Harm-Jan van Dam. Leiden, 
2001, secties 3, 13; 4, 6-12; 6, 2-9; 9, 3 en 12,1. Zie ook J. S. Geddert, Hugo Grotius and the mod-
ern theology of freedom: Transcending Natural Rights. New York, 2017, 87-109.

69 Grotius, De imperio, (red.) H.-J. van Dam, 82-83.
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tieve analyse van bronnen, past in een geleidelijke overgang naar een geschied-
schrijving die zich als een zelfstandige discipline van het keurslijf van religie en 
politieke overtuiging wilde losmaken en die, beoefend door professionele histori-
ci, in de moderne twintigste-eeuwse natiestaat tot volle wasdom zou komen. Met 
steun van het Zeeuws Genootschap droegen de Zeeuwse historici op lokaal en 
regionaal niveau bij tot een streven dat de hiërarchische geordende traditionele 
klassenmaatschappij openbrak en een leefwereld schiep waarin eigen verdienste, 
en niet afkomst en traditie, de maatschappelijke positie en wetenschappelijke sta-
tus bepaalde.70

70 Zie, voor gedetailleerde beschrijvingen van de algemene Nederlandse context, Het vaderlandse 
verleden: Robert Fruin en de Nederlandse geschiedenis, (red.) H. Paul en H. te Velde. Amster-
dam, 2010; H. Paul, De deugden van een wetenschapper. Karakter en toewijding in de geestes-
wetenschappen, 1850-1940. Amsterdam, 2018, en A. Maas, Johan Rudolph Thorbecke’s revenge: 
Objectivity and the rise of the Dutch nation state. In: Epistemic virtues in the sciences and the 
humanities, (red.) J. van Dongen en H. Paul. Cham, 2017, 173-193. Zie ook de bijdrage van Ad 
Maas in deze bundel.
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Liberalisten en hygiënisten
Fokker, De Man en de reanimatie van het 
Zeeuws Genootschap (1850-1900)
Ad Maas 

Op 14 april 1848 verschijnt er tijdens een vergadering van het Middelburg-
se geneeskundig leesgezelschap ‘De Harmonie’ een brief ter tafel van de 
Zutphense medicus Johannes Nicolaas Ramaer (1818-1887), waarin hij 

het gezelschap oproept zich aan te sluiten bij ‘eene op te rigten Algemeene Ne-
derlandsche Maatschappij voor Geneeskunde’.1 De brief legt een bom onder de 
geneeskundige beroepsgroep van de Zeeuwse provinciehoofdstad.

Het waren toch al nerveuze tijden. Een groot deel van Europa kookte over, er 
waren rellen geweest in Amsterdam en Den Haag, en nog maar net enkele dagen 
eerder had de Grondwetcommissie onder leiding van de liberaal Johan Rudolf 
Thorbecke een hypermoderne grondwettekst afgeleverd, waarmee Koning Wil-
lem II de binnenlandse gemoederen tot bedaren hoopte te brengen. Tot overmaat 
van ramp moest een machteloze overheid toezien hoe een cholera-epidemie dui-
zenden slachtoffers eiste.

Behalve een grondlegger van de Nederlandse psychiatrie was Ramaer één van 
de artsen die – ontevreden over de nationale medische organisatie, of eigenlijk 
het gebrek daaraan – voorstelde om de lokale medische gezelschappen onder één 
nationale moederorganisatie te scharen. Deze zou tegenover de nationale over-
heid een krachtige stem kunnen laten horen over medische zaken.

Ramaers voorstel haalt het niet in Middelburg, maar twee van de artsen, Jan 
Cornelis de Man (1818-1909) en Adriaan Abraham Fokker (1810-1878), laten het 

1 J.C. de Man, Geschiedenis van de afdeeling Zeeland der Nederlandsche Maatschappij tot Be-
vordering der Geneeskunst. In: Ter herinnering aan het vijftigjarig bestaan van de Vereeniging 
van Genees-, en Heelkundigen in Zeeland. Middelburg, 1898, 17-92, aldaar 17.
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er niet bij zitten. Samen met nog twee andere medici, Marinus Hendrik Dam-
me (1819-1889) en Leonardus Johannes de Marrée (1810-1875), trommelen ze zes-
tien Middelburgse artsen en heelmeesters op om de Vereeniging van Genees- en 
Heelkundigen in Zeeland in het leven te roepen. Anderhalf jaar later, op 20 de-
cember 1849 sluit deze club zich, na een fusie met geestverwanten uit Goes, als 
Afdeeling Zeeland aan bij de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst (NMG), de naam waaronder de nationale vereniging door het leven 
zou gaan.2

Drie van de vier opstandige artsen: De Man, Fokker en De Marrée waren 
eveneens lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Ook daarbin-
nen vertegenwoordigden ze een nieuw geluid. In dat geval kwam het niet tot een 
breuk, maar wendden ze hun energie en nieuwe ideeën aan voor een hervorming 
van binnenuit, die het Genootschap nieuw leven inblies. Fokker en De Man zijn 
de hoofdrolspelers van dit artikel. Zij waren tijdens de hervormingen alomte-
genwoordige figuren in het Genootschap (dit gold minder voor De Marrée). De 
richting in de medische wereld die zij vertegenwoordigden blijkt veel te onthul-
len over de koers die het Genootschap inzette. En deze koers, zoveel is duidelijk, 
volgde de liberale modernisering van de Nederlandse staat en maatschappij.

De bloeitijd van de geleerde genootschappen in Nederland lag in de decennia 
rond 1800, toen ze belangrijke brandpunten van het culturele en wetenschappe-
lijke leven waren. De geschiedschrijving van de geleerde genootschappen richt 
zich gewoonlijk op deze periode. Ook in het geval van het Zeeuws Genootschap 
hebben historici vooral de oprichting en de daarop volgende halve eeuw nauw-
gezet geanalyseerd. Minder duidelijk is hoe het ze verder verging in de sterk ver-
anderende negentiende-eeuwse maatschappij en wetenschappelijke wereld. Hoe 
slaagde een lokale club liefhebbers erin zich een nieuwe betekenis te verschaffen 
in een geïntegreerde natiestaat waarin techniek, wetenschap en cultuur steeds 
meer in de handen van experts en professionele instellingen belandden?

In mijn Blaaubeenlezing in 2015 heb ik uiteengezet dat beantwoording van 
deze vraag inzicht kan bieden in de wijze waarop de opkomst van de negentien-
de-eeuwse natiestaat de moderne wetenschapsbeoefening (dat wil zeggen zoals 

2 Ibidem.



369Ad Maas 

we die heden ten dage nog grotendeels kennen) vorm gaf.3 Uit onderstaand be-
toog zal blijken hoe zelfs de geleerde activiteiten van een enigszins perifere in-
stelling als het Zeeuws Genootschap, op alle niveaus, zowel organisatorisch als 
inhoudelijk, radicaal veranderden toen het Nederlandse staatsvormingsproces na 
1848 in een nieuw fase belandde.

De geleerde genootschappen raakten vanaf eind jaren 1830 in het defensief. 
‘Uitgebrande kraters’, noemde de prominente classicus Jacob Geel (1789-1862) 
ze, ‘waarin Jan en alleman, jong en oud zonder gevaar en op hun gemak kun-
nen zitten.4’ Ook bij het Zeeuws Genootschap was het elan tanende. In de ogen 
van Fokker was de fut er in de jaren 1820 al uit: ‘Aan al den uiterlijken bloei [...] 
knaagde de tand des verderfs’. Belangstellenden stroomden nog altijd toe voor de 
wintervergaderingen, maar ‘in die bedrijvigheid lag iets eentoonigs, men vergeeve 
mij de uitdrukking, iets machinaals’. Ook het nuttig werk dat er terdege nog werd 
verricht met ‘het wetenschappelijk doen rangschikken van zijne verzamelingen 
[...] kon het verval niet stoppen’.5

Fokker sprak deze woorden als voorzitter van het Genootschap tijdens de tri-
omfantelijke viering van het eeuwfeest in 1869, tevens afsluiting van een over-
gangsperiode waarbij het in 1861 aangenomen nieuwe reglement definitief in wer-
king trad. Het Genootschap was weer boven Jan, al mogen we niet bij voorbaat 
uitsluiten dat de stagnatie-retoriek een tikje overtrokken was: immers, hoe slech-
ter de situatie voorheen, hoe mooier Fokker in zijn speech het Genootschap uit 
haar as kon laten herrijzen. Uit de verslagen van de algemene vergaderingen uit 
de jaren 1850, die een onverminderde stroom van voordrachten en collectie-aan-
winsten opsommen, valt niet op te maken hoezeer de sleet er op zat.6 Toch was 
duidelijk dat het Genootschap haar beste tijd leek te hebben gehad. Vooral het 
zieltogen van het prijsvraagwezen was buitengewoon problematisch, omdat dit 

3 De tekst van de Blaaubeenlezing is verschenen in: A. Maas, Sociëteit, moderniteit en weten-
schap in eenzaamheid. In: Archief: mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, nr. 160, 2016, 5-20. Met deze lezing luidde ik het fellowship in dat ik in 2016 
namens het Zeeuws Genootschap en University College Roosevelt bekleedde. Dit artikel is de 
invulling van de onderzoeksvraag die ik bij deze gelegenheid heb verwoord. Dezelfde thema-
tiek behandel ik vanuit een ander perspectief in: A. Maas, Johan Rudolph Thorbecke’s revenge: 
objectivity and the rise of the Dutch nation state. In: J. van Dongen, H. Paul, Epistemic virtues 
in the sciences and humanities. Boston, 2017, 173-193.

4 J. Geel, Onderzoek en phantasie. Leiden, 1838, 57.
5 Feestrede A.A. Fokker. In: Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering ter viering van 

het eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, zp, zj, 4-30, citaten 22 en 23.
6 Zeeuws Archief (ZA), Archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Ar-

chief KZGW), inv. nr. 2.



370 Liberalisten en hygiënisten 
Fokker, De Man en de reanimatie van het Zeeuws Genootschap (1850-1900)

de voornaamste wetenschappelijke spil was waar het Genootschap om draaide. 
Antwoorden kwamen nog maar nauwelijks binnen, en daarmee kwam de vitali-
teit van het Genootschap in het geding. Te veel kwam ook aan op de president en 
de secretaris, en na het overlijden van president Samuel de Wind (1793-1859) wil-
de zelfs niemand hem nog opvolgen.7 Al in 1853 had deze aangegeven dat ‘het Ge-
nootschap sedert de laatste jaren in een kwijnende toestand verkeert’.8 Fokker zal 
bij zijn feestrede dus weinig hebben overdreven toen hij de toestand ‘hagchelijk’ 
noemde. Ook staat buiten kijf dat Fokker en zijn geestverwanten het vlaggenschip 
van Zeeuwse geleerdheid weer hadden vlotgetrokken.

Het had niet ontbroken aan eerdere pogingen om het Genootschap te her-
vormen. Voorstellen om ‘in sectiën’ te vergaderen, om het Genootschap anders 
gezegd op te splitsen in gespecialiseerde afdelingen, of om de positie van de le-
den (tegenover de directeuren) te versterken, mislukten echter. Een voorstel tot 
reglementswijziging uit 1853 liep stuk op de onwil van de directeuren.9 ‘Kortom, 
iedere poging om het leven in het genootschap op te wekken’, aldus Fokker, ‘bleek 
op zichzelve ontoereikend; iedere maatregel daartoe genomen, scheen af te stui-
ten op eene zekere lijdelijkheid en op een berusten, waarvan de grondslagen in 
de oorspronkelijke eigenaardige inrigting van het genootschap gelegen waren.’10

Die ‘eigenaardige inrichting’ dateerde nog uit de begindagen, toen het Ge-
nootschap twee categorieën leden bezat: directeuren en ‘gewone’ leden. De di-
recteuren werden gerekruteerd uit de regentenklasse; zij bekostigden en bestuur-
den het Genootschap, en waren reglementair eigenaar van alle bezittingen. De 
(niet-betalende) gewone leden waren de knappe koppen die de wetenschappelijke 
productie verzorgden door middel van voordrachten en verhandelingen. Tussen 
beide categorieën gaapte een flinke kloof. In de praktijk bestuurden de Walcherse 
directeuren het Genootschap. Ze hadden de touwtjes stevig in handen, zeker om-
dat de leden grotendeels uit Zeeuwse predikanten, rectoren en artsen bestonden 
die voor hun broodwinning toch al van hen afhankelijk waren.11 Nog in de jaren 
1850 vormden de directeuren een bolwerk dat wezenlijke veranderingen kon te-
genhouden die tornden aan hun reglementaire zeggenschap. Dat de hele Neder-

7 Feestrede Fokker, 22-25.
8 S. de Wind, Aanspraak en verslag. Uitgesproken in het P.[erptueel] Comm.[ité] van het  

Zeeuwsch Genootschap 10 Oct. 1853. Archief KZGW, inv. nr. 341.
9 Feestrede Fokker, 25-26.
10 Feestrede Fokker, 24.
11 W.W. Mijnhardt, ‘Tot heil van ’t Menschdom’: culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815. 

Amsterdam 1988, 124-223.
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landse staatsinrichting ondertussen naar liberale snit was gedemocratiseerd deed 
daar niets aan af.

De reglementswijziging kreeg een decennium later toch gestalte, en moet gro-
tendeels te danken zijn geweest aan het tactische handelen van vice-president 
Meinard Frederik Lantsheer (1819-1877).12 Deze uiterst bescheiden patriciër en 
rechter – het waren niet alleen maar medici die het Genootschap uit het moeras 
trokken – was de liberale beginselen toegedaan en moest zich in het dagelijks be-
staan in een omgeving van oerconservatieve magistraten staande zien te houden. 
Het had hem, volgens zijn biograaf Gerrit Adriaan Fokker, ‘schuchter’ en ‘weifel-
achtig’ gemaakt, maar het verschafte hem misschien ook de juiste bagage om een 
grondige hervorming van het Genootschap behoedzaam in te zetten. Lantsheer 
begreep dat veranderingen binnen het Zeeuws Genootschap alleen kans van sla-
gen hadden als ze vanuit de directeuren zelf uitgingen (en niet van het Perpetueel 
Comité zoals bij de mislukte poging van 1853 het geval was geweest). Eind 1861 
overreedde hij een nipte meerderheid tot een wetswijziging, voorzichtig ingesto-
ken met een uitgebreide proefperiode (tot 1869), waarin de rechtsongelijkheid 
tussen lid en directeur was opgeheven. ‘Zij [De leden] hebben, behoudens hunne 
na te melden verpligtingen, dezelfde regten als de directeuren’, stelde artikel 35 
van de nieuwe wet lapidair.13 Daar stond tegenover dat leden nu ook contributie 
betaalden, zij het minder dan de directeuren, die weer waren vrijgesteld van het 
houden van spreekbeurten. In plaats van het Perpetueel Comité kwam er een 
(door leden en directeuren gekozen) ‘uitvoerend bestuur’ om het Genootschap te 
bestieren, bestaande uit drie directeuren en drie leden. Ook in het Zeeuws Ge-
nootschap liep de standensamenleving op haar einde.14

Niet alleen de organisatie, ook de doelstelling van het Genootschap veran-
derde drastisch. In de tot dan toe geldende wet van 1801 was deze nog groten-
deels op het hogere gericht. ‘Den alléénwijze God te verheerlijken, het gansche 
menschdom en voornamelijk den landgenoten voordelig te zijn, en allerlei nuttige 
kunsten en wetenschappen voort te planten, zal het voornaamste doelwit van het 
genootschap blijven’, zo luidde artikel 1. God, landgenoten en de mensheid in het 

12 Over Lantsheer en zijn rol bij de herziening van de wet van het Genootschap: G.A. Fokker, 
Levensbericht van mr. M.F. Lantsheer. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde, nr. 77, 1878, 17-34; [K. Heeringa], Verslag van den secretaris. In: 1769-1919: Ge-
denkboek uitgegeven ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen te Middelburg. Middelburg z.j., 11-31, aldaar 22-26.

13 Wet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg, 1868.
14 Over de hervormingen: Feestrede Fokker, 25-26 [Heeringa], Verslag, 22-25.
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algemeen – daar ging het de Zeeuwen om, en in die volgorde. Zoals de secretaris 
in het gedenkboek uit 1919 schreef was dit oorspronkelijke doel ‘[...] zoo omvat-
tend, dat het Genootschap alleen daarom op alle punten van onze aarde in het 
leven had kunnen zijn geroepen.’15

Het voornaamste instrument om deze doelen te verwezenlijken waren de prijs-
vragen. Deze lieten inderdaad de mix van verhevenheid en praktische zin zien die 
uit artikel 1 sprak. De vragen varieerden van een roep om verbeterde brandblus-
sers tot de aard van ware christelijke verdraagzaamheid, en iedere geleerde die 
zich aangesproken voelde om hetzij de brandveiligheid of de godsvruchtigheid 
te bevorderen, was tot beantwoording uitgenodigd. Behalve de combinatie van 
nut en religie viel de afwisseling op van vragen met een (geografisch) onbepaald 
karakter enerzijds (wederom de brandblussers), en die zich specifiek op Zeeland 
richtten anderzijds (‘wat zijn de hoogste vloeden die Zeeland ooit hebben getrof-
fen?’).16

In de doelstelling van het Genootschap zoals geformuleerd in artikel 1 van de 
Wet van 1869 zijn het verhevene, het praktische en het universele geëlimineerd. 
Zowel God als het nut verdween uit Middelburg. Wat overbleef was Zeeland: 
‘Het Genootschap stelt zich ten doel, kennis en wetenschap ingezonderdheid in 
Zeeland te bevorderen en te verbreiden.’

Om dit doel te bereiken waren prijsvragen niet langer het geëigende middel. 
Deze paternalistische vorm van wetenschapsbeleid – de directeuren die de prijs-
vraag uitschreven bepaalden waar de geleerde indieners over nadachten – was 
uitgewerkt. Het lukte niet meer om ze op afroep aan het werk te krijgen, en in 
1860 schafte het Genootschap de prijsvragen af. Een poging om met een meer 
vrijblijvende variant respons uit te lokken – een gouden medaille en 150 gulden 
voor een anoniem ingestuurd werk op ‘eenig gebied der natuurkundige en histo-
rische wetenschappen’ – werd binnen enkele jaren wegens gebrek aan weerklank 
weer gestaakt.17

Beter bij de nieuwe tijd paste het Archief, het orgaan – gestart in 1856 – waar-
in de geleerde een (Zeeuws) onderwerp naar eigen keuze inbracht, en dat tot 

15 [Heeringa], Verslag, 13.
16 Over de prijsvragen: G.G. Trimpe Burger-Mekking, Prijsvragen en conceptprijsvragen van 

het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen uitgeschreven in het tijdvak 1769-1860. In: 
Archief: mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, nr. 146, 
2002, 69-254.

17 Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering van het Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen 1860 en 1865, ZA, Archief KZGW, inv.nr. 83.
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op de dag van vandaag verschijnt. De Wind lanceerde het initiatief bij dezelfde 
gelegenheid als waarbij hij de toestand kwijnend noemde. Net als andere genoot-
schappen, stelde hij vast, slaagde het Zeeuws Genootschap er niet meer in om 
met prijsvragen ‘door den prikkel der eer een meesterstuk uit te lokken’. Daar-
entegen grossierden de leden van het Genootschap wel in razend interessante 
voordrachten en mededelingen die de buitenwereld nooit bereikten. De Wind 
opperde de komst van een ‘Verzameling, Tijdschrift, Archief of hoe gij het noe-
men wilt, waaraan de leden de Vruchten van hunne geest konden toewijden’.18 
Hij gaf als voorbeeld het blad De Economist dat net een jaar eerder was gestart 
(en eveneens nog steeds bestaat) en dat een flexibele combinatie bevatte van kor-
tere mededelingen en iets langere stukken. De pagina’s van het orgaan van het 
Genootschap – achtereenvolgens de Verhandelingen, de Nieuwe Verhandelingen 
en de Nieuwe Werken – waren voor een groot deel gevuld door de min of meer 
geslaagde inzendingen op prijsvragen, die overigens gerust enkele honderden pa-
gina’s konden beslaan.19 De stukken in het nieuwe blad moesten ‘liefst, maar niet 
uitsluitend’, het eigen gewest tot onderwerp hebben.20 Het voorbehoud, ‘maar niet 
uitsluitend’, had De Wind gerust kunnen weglaten. Het Archief ontpopte zich als 
een blad voor Zeeuwse geschiedenis en oudheidkunde, met stukken die op fei-
telijke en beschrijvende wijze onderwerpen uit het Zeeuwse verleden uitplozen, 
detaillistisch en veelal ingestoken vanuit een bepaalde bron of bronmateriaal. In 
1881 publiceerde Huibert Martin Kesteloo ‘De stadsrekening van Middelburg van 
1365-1449’, terwijl een jaar eerder ‘Eenige bladen uit de geschiedenis van het oude 
tuchthuis te Middelburg’ verscheen (M.G. van Teijlingen). Zo leverde het Archief, 
op een robuust fundament van historische bronnen, puzzelstukjes waaruit het 
Zeeuwse verleden was opgebouwd.21 Stukken van religieuze of politieke aard wer-
den geweerd.22

18 S. de Wind, ‘Aanspraak en verslag. Uitgesproken in het P[erpetueel] Comm.[ité] van het 
Zeeuwsch Genootschap 10 Oct. 1853’, ZA, Archief KZGW, inv. nr. 341.

19 Voor een overzicht van de inhoud: C. Kannegieter, Lijst van Verhandelingen, Nieuwe Ver-
handelingen, Nieuwe Werken en Archief uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen gevolgd door registers van auteurs, aardrijkskundige namen en onderwerpen. 
In: Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1769-1969, z.p., z.j., 129-165.

20 De Wind, Aanvraag en verslag.
21 Een overzicht van de behandelde onderwerpen in deze periode: W.S. Unger, Jaarverslag over 

1955/56. In: Archief: mededelingen van de Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap-
pen, nr.100, 1956, V-XVIII.

22 ‘Voorberigt’, Archief: mededelingen van de Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap-
pen, nr. 1, 1856, III-IV.
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In vergelijking met de voorgaande periode is er na 1860 meer aandacht voor de 
collectie. Voorheen was deze toevertrouwd aan een bezoldigd manusje-van-al-
les, dat de preparaten op sterk water onderhield, catalogi aanvulde en overige 
hand-en-spandiensten verleende.23 De collectie had nog veel weg van een vroeg-
modern rariteitenkabinet. De natuur was het domein van verwondering en be-
wondering, meer dan van koele ratio en wetenschappelijke rigueur. Zo prikkelden 
een ‘reuzenradijs’ en een ‘ongemeen grooten aardappel, hebbende de gedaante 
van een nederzittende hond’ de verbeelding, of ‘twee pennen konststukken ver-
beeldende de tempel van Salomo en het Tabernakel’. Nog in 1817 werd ‘slangpoe-
der’ aan de collectie toegevoegd en ‘snoeren van een soort vrugt door bosnegers 
als halssierraard gedragen (soms tien of twaalf of meer)’.24 Het was een losse ver-
zameling eigenaardige, kostbare of zeldzame objecten, met als pièce de résistance 
het manshoge schelpenkabinet van Job Baster (1711-1775), met zijn op esthetische 
wijze gerangschikte schelpen, horens en koraal. Volgens Bert van der Roemer, die 
de epistemische en metafysische betekenis van vroegmoderne schelpenkabinet-
ten heeft geduid, was de esthetisch-elegante rangschikking van de schelpen een 
voorbeeld van hoe de menselijke geest in staat was de regelmaat en harmonie van 
Gods schepping te doorgronden en onderstrepen.25 De religieuze connotatie van 
de verzameling bleek expliciet uit het dankwoord aan de schenker van de aller-
eerste aanwinst op het gebied van de naturalia. Men schreef hem ‘hoe zonderling 
aangenaam het voor dit Genootschap was te zien, dat daardoor gelegenheid werd 
gegeven om een begin te maken tot het verzamelen van zoodanige zeldzaam-
heden der natuur, waarin de wijsheid en grootsheid van den Schepper op het 
luisterrijkste worden ten toon gespreid’.26 Behalve rariteiten bevatte de collectie 
overigens ook onderdelen die een meer systematisch geheel vormden, zoals de in 

23 Zoals statutair bepaald in artikel 13 van de reglementen van 1801 van het Genootschap: ZA, 
Archief KZGW, inv. nr. 1.

24 Lijsten van geschenken over 1768-1859, 1818-1860, ZA, Archief KZGW, inv. nrs. 129-137; K. Hey-
ning, Kunst of konst, de verzamelingen van het Zeeuws Genootschap, Zeeland 10, 2001, 10-17; 
H.J. Zuidervaart, Het ‘Kabinet der Natuurlijke Zeldzaamheden’ van het Zeeuwsch Genootschap 
der Wetenschappen gedurende het tijdvak 1771-1869. In: B.C. Sliggers, M.H. Besselink, (red.), 
Het verdwenen museum: natuurhistorische verzamelingen 1750-1850. Haarlem, 2002, 155-174.

25 B. van der Roemer, Neat nature. The relation between art and nature in a Dutch cabinet of 
curiosities from the early eighteenth century. In: History of Science, nr.42, 2004, 47-84; Bas-
ters schelpenbuffet staat beschreven in: A. Bockkom, J.H. Kluiver, J.M. Moraal, Kabinet van 
zeldzaamheden en naturalia. In: Spiegel van de tijd. 225 jaar verzamelen door het Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Middelburg, 1994, 11.

26 Geciteerd in: Heyning, Kunst of konst, 11. Zie voor deze schenking ook de bijdrage van Huib J. 
Zuidervaart aan deze bundel.
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1774 gekregen ́ zeer aanmerkelijke verzameling van Hoorns en Schulpen, waaraan 
maar weinig ontbreekt om eene volkoome collectie te zijn’.27

In de loop van de negentiende eeuw nam het ‘Zeeuwse’ aandeel in de collectie 
toe. Huib Zuidervaart heeft vastgesteld dat tot 1801 10% van de naturaliën inheems 
‘Zeeuws’ was. In de periode 1801-1821 groeide dit tot meer dan een derde.28 Deze 
toename suggereert dat de verandering in doelstelling van het Genootschap in 
1869 ten minste gedeeltelijk een eerder ingezette trend bestendigde. ‘Thans, nu 
de Zeeuwen ruimschoots gelegenheid hebben de elders tentoongespreide “zeld-
zaamheden” te gaan zien’, schrijft De Man in 1879, ‘verlangt het genootschap niet 
zoo zeer naar uitheemsche voorwerpen alswel naar Zeeuwsche, waarvoor het zich 
zeer aanbeveelt.29’ Fokker wilde de uiterste consequentie trekken uit de nieuwe 
doelstelling. Als het aan hem lag werd uit sommige collecties, in elk geval de zo-
ologische, alles wat niet Zeeuws was rücksichtlos verwijderd.30 Anderen wilden 
minder ver gaan. Het resultaat was een zekere ambivalentie tegenover alles wat 
niet-Zeeuws was, en een inconsistentie die museumcollecties vaak nu eenmaal ei-
gen is. Een voorbeeld was een klein kabinet uitheemse volkenkunde. Dit was ‘voor 
ons een hors de saison’ maar bleef niettemin behouden.31 Ironisch genoeg was ook 
de collectie mineralen waaraan Fokker zelf werkte, geenszins als Zeeuws, of zelfs 
maar als Nederlands te bestempelen.32 Door middel van putboringen probeerde 
Fokker de Zeeuwse klei- en zandstructuren aan de basalten uit het Zevengebergte 
en het kiezelmangaan uit de Harz toe te voegen.33 Ook de verzameling schelpen 
(concyliën) was internationaal, maar rond 1870 besloot het Genootschap ‘de ont-
brekende en hier of daar in ons land tehuis behoorende soorten zoveel mogelijk aan 
te schaffen’.34 Verzamelingen die anno 1869 al wel overwegend of geheel Zeeuws 
waren, was de oudheidkundige verzameling (in die zin dat ze onder de Zeeuwse 

27 Ibidem, 10.
28 Zuidervaart, Kabinet.
29 J.C. de Man, Naamlijst van voorwerpen van zoölogische aard alsmede van anthropologische en 

pathologische voorwerpen. Middelburg, 1869, 6.
30 J.C. de Man, In memoriam dr. A.A. Fokker. In: Archief: mededelingen van het Koninklijk 

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, nr. 24, 1880, III-XV.
31 W. Polman Kruseman, Levensbericht van dr. J.C. de Man. In: Archief: mededelingen van het 

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, nr. 54, 1910, xxxviii-cxxviii, op lxxxvii.
32 A.A. Fokker, F. Seelheim, Naamlijst der mineraliën en van eene geologische suite in het kabinet 

van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Middelburg, 1869.
33 Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering van het Zeeuwsch Genootschap der 

Wetenschappen 1869-1874. Middelburg, 1874, vol. 6, 68.
34 Y. Keijzer, Catalogus der conchyliën, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Weten-

schappen. Middelburg, 1869; Verslag algemeene vergadering 1869-1874, 67.



376 Liberalisten en hygiënisten 
Fokker, De Man en de reanimatie van het Zeeuws Genootschap (1850-1900)

aarde vandaan was gehaald), de schilderijen (grotendeels portretten van Zeeu-
wen), de zoölogie en de collectie vlinders en kevers (coleoptera en lepidoptera).35 
Ook de boekerij richtte zich nadrukkelijk op Zeeuwse schrijvers, onderwerpen en 
uitgaven.36 De vogels kwamen wel weer uit heel Nederland, maar die staan er ook 
niet om bekend zich veel aan provinciegrenzen gelegen te laten liggen.37

De blik op het Zeeuwse bracht nieuwe onderwerpen in het vizier: Gijsbert van 
Hennekeler (1825-1884) ging zich toeleggen op een Walcherse flora, die echter 
pas goed tot ontwikkeling kwam toen hij in 1869 versterking kreeg van Adriaan 
Walraven (1820-1895).38 In 1863 werd de Zelandia Illustrata aangekocht (en daar-
na enthousiast uitgebreid), en ook Zeeuwse volkenkundige objecten als kleder-
drachten, gereedschappen en meubels drongen de verzameling binnen. De Man 
kwam als arts geregeld bij streekgenoten over de vloer en wist her en der een 
meubelstuk of inheems aardewerk te ontfutselen. Hij zette de verzameling op 
met Frederik Nagtglas (1821-1902), een arrondissements-ijker en actief Genoot-
schapslid. Bijzonder was de Walcherse schedelcollectie die De Man aanlegde: zijn 
craniologische onderzoek mocht zich op de aandacht van internationaal leidende 
onderzoekers verheugen.39 Ook de systematische aandacht voor archeologie was 
recent: in 1866 verwierf het Genootschap de befaamde Nehalennia-altaren. De 
veelzijdige De Man legde zelfs een verzameling vogelnesten en eieren aan.40

Behalve dat de aandacht naar de materiële werkelijkheid van de eigen provin-
cie verschoof en elke religieus-metafysische interpretatie verdween, veranderde 
ook de conceptie van de collectie. In plaats van voorwerpen met een individuele 
eigenaardigheid of waarde, ging het nu meer om series objecten, die individueel 
vaak weinig opmerkelijk waren, maar die tezamen een samenhangende verza-
meling uitmaakten. Het gedenkboek van het eeuwfeest in 1869 toont hoezeer de 
serialiteit van reeksen en classificaties een uitdrukking was van de nieuwe wind 

35 F. Nagtglas, Catalogus der oud- en zeldzaamheden, schilderijen, teekeningen en portretten in 
het kabinet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Middelburg, 1869; De Man, 
Zoölogische aard; P. de Bruyne, Naamlijst van in Zeeland verzamelde coleoptera en lepidoptera 
bewaard in het kabinet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg, 1869.

36 De verzamelingen, Zeeland, nr. 10, 2001, 18-45, aldaar, 18.
37 L.J. de Marrée, Naamlijst van de vogels uitmakende de verzameling van het Zeeuwsch Genoot-

schap der Wetenschappen. Middelburg 1869.
38 J. Mennema, Het Zeeuwsch Herbarium aan het rijksherbarium geschonken. In: Archief: mede-

delingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, nr. 126, 1982, 1-52.
39 D. Schipper, Challenging ‘derivative’ explanations of scientific racism: the case of dr. J.C. de 

Man (1818-1909). In: Studium, nr. 10, 2017, 1-17; zie ook zijn bijdrage aan deze bundel.
40 G.R. Heerebout, De verzameling eieren van het Genootschap. In: Archief: mededelingen van 

het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, nr. 126, 1982, 53-66.
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die het Genootschap beroerde: het gros van de honderden pagina’s was gevuld 
met gortdroge lijsten van de verschillende deelcollecties. Het was de poëzie van 
de uniformiteit die bij deze feestelijke gelegenheid de triomf bezong van het stel-
selmatige denken dat de tijdgeest toen kenmerkte.

De waarde van de collecties lag nu vooral in de volledigheid ervan. ‘Een vluch-
tige blik [...] zal den belangstellende dadelijk op de hoogte brengen van hetgeen 
ons genootschap bezit, maar ook van hetgeen het mist’, klinkt het daarom in 1869 
verontschuldigend bij de toch geenszins onaanzienlijke naamlijst der vogels, net 
zoals de conservator kevers en vlinders onderstreept dat ‘deze [verzameling] 
geene aanspraak maakt op volledigheid’. Als samensteller van de zoölogische col-
lectie geeft De Man aan te hopen dat de lijst ‘in lateren tijd, vooral wat Zeelands 
fauna betreft, vollediger zal zijn’.41

Met de herijking van de collectie vielen sommige oude topstukken van hun 
troon. We laten Fokker hierover aan het woord: ‘Dat toch het oordeel van de 
waarde van de bedoelde voorwerpen in vroegeren tijd met dat van den onzen 
zeer verschillend was zou niemand bevreemden en nog zijn voorwerpen aan de 
jeugd van het genootschap aan te wijzen die, van wetenschappelijke waarde ont-
bloot, uit een beginsel van piëteit zijn bewaard gebleven en aan welke als curiosa 
de belangstelling van een enkelen alsnog ten deel valt’. Een voorbeeld van zo’n 
‘curiosum’ was Basters schelpenbuffet: ‘Gaarne erkennen wij nog daarin het ge-
duld van den maker en zijn eerbied voor de voorwerpen der natuur om die door 
eene kunstmatige groepering eene verhoogde aantrekkelijkheid te geven, maar 
voor den man der wetenschap heeft die aantrekkelijkheid van weleer hare waarde 
verloren.’ Een ander object dat Fokkers nauwelijks verholen dedain opwekte was 
een Egyptische mummie, die bij de schenking in 1783 ‘algemeene vreugde’ bij de 
directeuren had teweeggebracht, maar waarmee de ingenomenheid was wegge-
storven ‘zijnde het langst gehandhaafd door den voorganger van onzen tegen-
woordigen custos, die het als de merkwaardigste bijzonderheid in het bezit van 
het Genootschap aan den bezoeker plagt voor te stellen.’42 In een nieuwe werke-
lijkheid waarin wetenschappelijke systematiek (de uitdrukking is haast pleonas-
tisch) de boventoon voerde kon een onaanzienlijk, maar nog ontbrekend inlands 
kevertje meer waarde voor de collectie hebben dan een kostbare Egyptische anti-
quiteit van duizenden jaren oud.

41 De Marrée, Vogels; De Bruyne, Coleoptera en lepidoptera; De Man, Zoölogische aard. Cursief 
in origineel.

42 Feestrede Fokker, 14-15. Cursief in origineel.
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De collecties waren vanaf 1801 ondergebracht geweest in het Musaeum Medio-
burgense, dat Johan Adriaan van de Perre (1738-1790) voor de Middelburgse we-
tenschapsbevordering liet bouwen. In die tijd had de term museum nog de re-
naissancistische betekenis van verzamelpunt van kennis en geleerdheid – meer 
metaforisch refererend aan de collectie van kennis (‘tempel voor de musen’) dan 
aan materiële objecten. Martin Weiss heeft voor Teylers Museum de subtiele be-
tekenisverandering van de term ‘museum’ in de loop van de negentiende eeuw 
beschreven. Wetenschappelijke instrumenten en collecties die geleerden voor 
hun studie gebruikten raakten geleidelijk in onbruik en verdwenen vervolgens 
als antiquiteiten in vitrines – het genootschap veranderde in een museum in de 
huidige betekenis.43 Hoewel minder gedetailleerd na te gaan, valt bij het Zeeuws 
Genootschap een vergelijkbare ontwikkeling te bespeuren.

Volgens Van de Perres oorspronkelijke bedoeling zou zijn wetenschapspaleis 
ook beide Middelburgse Natuurkundige Gezelschappen (voor dames en heren), 
de Middelburgse Teekenacademie en een publieke leeszaal moeten huisvesten; 
achter het pand moesten stad-apothekers de beschikking krijgen over een krui-
dentuin.44 Hoewel in de eerste helft van de negentiende eeuw de toegang tot de 
collecties niet meer, zoals in de begindagen, beperkt was tot leden, directeuren 
en hun introducés, en het museum zelfs opdook in reisgidsen, was van een open 
publieksmuseum nog geen sprake. Mochten er zich geïnteresseerden melden, dan 
leidde de conciërge ze hoogstpersoonlijk rond.45 De presentatie was ook niet bijs-
ter publieksvriendelijk: ‘Ons klein Kabinet van Volkenkunde, [...]’, zo blikte De 
Man in 1895 terug, ‘[…] voor bezoekers niet onaardig, lag voor een deel in de 
laden der kabinetten. De schelpen [...] lagen verborgen in eene gesloten kast. De 
exotische dierenwereld werd taliter qualiter in orde gehouden door een conciër-
ge, die alleen belang stelde in fooien, en niemand zag ernaar om’.46 Anno 1895 was 
het museum, inmiddels verhuisd naar de Wagenaarstraat, zelfs in trek bij de mon-
daine badplaatstoerist: ‘Thans trekt ons Museum aller aandacht. Onder de vele 
bezoekers er van, waren als altoos de aanzienlijke vreemdelingen uit Domburg. 
Dat zij allen, en sommigen meer dan eens kwamen zien, pleit voor ons goed ui-

43 M.P.M. Weiss, The masses and the muses. A history of Teylers Museum in the nineteenth centu-
ry. Leiden, 2013.

44 Zuidervaart, Kabinet, 166.
45 Heyning, Kunst of konst, 12.
46 Geciteerd in: Polman Kruseman, Levensbericht De Man, lxxxvii-lxxxviii; Zie ook Heyning, 

Kunst of konst, 14-15.
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terlijk’.47 Blikvanger was de in 1882 door De Man en Nagtglas ontworpen ‘Ouder-
wetsche Kamer’, een panoptisch ensemble van poppen in klederdracht, meubels, 
serviesgoed en andere traditioneel Zeeuwse gebruiksgoederen.48 De conciërge 
deelde toegangsbiljetten uit (25 cent regulier, 10 cent voor bezoekers uit kringen 
van ambachtslieden of de ‘werkenden stand’). Met een bezoekersgids (‘catalogus’) 
voor 30 cent kon de bezoeker zijn eigen weg vinden. Het goed afschermen van 
de objecten werd een belangrijk punt van zorg.49 Het museum, ooit een ontmoe-
tingsplaats voor gelijkgestemden, één of twee ‘handshakes’ van elkaar verwijderd, 
was nu een uitstalling van objecten voor anonieme cultuursnuivers.

De moderne wereld drong niet alleen via de publieksingang, maar ook door 
de achterdeur het Genootschap binnen. Vanouds waren leden van geleerde ge-
nootschappen onderdeel geweest van de vrije associatie van geleerden en ver-
zamelaars die bekend stond als de Republiek der Letteren. Op het einde van de 
eeuw maakte het Genootschap, terwijl private verzamelaars en amateurgeleerden 
op de achtergrond verdwenen, steeds meer deel uit van een nationale infrastruc-
tuur van musea en onderzoeksinstellingen, die collectiedelen uitwisselden en een 
levendige interactie tussen de bijbehorende experts faciliteerden.50 Zo kreeg De 
Marrée hulp van ene ‘dhr. Ter Meer, eerste conservator van het museum te Lei-
den’ die de collectie vogels controleerde en enkele ‘bedorven’ exemplaren verving 
door nieuwe.51 Wat later, aan het begin van de twintigste eeuw, lezen we over 
een verzoek van datzelfde Leidse museum (namelijk het Rijksmuseum voor Na-
tuurlijke Historie, nu Naturalis) aan de conservator zoölogie om een aangespoel-
de vinvis te determineren en op te meten.52 De conservatoren voor de botanie 
Walraven en Albertha Petronella Ogterop (1860-1936) stuurden ook regelmatig 
Zeeuws plantenmateriaal naar het Rijksherbarium. Ietwat in de periferie van de 
nationale, functionele ordening van musea en onderzoeksinstellingen vond het 

47 Heyning, Kunst of konst.
48 A.M. de Man, De Ouderwetsche Kamer sedert haar oprichting in 1882. In: 1769-1919 Gedenk-

boek, 58-66.
49 Ontwerp-regeling voor het bezoeken der verzamelingen van het genootschap, 1888, ZA,  

Archief KZGW, inv. nr. 142; zie ook: Heyning, Kunst of konst, 14.
50 Zie voor deze omslag: D. Philips, Acolytes of nature: defining natural science in Germany. Chi-

cago, 2012.
51 Verslag algemeene vergadering 1869-1874, 64. Bedoeld wordt hier Hermanus Hendrikus ter 

Meer (1838-1917).
52 Catalogi en lijsten van aanwinsten van zoölogische aard 1903-1922. ZA, Archief KZGW,  

inv.nr. 163
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Genootschap haar bestemming als verzamelplaats en expertisecentrum van de 
eigen Zeeuwse omgeving.53

Dit laatste kwam ook tot uitdrukking in de visie die De Man ontvouwde op de 
positie van het Genootschap in de wetenschappelijke wereld. Uit een toespraak 
die hij in 1895 hield als voorzitter van het Genootschap bleek dat die bovenal 
uitermate bescheiden was. Het was de vraag of het Genootschap het woord ‘We-
tenschappen’ in haar naam wel waardig was: ‘en daarom glimlachen wij zelven wel 
eens, als wij ons afvragen: waar zijn toch die wetenschappen!’.54 Niettegenstaande 
alle noest geclassificeerde verzamelingen, en alle gedegen historische studies, hoe 
voorbeeldig ook uitgevoerd, was het Genootschap toch niet meer dan de slippen-
drager van de ware wetenschap, zo lezen we tussen de regels door. Deze voltrok 
zich kennelijk per definitie op de universiteiten en in grote nationale musea. In 
de inleiding op de naamlijst van de zoölogische collectie verwoordde De Man dit 
als volgt: ‘Overigens beoogt het genootschap ook met deze verzameling niet zoo 
zeer den schijn van eene wetenschappelijke collectie te bezitten [...] het poogt 
langzamerhand die producten uit het dierenrijk bijeen te zoeken, welke gerekend 
kunnen worden tot de Fauna van Zeeland.55’ Het was de nederige taak om, dienst-
baar aan de ware wetenschap, de niche Zeeland zo grondig en stelselmatig mo-
gelijk volgens wetenschappelijke standaarden in kaart te brengen. De Man bezag 
de wetenschappelijke wereld als een organisch geheel met vitale organen en on-
dersteunende delen. Het Zeeuws Genootschap behoorde tot de laatste categorie.

Hoewel ze – zoveel is duidelijk – niet de enige hervormers waren, behoorden De 
Man en Fokker tot de drijvende krachten achter de transformatie van het Zeeuws 
Genootschap. Vanaf het moment dat ze hun entree maakten (Fokker in 1841, De 
Man in 1845) waren ze alomtegenwoordig. Ze waren actief als verzamelaar en 
conservator, gaven voordrachten, publiceerden in het Archief, er kon geen com-
missie worden ingesteld of ze staken hun vinger op, ze doken op in het Uitvoerend 
Bestuur en waren beiden voorzitter (Fokker zelfs tot drie keer toe).

Bij het werk van de conservatoren aan de verwaarloosde collecties had Fokker 
het oppertoezicht gevoerd. Fokker was, aldus zijn vriend De Man, ‘orde en re-
gelmaat verpersoonlijkt’, en in die zin al een belichaming van de stijf in het gelid 
geplaatste collectie-inventarissen waarin het achterstallige onderhoud uitmond-

53 Mennema, Zeeuwsch herbarium, 5-6.
54 Polman Kruseman, Levensbericht De Man, lxxxvi.
55 De Man, Zoölogische aard, 5-6.
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de. Fokker stamde uit een ‘deftige, echt Zeeuwsche’ koopmansfamilie, waarvan 
meerdere telgen actief waren voor het Genootschap. In zijn jeugd erfde hij een 
verzameling mineralen en gesteenten en legde hij de basis voor zijn connaisseur-
schap op dat gebied. Fokker studeerde in Leiden geneeskunde bij Cornelis Pruijs 
van der Hoeven (1792-1871), een vroege pleitbezorger van de statistische methode 
in de geneeskunde. Als student verzorgde Fokker in Rotterdam cholerapatiënten 
tijdens de epidemie van 1832, samen met medestudent Franz Zacharias Erme-
rins (1808-1871), ook Middelburger en later Gronings hoogleraar. De machteloos-
heid van de autoriteiten en de medische gemeenschap tegenover de ziekte, die 
duizenden slachtoffers eiste, zal hem niet zijn ontgaan. Na zijn promotie begon 
Fokker een artsenpraktijk in Rotterdam, maar na enkele jaren verruilde hij die 
stad voor zijn geboorteplaats Middelburg. Hij hield er geen al te grote clientèle 
op na, wellicht om tijd over te houden voor het Zeeuws Genootschap en diverse 
andere nevenbetrekkingen. Zo was hij lector in de therapie aan de Geneeskundige 
School en was hij in de jaren 1850 Gemeenteraadslid. Bij het ingaan van de art-
senwetten in 1865 werd hij Geneeskundig Inspecteur voor Zeeland en moest hij 
zijn eigen praktijk opdoeken. Hij handelde als inspecteur nauwlettend en wets-
getrouw: ‘streng en onpartijdig, maar toch niet op minder aangename wijze’.56 Hij 
had een grote belangstelling voor de Zeeuwse medische geschiedenis en bestu-
deerde geschriften, oorkonden en plakkaten. Hij publiceerde hierover, opvallend 
misschien, meestal niet in het Archief maar in medische bladen. Wel stuurde hij 
eind jaren vijftig een antwoord in op een medisch-historische prijsvraag over wat 
historische bronnen en beschrijvingen over besmettelijke ziekten in Zeeland ver-
tellen. Het leverde Fokker een gouden medaille op. Hij was daarmee symbolisch 
genoeg de laatste prijswinnaar van het Zeeuws Genootschap.57

Net zoals Fokker studeerde De Man bij Pruijs van der Hoeven.58 Eigenlijk, zo 
schrijft zijn biograaf, ging zijn hart uit naar de letteren, maar daar viel geen droog 
brood in te verdienen. Zijn vader, zelf heelmeester in Middelburg, stuurde aan op 
een medische studie. De Man promoveerde in de geneeskunde, later ook in de 
verloskunde en de chirurgie. Tussendoor maakte hij een studiereis naar de baan-
brekende geneeskunde in de grote klinieken van Parijs en Wenen, in weerwil van 
zijn leermeester, die zijn studenten juist inprentte dat men in een ziekenhuis net 

56 De Man, In memoriam dr. A.A. Fokker; J.C. de Man, Levensbericht van dr. Adriaan Abraham 
Fokker, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, nr. 78, 1879, 215-218.

57 Ibidem; over de prijsvraag: Trimpe Burger-Mekking, Prijzen en conceptprijsvragen, 168.
58 Over De Man: Polman Kruseman, Levensbericht De Man.



382 Liberalisten en hygiënisten 
Fokker, De Man en de reanimatie van het Zeeuws Genootschap (1850-1900)

zomin geneeskundige kennis opdeed als mensenkennis op een volle marktplaats. 
‘[H]et is niet het veel zien, maar het goed zien dat de ware ondervinding geeft’, zo 
gaf hij zijn gehoor mee.59 Het verhinderde De Man niet de trein te pakken naar de 
leidende klinieken van de toenmalige geneeskunde.

Vooral Parijs zette de toon voor een nieuw soort geneeskunde, die het voordeel 
van de grote aantallen ten volle benutte. Tienduizenden beschikbare patiënten 
maakten talloze diagnoses aan het ziekbed en autopsies op overleden patiënten 
mogelijk. Uit de resulterende getallenreeksen ontwaarden scherpzinnige artsen 
de contouren van algemene ziektepatronen die in de traditionele, op individuele 
gevallen gerichte geneeskunde in een mist van persoonlijke nuances waren blij-
ven hangen. Statistiek werd een belangrijk wapen van de medische wetenschap. 
De algemene eruditie en boekenwijsheid waarmee artsen traditioneel waren uit-
gerust om hun patiënten te diagnosticeren, hadden hier weinig nut. Symbool van 
de nieuwe, ‘objectieve’ geneeskunde werd de stethoscoop, een uitvinding uit 1816 
van Théophile Hyacinthe Laennec (1781-1826). Niet het subjectieve klachtenre-
laas uit de mond van de patiënt, maar de onloochenbare signalen uit het lichaam 
– de geluiden van de ademhaling, de bloedstromen bij het hart – verraadden de 
aard van de aandoening.60

De Man had in Parijs gezelschap van zijn vriend Johan Christiaan Gottlob 
Evers (1818-1886), die enkele jaren daarna met Ramaer en Gustaaf Eduard Voor-
helm Schneevoogt (1814-1871) de NMG in het leven riep en later Thorbeckes raad-
gever op medisch gebied werd. De Man schreef lange brieven naar huis waarin 
de zintuiglijke indrukken over elkaar heen buitelden: de kou in zijn studentenka-
mer, de smaak van gesuikerde spinazie, de ruim opgezette Weense straten, lokale 
eetgewoonten, het stof dat opdwarrelt onder paardenhoeven en rijtuigen.61 De 
Man was geen traditionele geleerde van klassieke contemplatie. Hij was ‘weinig 
geneigd zich over te geven aan bespiegelingen omtrent bovennatuurlijke zaken, 
welke naar zijn meening buiten het bereik der menschelijke kennis vielen’.62 De 
Mans werkelijkheid was die van de direct waarneembare buitenwereld.

59 W. Otterspeer, Groepsportret met dame III. De werken van de wetenschap. De Leidse universi-
teit 1776-1876. Amsterdam, 2005, 293.

60 R. Porter, The greatest benefit to mankind: a medical history of humanity. New York, Londen, 
1997, 304-347.

61 Delen van deze brieven worden aangehaald in: Polman Kruseman, Levensbericht De Man.
62 Ibidem, cxvii.
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De Man wilde zich ergens in het midden van het land als arts vestigen, maar een 
kwaal van zijn vader noopte hem zijn beroep in Middelburg te gaan uitoefenen. 
Hij trad er in het huwelijk met een domineesdochter en kreeg een zoon en twee 
dochters die op hun beurt actief waren binnen het Zeeuws Genootschap. Sinds 
1888 was het Genootschap opengesteld voor vrouwen – iets waarmee De Man 
na enige aarzeling instemde.63 Niet minder dan zijn wat oudere kompaan Fokker 
stortte hij zich op tal van nevenactiviteiten. Behalve zijn bemoeienissen met het 
Genootschap, De Harmonie (niettegenstaande de eerdere breuk was hij op latere 
leeftijd, vanaf 1889, directeur van de medische leesclub), en de afdeling Zeeland 
van de NMG, was hij ook stadsgeneesheer (van 1845 tot 1859) en sneed hij (tussen 
1853 en 1866) als lector anatomie op de Geneeskundige School voor zijn studen-
ten talloze lijken in stukken. Intussen zag de ene na de andere beschouwing het 
licht, of het nu ging over de geschiedenis van de Zeeuwse geneeskunde, een pale-
ontologische vondst of de oorsprong van Middelburg. Hoezeer het schrijven hem 
in het bloed zat, bleek toen hij in zijn laatste jaren zijn zicht verloor. Onvermin-
derd bleef hij bladen volschrijven, waarop de woorden en zinnen kriskras door 
elkaar hun weg over het papier zochten.64

Van Fokker is bekend dat hij de ‘liberale beginselen’ was toegedaan, en alles 
wat de stoïcijnse De Man deed en voorstond ademde eveneens de liberale gees-
tesgesteldheid van ratio en rede, en het vaste voornemen om alle ancienrégi-
me-achtige rudimenten die de vooruitgang belemmerden uit de weg te ruimen. 
Beide heren deelden een ironisch gevoel voor humor en de bravoure van het ac-
tivistische liberalisme uit die dagen. Het leed geen twijfel dat de toekomst aan 
hen was – zelfbewust droegen ze dit uit in woord en gebaar. Met onverholen 
spot schreven ze over voorgangers uit minder verlichte tijden, waar deze de toets 
der wetenschappelijkheid niet konden doorstaan. De wetenschap die beide artsen 
voorstonden was streng, systematisch en wars van speculatie en elke vrijblijvend-
heid. Ondanks hun ‘speelse luim’ en ‘ironische scherts’ vatten Fokker en De Man 
hun taken bloedserieus op: de liberale burgerzin van die tijd had ernst, plichts-
besef en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan.65 Fokker was een man 

63 D. Sturkenboom, De elektrieke kus. Over vrouwen, fysica en vriendschap in de 18de en 19de 
eeuw. Amsterdam, Antwerpen, 2004, 236-240.

64 Polman Kruseman, Levensbericht De Man.
65 H. te Velde, Gemeenschapszin en plichtbesef. ’s-Gravenhage, 1992; S. Stuurman, Wacht op onze 

daden: het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat. Amsterdam, 1992.
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van ‘nauwgezette eerlijkheid en een nooit falende plichtsbetrachting’, schreef De 
Man.66 Hij had het net zo goed over zichzelf kunnen schrijven.

Fokker en De Man behoorden tot de (veelal) liberale medici die de Nederland-
se geneeskunde wilden herschrijven. Het leidde tot hun breuk met De Harmo-
nie. Deze leesclub was een van de talrijke, lokale, medische genootschappen en 
leesgezelschappen die het land telde. Ze ontstonden vanaf omstreeks 1800 toen 
medici vaststelden dat het effectiever was de medische wetenschap onder elkaar 
te bevorderen dan in de algemene genootschappen. Bij het Zeeuws Genootschap 
daalde tussen 1772 en 1829 het aandeel medici van 38% naar 16%. De vader van 
De Man behoorde in 1809 nog tot de oprichters van De Harmonie.67 De leden 
bespraken boeken onder het genot van thee, punch, een glas wijn en tabak.68 De 
tweespalt die niettegenstaande deze gezelligheid in De Harmonie opstak, weer-
spiegelt een toenemende onvrede onder een deel van de artsen binnen de Ne-
derlandse medische gemeenschap. Een nadere blik op deze onvrede helpt om de 
hervorming van het Zeeuws Genootschap te duiden.

Behalve aan ernstige tekortkomingen in het onderwijs stoorden de medici zich 
vooral aan de ontoereikende organisatie van het geneeskundig bestuur. Na de Ba-
taafse Revolutie was er voor het eerst een aanzet gegeven tot een landelijke cen-
tralisatie van de gezondheidszorg. Koning Willem I trachtte een Geneeskundig 
Staatsbestuur in te stellen door middel van provinciale en plaatselijke Commis-
sies van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt. Deze hielden toezicht op het 
medisch onderwijs, de bekwaamheid van de beroepsbeoefenaren, de naleving van 
medische wetten en de medische zorg aan armen. De commissies bleven echter 
tandeloze tijgers. Van oudsher bestierden de steden zelf de openbare hygiëne bin-
nen hun stadsmuren. In de praktijk bleven ze dit ook in Willems koninkrijk doen. 
Veel vernieuwingsdrang legden ze daarbij niet aan de dag.69

Een nationale gezondheidszorg kwam zo niet van de grond. Wie geen geld 
had voor een arts was overgeleverd aan de paternalistische goedertierenheid van 
de lokale kerkgemeenschappen en hun gasthuizen, berucht om de onhygiënische 
toestanden, of de miserabele openbare gasthuizen van de gemeenten. Voorne-

66 De Man, Levensbericht Fokker, 216.
67 Over De Man sr., zie de bijdrage van Douwe Schipper aan deze bundel.
68 M.J. van Lieburg, Geneeskunde en medische professie in het genootschapswezen van Neder-

land in de eerste helft van de negentiende eeuw, De negentiende eeuw, nr. 7, 1983, 123-145; zie 
ook: Feestrede Fokker, 21-22.

69 E.S. Houwaart, De hygiënisten: artsen, staat & volksgezondheid in Nederland 1840-1890. Gro-
ningen, 1991, 27-70.
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mens van de koning om deze onder het staatsbestuur te brengen liepen even-
eens stuk op het verzet van de lokale regenten en kerkbesturen. Een nationaal 
medisch-wetenschappelijk debat dat de lokale bevindingen naar een hoger plan 
kon tillen, kwam in het versnipperde medische landschap niet van de grond. Het 
gevolg was een tekortschietende gezondheidszorg en een onheldere verdeling van 
bevoegdheden van het geneeskundig bestuur, waarin artsen zelf naar alle schijn 
maar weinig in de melk hadden te brokkelen. Verandering was alleen mogelijk als 
ze samen met de staat de handen ineen zouden slaan en de invloed van de lokale 
machthebbers konden inperken.70

Vanaf ongeveer 1840 trokken vooruitstrevende medici ten strijde tegen deze 
toestand (onder hen bekende namen als Ramaer, Voorhelm Schneevoogt, Jan Pie-
ter Heije (1809-1876) en Gerrit Jan Mulder (1802-1880)). De staat moest de teugels 
van het geneeskundig bestuur en onderwijs stevig in handen nemen, en zorgen 
voor centralisatie, uniformering, transparantie en een heldere verdeling van be-
voegdheden. Iedere medicus moest dezelfde opleiding krijgen. Staatscommissies, 
bestaande uit medici, dienden de examens af te nemen. Alle werkzaamheden van 
het geneeskundig bestuur moesten openbaar zijn. Over de organisatie van het 
nationale bestuur verschilden de meningen, maar uiteindelijk kreeg de liberale 
visie de overhand voor een kernachtig geneeskundig staatsbestuur en een medi-
sche beroepsgroep die onafhankelijk daarvan de geneeskundige wetenschap en 
de volksgezondheid propageerde.71

Het is duidelijk dat de jonge artsen nationaal dachten. Ook de oprichting van 
Ramaer c.s. van de NMG, een onafhankelijke, nationale vereniging, was een po-
ging om het lokale te ontstijgen. Deze vereniging ontplooide, zoals de liberale visie 
voorschreef, eigen initiatieven ter bevordering van de medische wetenschap en de 
openbare hygiëne, en behartigde de groepsbelangen der medici. In tegenstelling 
tot De Harmonie sloten diverse bestaande genootschappen zich wel bij het plan 
aan.72 Ook richtten enthousiastelingen op lokaal niveau nieuwe geneeskundige 
verbanden op om zich bij de landelijke beroepsvereniging aan te sluiten, zoals 
de Vereeniging van Genees- en Heelkundigen in Zeeland van Fokker, De Man 
en De Marrée. De Zeeuwse afdeling van de NMG werd één van de actiefste van 
het land. IJverig togen de leden aan het werk om de Zeeuwse volksgezondheid te 
stimuleren: ze brachten vaccinatiegraad en voedingspatronen in kaart, riepen een 

70 Ibidem.
71 Ibidem, 71-96.
72 Ibidem.
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ziekenfonds in het leven, wilden een badhuis realiseren, organiseerden lezingen 
en vergaderingen, voerden autopsies en lijkopeningen uit, legden een bibliotheek 
aan en adviseerden gemeentebesturen over het invoeren van hondenbelasting te-
gen hondsdolheid, et cetera.73 Haast als vanzelfsprekend namen De Man en Fok-
ker in tal van commissies plaats. Fokker was in 1853-1854 zelfs voorzitter van de 
NMG.

De Harmonie, of in elk geval een meerderheid daarbinnen, had zich ter wille 
van de lieve vrede niet achter Ramaers plan geschaard. Het leesgezelschap bracht 
diverse medische beroepsgroepen bijeen en de belangentegenstellingen die de 
landelijke discussies aanwakkerden, konden het gemoedelijke wijn- en theedrin-
ken wel eens in het geding brengen. Daarnaast wantrouwden sommigen de po-
litieke motieven van de initiatiefnemers in tijden waarin het oproer kraaide en 
de anarchie dreigde.74 Nog niet een derde van de Nederlandse geneeskundigen 
verenigde zich binnen de NMG. We mogen stellen dat De Man, Fokker en De 
Marrée tot de progressieve vleugel van de Nederlandse medici behoorden. De 
Man was zelfs al van meet af aan betrokken geweest bij de medische hervormin-
gen. Behalve met zijn studievriend Evers, had hij al eerder in contact gestaan met 
Ramaer. Deze had hem eens voorgesteld samen een tijdschrift voor psychiatrie op 
te richten (De Man sloeg het aanbod af ).75

De sympathisanten van de NMG behoorden tot de ‘hygiënisten’, een poli-
tiek-wetenschappelijke stroming die niet alleen de medische organisatie op de 
korrel nam, maar ook een andere wetenschappelijke benadering van ziekte en 
(volks)gezondheid voorstond. De hygiënisten keerden zich tegen de aprioristi-
sche speculaties over de verbanden tussen ziekten en omgeving van de oudere 
geneeskunde. Over oorzaak en aard van ziekten wensten de hygiënisten niet te 
speculeren. In plaats daarvan brachten ze met statistische methoden correlaties 
aan het licht tussen ziekten en leefomstandigheden. Ze maakten op kaarten de 
verspreiding van ziekten zichtbaar, en relateerden deze aan lokale voedingspatro-
nen, bodemgesteldheid, stedelijke vervuiling, drinkwaterkwaliteit, huisvesting en 
sanitaire voorzieningen. Op basis hiervan stelden ze hygiënistische maatregelen 
voor om de toestand te verbeteren. Ze wilden meer dan zieken behandelen. Ze 
wilden genezen en voorkomen, en riepen de overheid op de leefomstandigheden 
in de steden te verbeteren.

73 De Man, Geschiedenis afdeling Zeeland.
74 Ibidem, 84.
75 Polman Kruseman, Levensbericht De Man, lxvi.
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De Man behoorde ook tot de pioniers van de geneeskundige statistiek. Hij had 
zich bij de oprichting van de Nederlandse Vereeniging voor Statistiek onmiddel-
lijk als lid aangemeld en kwam in 1853 met een statistische studie waarin hij de 
sterfte in Zeeuwse gemeenten relateerde aan de geologische gesteldheid van de 
bodem. Hij concludeerde dat een dergelijke correlatie bestond – Walcheren had 
bij de kust bijvoorbeeld lagere sterftecijfers dan elders op het eiland. Dankzij de 
statistiek rezen heel nieuwe inzichten op: ‘geen onderzoek, geen enkel volksge-
voelen doet vermoeden, dat eenig oord in Zeeland, uitgezonderd de zeeplaat-
sen, zich door grootere ongezondheid of sterfte zou onderscheiden.’76 In dezelfde 
publicatie onderstreepte De Man de verschuiving binnen de moderne genees-
kunde van speculatie naar concrete, waarneembare feiten: ‘In de tegenwoordige 
tijd, waarin al het bespiegelende schijnt te moeten plaatsmaken, ten minste in de 
studie der natuur, voor positieve, op daadzaken steunende onderzoeken, laat men 
minder aan de faam van gezond of ongezond: men wil het bewezen hebben.’77 
Dit citaat illustreert de hieronder te bespreken culturele omslag van geestelijke 
gerichtheid naar het direct waarneembare in deze periode en lijkt haast een op-
maat voor de geneeskundige plaatsbeschrijving van Middelburg die De Man en 
Fokker vier jaar later samen openbaarden. De nauwgezette beschrijvingen hierin 
van de begroeiing in stad en omstreken, de luchtstromen die door de pleintjes en 
de straten bliezen, de kleur en de smaak van het water, de ‘knoflookachtige geur’ 
in de woonhuizen en de opgestapelde hopen vuilnis en drek, moesten alle externe 
factoren inventariseren die maar enigszins van invloed konden zijn op ziekte en 
sterfte. Dit onderzoek sloot aan op een vergelijkbaar onderzoek van de arts Johan-
nes Willem Schick (1818-1853) in Zuid-Holland en diens oproep om dit ook elders 
te doen, teneinde de rol van verschillende omgevingsfactoren in kaart te krijgen.78

Behalve voor omgevingsfactoren hadden Fokker en De Man ook oog voor soci-
ale oorzaken van ziekte en gezondheid. Herhaaldelijk bepleitten ze het belang van 
een meer rationeel gezondheidsbeleid voor de armen. Waren armenhuizen en de 
benauwde onderkomens van de onderklasse niet belangrijke besmettingshaarden 
bij de uitbraak van ziekten? De geneeskundigen zelf konden er maar weinig aan 

76 J.C. de Man, Bijdrage tot de kennis der sterfte in Zeeland. In: Tijdschrift der Nederlandsche 
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, nr. 3, 1852, Vol. II, 195-232, citaat op 224, cur-
sief in origineel.

77 Ibidem, 195-196.
78 A.A. Fokker, J.C. de Man, Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving van de stad Middel-

burg, hoofdplaats der provincie Zeeland. In: Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst, nr. 7, 1856, Vol. I, 41-136.
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doen – de zwarte piet legden ze onverbloemd neer bij de gemeentebesturen. Een 
typisch liberale remedie vormde hun oproep tot openbaarheid van de gemeen-
telijke regelingen. Ze vonden steun bij de sociaal betrokken stadsgeneeskundige 
Samuel Senior Coronel (1827-1982), tevens actief medelid van de afdeling Zeeland 
van de NMG, die op zijn beurt een vervolgstudie publiceerde over de levensom-
standigheden van de armen.79

Zowel de medische en genootschappelijke hervormingen bouwden voort op 
trends die eerder waren ingezet en op ideeën die al langer broeiden op een voe-
dingsbodem van onvrede. Met gevoel voor timing gaven de hervormers de tijd-
geest het juiste zetje, alsof ze beseften zich midden in een fundamentele maat-
schappelijke transformatie te bevinden, waarvan het liberalisme weliswaar de 
politieke aanjager was, maar die in feite een modernisering van de Nederlandse 
samenleving over de volle breedte behelsde. De kern daarvan was de ontwik-
keling na 1848 van een geïntegreerde natiestaat waarin de verschillende regio’s 
steeds meer een functionele eenheid vormden, waarin experts, professionals en 
bureaucraten een leidende rol kregen in bestuur en beleid, en de contouren van 
de twintigste-eeuwse massamaatschappij zichtbaar werden. Ook deze borduurde 
voort op eerder ingezette, maar later gestagneerde ontwikkelingen.

Natuurlijk was Nederland al vanaf de Bataafse Revolutie formeel een eenheids-
staat, maar het duurde nog lang voordat deze eenheid tot in de haarvaten van het 
lokale niveau doordrong. Het Nederland van Willem I en II wordt wel een ‘post-
class society’ genoemd, waarin de centraliserende vorst en de traditionele, lokale 
machten elkaar in evenwicht hielden.80 Ook in Zeeland speelden de oude regen-
tenfamilies, zoals Jeanine Dekker schrijft, ‘meteen na 1813 weer de eerste viool en 
familie- en huwelijksbanden hielden deze dynastieën in stand’.81 Ze bestuurden 
hun regio op pragmatische wijze en goeddeels naar eigen inzicht, of het nu de 
geneeskundige regeling betrof of de gang van zaken in het Zeeuws Genootschap. 
In het lokale reilen en zeilen bleef Den Haag nog ver uit het zicht. Door dit poli-
tieke particularisme, de gebrekkige infrastructuur en onvolkomen economische 

79 Houwaart, Hygiënisten, 93-96; J.C. de Man, A.A. Fokker, De ziekenverpleging der behoeftigen. 
In: Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, nr. 4, 1853, 
Vol. II, 65-77.

80 P. Caljé, Student, universiteit en samenleving. De Groningse universiteit in de negentiende eeuw. 
Hilversum, 2009; Maas, Sociëteit, moderniteit en wetenschap in eenzaamheid; zie ook de 
bijdrage van Douwe Schipper in deze bundel.

81 J. Dekker, Politieke verhoudingen. In: P. Brusse, J. Dekker, (red.), Geschiedenis van Zeeland. 
Deel III. 1750-1850. Zwolle, 2013, 169-219.
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integratie bleef Nederland een ‘verzameling geïsoleerde stedelijke bevolkingen82’ 
– vergelijk het met de landen van de Europese Unie nu. Hoewel de pogingen van 
Willem I tot nation-building binnen zijn Verenigd Koninkrijk hun volle steun ge-
noot, hielden de stedelijke elites hun samenlevingen angstvallig met bepalingen, 
monopolies, protecties en tolgrenzen van de buitenwereld afgeschermd.83 Ze wa-
ren er allerminst gerust op om te worden opgenomen in het organisch verband 
der nationale staat.

De wording van een centraal geleide eenheidsstaat kwam in een stroomver-
snelling met de liberale machtsgreep van 1848. Het primaat van het bestuur ver-
schoof naar onwrikbare, landelijk geldende wetten en de Tweede Kamer.84 Het 
bestuur, formeler dan voorheen, kwam meer in handen van professionele des-
kundigen, met hun complementaire expertises, nationaal geldende diploma’s en 
met het algemene, nationale belang voor ogen. Deze experts gaven – zoals Auke 
van der Woud heeft beschreven – de ruimtelijke ordening en infrastructuur op 
een veel planmatiger wijze vorm, met als gevolg het ontstaan op het einde van de 
eeuw van massamobiliteit en massacommunicatie. Spoorlijnen, betere vaar- en 
landwegen, telegraaf en (later) telefoon verenigden, samen met de economische 
integratie (vooral het opheffen van de plaatselijke accijnzen was hierbij belang-
rijk), de verschillende gebieden geleidelijk aan ‘tot het ene en ondeelbare dat meer 
is dan de politieke abstractie die Staat heet: de nationale samenleving, het Neder-
landse volk85’. Met de aanleg van spoorlijnen, Noordzeekanaal en Nieuwe-Water-
weg begon zich binnen deze ‘ondeelbare staat’ de hiërarchie af te tekenen van een 
centrum (de latere Randstad) en de provinciale periferie.86 Zeeland was vanaf 1868 
aangesloten op het nationale spoornetwerk – een bezoek aan het museum van het 
Genootschap kwam nu binnen het bereik van dagjesmensen uit het hele land, ter-
wijl Zeeuwen gemakkelijker collecties elders konden bekijken. Het Genootschap, 
ooit een knooppunt in de Republiek der Letteren, kwam meer en meer in de tang 
van twee exponenten van de natiestaat: experts en het massapubliek.

82 A. van der Woud, Het lege land: de ruimtelijke ordening van Nederland 1798-1848. Amsterdam, 
Antwerpen, 1998, 353.

83 Ibidem, 307-449.
84 Zie bijvoorbeeld: I de Haan, Het beginsel van leven en wasdom: de constitutie van de Neder-

landse politiek in de negentiende eeuw. Amsterdam, 2003, 51-87.
85 Van der Woud, Het lege land, citaat op 353; A. van der Woud, Een nieuwe wereld: het ontstaan 

van het moderne Nederland. Amsterdam, 2008. Over de opkomst van professionals: Caljé, 
Student, universiteit en samenleving.

86 Van der Woud, Nieuwe wereld, 233-336.
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Zowel de ‘democratisering’ van het Genootschap als de organisatorische veran-
deringen die de hygiënisten voorstonden passen binnen deze staatkundige mo-
dernisering. Beide processen ondermijnden de positie van de traditionele elite, 
ten gunste van de autonomie van experts, die hun positie dankten aan kunde en 
kennis in plaats van afkomst (de leden van het Genootschap, de artsen in de na-
tionale gezondheidszorg). De experts gingen, zoals we zagen, deel uitmaken van 
nationale verbanden: de geneeskundigen binnen de overkoepelende NMG, de 
conservatoren van het Genootschap, meer geleidelijk, binnen een cultureel-we-
tenschappelijke infrastructuur. Binnen deze verbanden ontstond een levendige 
uitwisseling van kennis en expertise.

In beide gevallen moesten kerk en geloof het ontgelden: de hygiënisten streden 
tegen de (moraliserende) kerkelijke armenzorg, het Genootschap seculariseerde 
zijn doelstellingen en activiteiten. Dit paste natuurlijk binnen de liberale wens tot 
rationalisering en strijd tegen de macht van de kerk, maar ook binnen een dieper 
grijpende ‘nieuwe kijk op de werkelijkheid’ die Van der Woud ziet ontstaan in het 
moderniserende Nederland. Nieuwe communicatienetwerken zorgden ten tijde 
van Fokker en De Man voor een aanzwellende stroom van nieuwsfeiten en berich-
ten, en de ontluikende massamobiliteit leidde tot de opkomst van grootwinkelbe-
drijven, schouwburgen, badplaatsen en -huizen en musea (in de moderne beteke-
nis van het woord). In de nieuwe massacultuur vormde, aldus Van der Woud, het 
direct, fysiek (vooral visueel) waarneembare en het materiële de nieuwe werke-
lijkheid. Geleidelijk ‘overwoekerde’ deze de ideële en geestelijke gerichtheid van 
de ‘oude’ beschaving, die in de ijlere sferen verkeerde van de klassieke oudheid, 
het christendom en het humanisme. Waar bijvoorbeeld kunstenaars, schrijvers 
en architecten voorheen het hogere zichtbaar trachtten te maken, richtten ze zich 
in het laatste deel van de eeuw op het alledaagse.87 Fokker en De Man, met hun 
aandacht voor het concrete en het zintuiglijk waarneembare waren, als arts en als 
conservator van het Zeeuws Genootschap, exponenten van deze nieuwe cultuur.

De systematische aandacht voor de geologie, natuur en de bevolking van de 
eigen, Zeeuwse omgeving, waaruit de artsen factoren abstraheerden die van in-
vloed waren op de volksgezondheid, vertaalde zich binnen het Genootschap in 
het met eenzelfde nauwgezette blik verzamelen van flora, fauna, gesteenten, oud-
heden en cultureel erfgoed. In beide gevallen hoopten de Zeeuwen met hun ei-

87 A. van der Woud, De nieuwe mens: de culturele revolutie in Nederland rond 1900. Amsterdam, 
2015.
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gen, lokale inbreng ook van betekenis te zijn voor een groter nationaal geheel. Van 
belang daarbij was dat Zeeuwse symbolen als de door De Man verzamelde kleder-
drachten uitgroeiden tot onlosmakelijk deel van zowel de regionaal-Zeeuwse als 
de nationaal-Nederlandse identiteit, een ogenschijnlijke paradox die voortkomt 
uit het feit dat een staat in de regionale diversiteit zijn identiteit vindt (eenzelfde 
dubbele identiteit geldt bijvoorbeeld voor de landschappelijke kenmerken en geo-
grafie van het deltagebied of de Deltawerken).88

Ook de gerichtheid op volledigheid in plaats van het verzamelen van objec-
ten met een individuele bijzonderheid, valt te bezien vanuit de opkomst van de 
natiestaat. Wetenschapshistoricus John Pickstone heeft beschreven hoe staats-
vorming de kijk op kennis en wetenschap (‘ways of knowing’) veranderde. In zijn 
terminologie verschoof tijdens de hervorming van het Genootschap de kernvraag 
bij de duiding van de collectie van ‘What have I got?’ (antwoord: een grote aard-
appel) naar ‘What is there?’ (alle vogelsoorten in Zeeland). Volgens Pickstone trad 
de eerste kernvraag op de voorgrond in het geval van lekenpatronage (hier de 
directeuren) voor wie gedienstige geleerden (de leden, de mededingers bij een 
prijsvraag) de vraag beantwoordden, en daarmee de rijkdom en smaak van de 
‘patron’ onderstreepten en de lof over Gods Creatie bezongen. Bij de geneeskun-
de vertaalde ‘What have I got?’ zich in de ingehuurde arts die zijn welgestelde 
patiënt vertelde wat hij mankeerde.89 Toen na 1800 de grote klinieken opkwamen, 
met name in het Parijs en Wenen waar de jonge De Man ronddwaalde, ontstond 
de praktijk van artsen die grote aantallen patiënten op specifieke eigenschappen 
onderzochten om ziektepatronen te ontwaren, en zo ‘What is there?’ te achter-
halen. Pickstone noemt in dit kader ook het volksgezondheidsonderzoek van de 
hygiënisten.90 De hoofdvraag ‘What is there?’ hing samen met de opkomst van de 
natiestaten (allereerst in Frankrijk) in de negentiende eeuw die niet alleen de kli-
nieken, maar ook institutionele collecties en nationale musea in het leven riepen. 

88 A. de Jong, De dirigenten van de herinnering: musealisering van de volkscultuur in Nederland 
1815-1940. Nijmegen, 2001, 28.

89 Deze ‘biographical medicine’ maakt uiteraard nog steeds deel uit van een artsbezoek: Picksto-
ne onderscheidt een opeenvolging ‘ways of knowing’, die behoren bij verschillende socio-poli-
tieke ordeningen, waarbij de nieuwere ‘way of knowing’ de oudere echter niet geheel verdringt.

90 J.V. Pickstone, Museological science? The place of the analytical/comparative in nineteenth- 
century science, technology and medicine. History of science, nr. 32, 1994, 111-138.
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Deze drongen de private collecties op het tweede plan91 en hadden autonoom 
handelende professionals in dienst, zoals het gedemocratiseerde Genootschap 
conservatoren voor deelcollecties kreeg en – gevoelsmatig in elk geval – deel ging 
uitmaken van de ‘collectie Nederland’.

Tot slot valt de equivalentie op tussen de collectie-inventarissen met classifica-
ties waarin de objecten waren teruggebracht tot een of enkele relevante parame-
ters, en de geneeskundige statistiek, die ook de empirische veelheid reduceerde 
tot enkele meetbare of telbare eigenschappen. Deze manier van beschrijving ver-
ving de casuïstische ziektebeschrijvingen van de traditionele geneeskunde aan de 
ene kant en de bijzondere, individuele objectbeschrijvingen van het Genootschap 
anderzijds. Dergelijke standaardisering en kwantificering is, zoals Theodore Por-
ter heeft uiteengezet, typerend voor een natiestaat die de grenzen van het lokale 
overschrijdt en waarin experts en bureaucraten het voor het zeggen krijgen.92 In 
aansluiting daarmee heeft James C. Scott in zijn boek Seeing like a State (1998) 
betoogd hoe dergelijke schematiseringen van de werkelijkheid de manier vormen 
waarmee de staat zich een beeld van land en bevolking vormde, teneinde zijn 
controle te vergroten. Zien als een staat, dat is inderdaad de blik waarmee Fokker 
en De Man het Genootschap bekeken.

91 Over de teruggang van private ‘natuurfilosofische’ collecties in het negentiende-eeuwse  
Nederland, Zie. H.J. Zuidervaart, Cabinets for experimental philosophy in the Netherlands. In: 
J. Bennett, S. Talas, (red.), Cabinets of experimental philosophy in eighteenth-century Europe. 
Leiden, Boston, 2013, 1-26.

92 Th. Porter, Trust in numbers. The pursuit in objectivity in science and public life. Princeton 
1995.
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Genootschapsleden, Epistemische  
hiërarchie en professionalisering: 
een lange termijn-geschiedenis aan de 
hand van drie casussen

Douwe Schipper

Introductie

De antropometrische publicatie The Races of Europe (1899) van de Ameri-
kaanse econoom en raciaal theoreticus William Z. Ripley bevat een verwij-
zing naar een van de drie leden van het Zeeuws Genootschap die onder-

werp zijn van dit artikel, namelijk dr. Johannes Cornelis de Man. Als dankbetuiging 
voor De Mans hulp bij het hoofdstuk over schedelvorm in Zeeland vermeldt Ripley 
dat: ‘Dr. De Man, uit Middelburg, is een andere autoriteit op het gebied van het uit-
zonderlijk interessante district Zeeland.’1 Uit Ripley’s gebruik van het woord ‘auto-
riteit’ kan worden afgeleid dat autoriteit ook in de cultuur van De Mans tijd een rol 
speelde. Dit soort kennisautoriteit, beweert wetenschapshistoricus Steven Shapin, 
wordt niet per definitie ontleend aan een inhoudelijke kennisprestatie (een over-
tuigende argumentatie, voldoende empirisch bewijs), maar is heel vaak afhankelijk 
van de persoonlijke achtergrond en de morele status van de kenner.2 De rangschik-
king die dit mechanisme tot gevolg heeft heet ook wel ‘epistemische hiërarchie’.3 
Een voorbeeld van epistemische hiërarchie is het onderscheid tussen amateurs en 
professionals, waarbij de professional vanwege zijn of haar professionele status per 
definitie meer kennisautoriteit krijgt toegedicht. Zo heeft een dokter meer autori-
teit bij het stellen van een medische diagnose dan een leek.

1 Eigen vertaling. W.Z. Ripley, The Races of Europe: A Sociological Study. Londen, 1899, 295.
2 S. Shapin, The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation. Chicago, 2014, 4.
3 De notie ‘epistemische hiërarchie’ is een vertaling van het Engelse ‘epistemic hierarchy’ en 

komt uit A. Ho, Trusting Experts and Epistemic Humility in Disability. In: International Jour-
nal of Feminist Approaches to Bioethics, nr. 4.2, 2011, 102-123.
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In dit artikel wordt de geschiedenis van epistemische hiërarchie onderzocht aan 
de hand van het verleden van het Zeeuws Genootschap. Hierbij wordt specifiek 
gekeken naar de betekenis van de epistemisch-hiërarchische fenomenen amateu-
risme en professionalisme en het daaraan gerelateerde proces van professionalise-
ring. Dit gebeurt aan de hand van twee onderliggende onderzoeksvragen. Hoe, ten 
eerste, zijn epistemische hiërarchieën ontwikkeld bezien vanuit de ervaring van 
genootschapsleden? En hoe, ten tweede, verhoudt dat beeld zich tot de bestaande 
historiografie van professionalisering? Het Genootschap vormt een interessante 
onderzoekscasus bij deze vraagstukken omdat zijn reputatie, als niet-academisch 
kennisinstituut, door de eeuwen heen aan verandering onderhevig is geweest. 
Dat wil zeggen dat men zijn activiteiten soms kan indelen in het elitaire, en dan 
weer in het ‘gewone’ domein; soms in het professionele, en dan weer in het ama-
teuristische domein.

Historiografische context en theoretische beginselen
Om de bovengenoemde vragen te kunnen beantwoorden, moet allereerst de his-
toriografische context waarin dit onderzoek plaatsvindt worden samengevat. Vol-
gens de traditionele opvatting onder wetenschapshistorici vond er in Europa en 
de Verenigde Staten in de tweede helft van de negentiende eeuw een grensover-
schrijdende verschuiving van de epistemische hiërarchie plaats, omdat de weten-
schap toen werd geprofessionaliseerd.4 Deze ontwikkeling werd vaak in verband 
gebracht met het ontstaan van onderzoeksuniversiteiten.5 In de geschiedschrij-
ving over Nederlandse wetenschap vormt dit beeld een terugkerend thema. Zo 
stelt P.A.J. Caljé het volgende over de tweede helft van de negentiende eeuw: ‘het 
begrip ‘professionalisering’ wil ik gebruiken om de overgang aan te kunnen geven 
van een genootschapscultuur, die zich op lekenparticipatie en burgerschapsvor-
ming richt, naar één waarin de vorming en versterking van een beroepsgemeen-
schap gebaseerd op specialistische kennis domineert[;] deze overgang kan men in 

4 Voor een uitgebreid historiografisch overzicht van de professionalisering van de wetenschap, 
zie R. Barton, Men of Science: Language, Identity and Professionalization in the Mid-Victorian 
Scientific Community. In: History of Science, nr. XLI, 2003, 73-119. Voor voorbeelden van de 
traditionele opvatting over professionalisering, zie G.H. Daniels, The Process of Professiona-
lization in American Science: the Emergent Period, 1820-1860. In: Isis, 58.2, 1967, 151, en F.M. 
Turner, The Victorian Conflict between Science and Religion: A Professional Dimension. In: 
Isis, 69.3, 1978, 362.

5 P. Lucier, The Professional and the Scientist in Nineteenth-Century America. In: Isis, 100.4, 
2009, 699-732.
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de cultuur, in de wetenschap en in de sociale structuur van Nederland waarne-
men’.6 Ook in de specifieke historiografie van Nederlandse wetenschappelijke ge-
nootschappen wordt het professionaliseringsverhaal vaak toegepast. Hans Groot 
besteedt bijvoorbeeld een heel hoofdstuk van zijn boek over het Bataviaasch Ge-
nootschap aan wat hij ziet als professionaliseringsinitiatieven in de jaren 1850 en 
1860.7

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft een aantal revisionistische in-
terpretaties van zowel wetenschappelijke als algemene professionalisering aan in-
vloed gewonnen. De aandacht is bijvoorbeeld gevestigd op een definitieprobleem; 
het is moeilijk om de essentie van professionalisme te bepalen, en antropologisch 
onderzoek toont aan dat concepties van professionalisme in sterke mate afhangen 
van locatie en tijd.8 Ook is er een meer algemene historiografische trend die tegen 
de professionaliseringstheorie pleit: universele processen, zoals professionalise-
ring, worden tegenwoordig als teleologisch gezien, en passen daarom niet goed in 
een historiografische opvatting die uitgaat van contingentie.9

Recentelijk hebben enkele wetenschapshistorici, zich bewust van deze kritiek-
punten, betoogd dat het professionaliseringsverhaal kan worden herzien zonder 
het in zijn geheel te verwerpen. Zo is er een aantal casestudies gepubliceerd waar-
in professionaliseringstrajecten van specifieke wetenschappelijke disciplines op 
specifieke plekken worden onderzocht. Daarmee worden plaats- en tijdsgebon-
den generalisaties vermeden.10 Ook verscheen er in 2001 een uitgave van het Jour-
nal of the History of Biology die in zijn geheel aan een herziening van het begrip 
professionalisering in de Victoriaanse context was gewijd. Daarbij was het doel 
om de ‘statische tweedeling’ tussen amateurs en professionals te vervangen met 
‘dynamische sociale analyses’ van hoe dit soort categorieën werden geconstru-

6 P.A.J. Caljé, Student, universiteit en samenleving: de Groningse universiteit in de negentiende 
eeuw. Hilversum, 2009, 474.

7 H. Groot, Van Batavia naar Weltevreden: het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en We-
tenschappen, 1778-1867. Leiden, 2009, 349-443.

8 M. Neil, J. Morgan, The Professionalization of Everyone? A Comparative Study of the Deve-
lopment of the Professions in the United Kingdom and Germany. In: European Sociological 
Review, nr. 16.1, 2000, 10.

9 J. Golinski, Making Natural Knowledge: Constructivism and the History of Science. Chicago, 
1998, 67-68; Lucier, The Professional and the Scientist, 702.

10 Voorbeelden hiervan zijn N.M. Brooks, Alexander Butlerov and the Professionalization of 
Science in Russia. In: The Russian Review, nr. 57.1, 1998, 10-24; A.W. Coats, The Professionali-
zation of American Social Science. In: Journal of American Studies, nr. 12.2, 1978, 227-233; J.C. 
Walker, Gentlemanly Men of Science: Sir Francis Galton and the Professionalization of the 
British Life-Sciences. In: Journal of the History of Biology, nr. 34.1, 2001, 83-114.
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eerd en beleefd.11 In dit artikel wordt met eenzelfde soort benadering gewerkt. 
Hoewel de waarde van essentialistische concepties van professionalisering in het 
midden gelaten wordt, wordt er wel vanuit gegaan dat professionalisering, als so-
ciaal construct en als onderdeel van de belevingswereld, op bepaalde plekken en 
in bepaalde tijden, bestaan heeft en zelfs een grote invloed heeft gehad.

Opvallend is dat de traditionele opvatting over professionalisering vaak is op-
getekend door historici die zich bezighouden met universitaire disciplines of in-
dividuele academici. Zij gebruiken professionalisering als een van de schakels in 
hun scheppingsverhaal van de moderne universiteit.12 Dit leidt mogelijk tot een 
tunnelvisie, omdat professionalisering op deze manier uitsluitend wordt bekeken 
vanuit het perspectief van de ‘professional’. Daarom is het interessant om het per-
spectief te de-centreren door professionalisering te bekijken vanuit een ‘amateu-
ristische’ invalshoek, in dit geval het genootschapsleven van de negentiende- en 
vroeg twintigste eeuw. Interessante vragen zijn daarbij: hoeveel kennisautoriteit 
had de niet-academische wetenschapsbeoefenaar? Of: hoe ervoer hij of zij zijn 
of haar verhouding met universitaire kennis? Het beantwoorden van dit soort 
vragen is zowel van belang in de geschiedschrijving over wetenschappelijke ge-
nootschappen, als in de geschiedschrijving van het maatschappelijk functioneren 
van universiteiten.

Dit artikel begint met beschrijvingen van de levensweg van drie leden van het 
Zeeuws Genootschap, namelijk jurist en historicus Samuel de Wind (1799-1859), 
arts en ‘wetenschappelijke duizendpoot’ Johannes Cornelis de Man (1818-1909) 
en amateur-malacoloog Cornelis Brakman (1879-1955). Deze drie figuren komen 
uit verschillende tijdperken, met ieder, zoals uit mijn analyse zal blijken, een ver-
schillende sociale en epistemische stratificatie (gelaagdheid). De drie casussen 
worden los van elkaar behandeld. Daarbij fungeren epistemische en meer alge-
mene sociale stratificatie telkens als terugkerend thema.

Aan het eind van het artikel worden de casussen vergeleken om daarmee tot 
een overkoepelende analyse te komen. Daarbij wordt, in navolging van Dorothee 
Sturkenboom en het artikel van Huib Zuidervaart in deze bundel, gebruikge-

11 A. Desmond, Redefining the X Axis: ‘Professionals,’ ‘Amateurs,’ and the Making of Mid-Vic-
torian Biology – A Progress Report. In: Journal of the History of Biology, nr. 34.1, 2001, 3-50; 
Lucier, The Professional and the Scientist, 702.

12 Zie bijvoorbeeld C. Wellmon, Organizing Enlightenment: Information Overload and the Inven-
tion of the Modern Research University. Baltimore, 2016, 17, of D.A. Wright, The Professionali-
zation of History in English Canada. Toronto, 2005, 3.
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maakt van Pierre Bourdieu’s notie van kapitaal. Dit is een nogal globale term 
waarmee de middelen die een individu kan bezitten worden bedoeld.13 Het indi-
viduele kapitaalbezit bepaalt de economische en sociale agency (handelingsver-
mogen) die dat individu kan uitoefenen. Het concept wordt duidelijker als we de 
verschillende vormen van kapitaal (economisch, sociaal, cultureel) in acht nemen, 
en ons hierbij in het achterhoofd houden dat de waarde die een maatschappij 
aan de verschillende vormen van kapitaal hecht van invloed is op de hoeveelheid 
sociale (en mijns inziens ook epistemische) mobiliteit. Economisch kapitaal, bij-
voorbeeld eigendomsrechten, kan onmiddellijk worden geconverteerd naar geld. 
Sociaal kapitaal, zoals een adellijke titel, bestaat uit de sociale verplichtingen en 
rechten die het individu een bepaalde plek in de samenleving verschaffen, en kan 
onder bepaalde omstandigheden onmiddellijk in geld worden omgezet. Als in een 
samenleving vooral economisch en sociaal kapitaal wordt beloond, dan resulteert 
dat in weinig sociale mobiliteit.14

Cultureel kapitaal kan in dit opzicht echter zowel bevorderend als belemme-
rend werken. Volgens Bourdieu zijn er drie vormen van cultureel kapitaal: beli-
chaamd cultureel kapitaal, geobjectiveerd cultureel kapitaal en geïnstitutionali-
seerd cultureel kapitaal. Belichaamd cultureel kapitaal bestaat uit de bewust of 
onbewust opgedane kennis van het individu – zijn of haar ‘culturele rugzak’. In 
de geobjectiveerde staat verwijst cultureel kapitaal naar het materiële bezit van 
culturele objecten, zoals boeken, instrumenten of schilderijen. Tenslotte refereert 
geïnstitutionaliseerd cultureel kapitaal naar de formele erkenning van cultureel 
kapitaal door instituties, bijvoorbeeld in de vorm van een academische graad.15

Met Bourdieu’s begrip kapitaal als theoretisch kader, en met het Zeeuws Ge-
nootschap als historische casestudy, wordt in dit artikel getracht op originele wij-
ze een bijdrage te leveren aan de geschiedschrijving over epistemische hiërarchie-
en. Een meer impliciet doel is daarnaast, uiteraard, om iets bij te dragen aan de 
kennis over de geschiedenis van het Genootschap.

13 P. Bourdieu, The Forms of Capital. In: J. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research 
for the Sociology of Education. New York, 1986, 241-258 ; P. Bourdieu, Les trois états du capital 
culturel. In: Actes de la recherche en Sciences Sociales, nr. 30, 1979, 3-6; D. Sturkenboom, Bour-
dieu in de provincie. Over wetenschappelijke sociabiliteit en de distinctieve waarde van sekse. 
In: De achttiende eeuw, nr. 42.1, 2010, 16-41.

14 Bourdieu, The Forms of Capital; Bourdieu, Les trois états; Sturkenboom, Bourdieu in de pro-
vincie.

15 Idem.
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Casus 1: Samuel de Wind
Samuel de Wind (1793-1859) was jurist, historicus en lid van het Zeeuws Genoot-
schap. De hier geschetste biografie is voornamelijk gebaseerd op een ‘levens-
schets’ die na De Winds dood werd geschreven door Klaas Rutger Pekelharing, 
destijds predikant bij de Doopsgezinde Gemeente in Middelburg. Deze necrolo-
gie werd gepubliceerd in de jaarlijkse Handelingen van de Maatschappij der Ne-
derlandsche Letterkunde van 1860.16 Een tweede bron is het artikel over De Wind 
in F. Nagtglas’ Levensberichten van Zeeuwen.17 In wat volgt wordt betoogd dat De 
Wind het best kan worden begrepen in de context van een maatschappelijke om-
slag, namelijk die van standenmaatschappij naar post-standenmaatschappij. Deze 
omslag ging gepaard met een toename in ‘epistemische mobiliteit’, dat wil zeggen: 
een minder rigide epistemische hiërarchie. Aan de hand van secundaire literatuur 
wordt deze omslag beschreven. Ondertussen wordt getoond hoe de familiege-
schiedenis van het geslacht De Wind, en de levensweg van Samuel de Wind zelf, 
deze omslag weerspiegelt.

De Wind was afkomstig uit een geslacht dat al generaties lang voornamelijk 
medici voortbracht.18 Zo was De Winds vader, Paulus de Wind (1767-1797), in de 
woorden van Pekelharing ‘praktiserend geneesheer’. Om vast te stellen wat Pekel-
haring hiermee heeft bedoeld, is het van belang de organisatie van de Neder-
landse geneeskunde in de tweede helft van de achttiende eeuw in ogenschouw te 
nemen. Er bestond toen nog een onderscheid tussen de chirurgijn of heelmeester, 
die zich met de uitwendige geneeskunde bezighield, en de arts (ook wel ‘medici-
nae doctor’), die de inwendige geneeskunde beoefende. De chirurgijns waren tot 
1798 nog in gilden georganiseerd. Deze gilden hielden toezicht op de chirurgijns-
opleiding en de uitoefening van het chirurgijnsberoep. Artsen moesten alvorens 
hun beroep te mogen uitoefenen de Latijnse school doorlopen, en vervolgens 
promoveren in de geneeskunde aan een van de universiteiten.19 Paulus de Wind 
doorliep een vooropleiding aan de Middelburgsche Latijnsche School (1779-1783), 

16 K.P. Pekelharing, Levensschets van Mr. S. de Wind. In: Handelingen der jaarlijksche algemeene 
vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden aldaar 
den 21 Junij 1860, in het gebouw der Maatschappij ‘tot Nut van ’t Algemeen. Leiden, 1860, 242-
262; F. J. van den Branden, J.G. Frederiks. Biografisch woordenboek der Noord- en Zuidneder-
landsche letterkunde. Amsterdam, 1888-1891: 599.

17 F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen. Middelburg, 1893, 981-983.
18 P.C. Molhuysen, P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Leiden, 1911-

1937, 1138-1139.
19 J.Z.S. Pel, Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren 1700-2000. 

Middelburg, 2006, 9-10.
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deed vanaf 1786 ervaring op bij een apotheker in Amsterdam en sloot uiteindelijk 
in 1790 een studie geneeskunde in Leiden af met een promotie. Hij was dus arts, 
en geen chirurgijn.20

Als we deze beroepskeuze in verband brengen met een aantal andere aspecten 
uit het leven van Paulus, verrijst er al een betrouwbaar beeld van de sociale sta-
tus van het geslacht De Wind. Het is misschien wat anachronistisch om hier een 
harde kwalificatie aan te verbinden, maar een predicaat als ‘elitair’ lijkt wel op zijn 
plaats. Allereerst namen artsen per definitie een veel hogere plek op de sociale 
ladder in dan chirurgijns.21 Artsen behoorden in de achttiende-eeuwse standen-
stratificatie tot de brede burgerij, waarmee ze boven de chirurgijns stonden, die 
weer deel uitmaakten van de middenstand.22 Daarnaast heeft Joop de Jonge in zijn 

20 Zeeuwse Bibliotheek, Handschriftenverzameling Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der We-
tenschappen, inv.nr. 2666, Levensbeschrijving van Paulus de Wind, Samuelszoon (1767-1797).

21 Pel, Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen, 9.
22 W. Frijhoff, Non satis dignitatis… over de maatschappelijke status van geneeskundigen tijdens 

de Republiek. In: Tijdschrift voor Geschiedenis, nr. 96, 1983, 390.

Ongedateerde prent van 
Samuel de Wind. Bron: 
Zeeuws Archief (ZA), 
Zeeuws Genootschap, inv.
nr. 297.
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onderzoek naar de situatie in Gouda tussen 1700 en 1780 aangetoond dat de elite 
aldaar door middel van financieel vermogensbeheer en huwelijkspolitiek actief 
trachtte haar maatschappelijke positie veilig te stellen.23 Dit lijkt ook in de familie 
De Wind het geval te zijn geweest. Zo bepaalden De Winds ouders zijn studie-
keuze, en huwde hij, pas nadat zijn ouders en zijn toekomstige schoonouders het 
daarover eens waren geworden, zijn eigen nicht, in misschien wel de ultieme ui-
ting van standenendogamie.24 Ten slotte lijkt het geslacht De Wind in financieel 
opzicht niet onbedeeld te zijn geweest. Niet alleen kon Paulus gaan studeren aan 
de universiteit, ook was er geld voor een studiereis naar Londen, die Paulus maak-
te in 1790-1791.25

Het lijkt er dus op dat Paulus de Wind, als arts, een elitaire status genoot. 
Toch komt er in zijn tijd een verandering ten aanzien van de sociale verhoudingen 
binnen de medische wereld op gang. Volgens Frijhoff vindt er aan het einde van 
de achttiende eeuw namelijk ‘zowel op beroepstechnisch als op sociaal vlak [. . .] 
een toenadering plaats tussen de geneesheren en de heelmeesters’. Dat wil zeggen 
dat medici steeds meer een uniforme beroepsgroep gaan vormen; ‘niet sociale 
status, maar de sociale functie gaat thans een overheersende rol spelen in het 
zelfbewustzijn van [de] beroepsgroep’. Dit lijkt tot gevolg te hebben dat de sociale 
status van de arts per saldo afneemt. Zo heeft Frijhoff het over een vergroting 
van de ‘sociale afstand ten aanzien van met name de juridische en bestuurlijke 
sector’.26 Deze statusafname verklaart mogelijk waarom Paulus’ zoon Samuel, als 
(voor zover te achterhalen) de eerste uit zijn familie, de juridische sector boven de 
medische heeft verkozen, alhoewel zijn echte beweegredenen hiervoor natuurlijk 
moeilijk te achterhalen zijn.

Paulus de Wind overleed toen zoon Samuel vier was, in 1797, aan een long-
ontsteking. Van 1805 tot 1809 bezocht Samuel de Latijnse School in Middelburg, 
maar deze opleiding maakte hij niet af. Volgens Pekelharing had dat met de ver-
slechterde omstandigheden in de Franse tijd te maken, maar wat deze omstan-
digheden precies inhielden laat hij in het midden. De Wind ging vervroegd naar 
de universiteit in Leiden, in 1810. Daar studeerde hij al in december 1811 af in de 

23 J. J. de Jong, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1780. Amsterdam, 
1985, 11-12; K. Douma, De adel in Noord-Brabant 1814-1918. Hilversum, 2015, 32.

24 Zeeuwse Bibliotheek (ZB), Handschriftenverzameling Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen (KZGW), inv. nr. 2666.

25 ZB, KZGW, inv. nr. 6223, Journaal gehouden gedurende mijn verblijf te London van den 30 
September 1790 tot 21 Meij 1791.

26 Frijhoff. Non satis dignitatis, 405-406.
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rechtsgeleerdheid, alhoewel hij ook les kreeg in de klassieke talen en Nederlands. 
Het is moeilijk te bepalen of zo’n korte studieduur gebruikelijk was. Uit een steek-
proef van Martine Zoeteman-van Pelt blijkt dat de gemiddelde studieduur van 
gepromoveerden aan de Leidse universiteit tussen 1750 en 1800 5,55 jaar was. 27 
Drie factoren zouden kunnen verklaren waarom het verblijf van De Wind zoveel 
korter was. Ten eerste studeerden inwoners van Leiden gemiddeld meer dan twee 
keer zo lang dan studenten die, zoals De Wind, van elders kwamen.28 Ten twee-
de was de studieduur van studenten met een gedegen, uitvoerige vooropleiding 
(bijvoorbeeld aan de Latijnse school) wel vaker opvallend kort.29 Ten derde stu-
deerde De Wind tijdens de Franse tijd, een periode die net buiten de analyse van 
Zoeteman-van Pelt valt. De gemiddelde studieduur in deze periode is (voor zover 
te achterhalen) nooit onderzocht, en het is goed mogelijk dat veranderende so-
ciale omstandigheden in deze periode de gemiddelde studieduur verder verkort-
ten. Overigens zijn er meerdere gevallen bekend van studenten die in de periode 
1600-1800 binnen één jaar promoveerden.30

In Leiden kreeg De Wind onderwijs van enkele gerenommeerde professoren, 
waaronder staatsrechtgeleerde Joan Melchior Kemper (1776-1824), dichter en 
staatsman Johannes van der Palm (1763-1840), de Leidse hoogleraar Nederlands 
Matthijs Siegenbeek (1774-1854) en de Zwitserse hoogleraar in de klassieke talen 
Daniël Wyttenbach (1746-1820). Na zijn afstuderen ging hij werken bij een Leidse 
advocaat, terwijl hij ondertussen doorging met colleges volgen. In 1814 keerde De 
Wind terug naar Middelburg en zette hij zijn eigen advocatenpraktijk op. Hij zou 
de rest van zijn leven in zijn geboortestad wonen. Hij raakte steeds meer geïnte-
resseerd in de geschiedkunde en begon onderzoek te doen naar en te publiceren 
over de geschiedenis van het recht, van het ‘vaderland’ en specifiek van Zeeland.

Als historicus is hij uiteindelijk het meest bekend geworden. Bij zijn historisch 
onderzoek werd hij aanvankelijk geholpen door Nicolaas Cornelis Lambrecht-
sen (1752-1823), destijds voorzitter van het Zeeuws Genootschap. Zijn historische 
methodologie was volgens Pekelharing sterk beïnvloed door het gedachtegoed 
van dichter en historicus Willem Bilderdijk (1756-1831). Ook bleef De Wind na 
zijn terugkeer naar Middelburg veel literatuur, zowel klassiek als modern, lezen. 

27 M. Zoeteman-van Pelt, De studentenpopulatie van de Leidse universiteit 1575-1812. ‘Een volk op 
zijn Siams gekleet eenige mylen van Den Haag woonende’.  Leiden, 2011, 75.

28 Ibidem.
29 Ibidem, 71-72.
30 Ibidem, 71, 73.
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In totaal publiceerde De Wind zo’n dertig werken, waarvan ongeveer vierentwin-
tig met een historisch onderwerp, en daarnaast nog enkele juridische en literaire 
beschouwingen. Als magnum opus schreef De Wind de Bibliotheek der Neder-
landsche geschiedschrijvers, een historiografie van Nederland, waarvan het eerste 
deel tussen 1831 en 1835 in Middelburg werd gepubliceerd. Dit werk werd echter 
nooit afgemaakt, onder andere omdat de Belgische afscheiding in 1830 tot gevolg 
had dat de categorie ‘Nederlandsch’ een andere betekenis kreeg.31

De Winds aanzien in de wetenschappelijke wereld steeg gaandeweg. Vanaf 
1815 was hij lid van het Zeeuws Genootschap. In 1834 werd hij tot directeur van 
het Genootschap benoemd. Vanaf 1855 tot zijn dood in 1859 bekleedde hij de be-
langrijke functie van voorzitter. Ook was hij lid van vele andere genootschappen, 
waaronder de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (vanaf 1824), het 
Utrechts Genootschap (vanaf 1827), het Provinciaal Friesch Genootschap (vanaf 
1838) en een aantal buitenlandse (Belgische en Duitse) genootschappen. Naast 
het ontplooien van deze wetenschappelijke activiteiten bleef hij carrière maken 
in de juridische en de bestuurlijke wereld. In 1818 werd hij substituut-officier van 
de rechtbank in Middelburg. In 1833 werd hij zowel benoemd tot rijksadvocaat 
als tot raadslid in de stad Middelburg. In 1838 werd hij vicepresident van het pro-
vinciaal gerechtshof in Zeeland, waar hij al vanaf 1834 officier was geweest. Ook 
kwam hij in de jaren veertig van de negentiende eeuw in aanmerking voor het lid-
maatschap van de Hoge Raad, maar daarvoor had hij geen belangstelling. In 1841 
werden zijn juridische werkzaamheden bekroond met een benoeming tot Ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Aan de hand van zijn levensloop kan men De Wind duiden als onderdeel van 
wat Caljé de strategic elite noemt.32 Getuige diens opleiding en studiereis gold dit 
tot op zekere hoogte ook voor zijn vader. Caljé laat zien dat in de tweede helft 
van de achttiende eeuw, door een samensmelting van de adel en het patriciaat, de 
zogenaamde ‘post-standenmaatschappij’ geleidelijk zijn intrede doet. Caljé neemt 
waar dat deze nieuwe elite zich tegelijkertijd beter laat scholen en zich meer gaat 
interesseren voor de wetenschap. Samuel de Wind, met zijn veelzijdige loopbaan 
en zijn brede expertisegebied, belichaamt deze toename van wetenschapsbeoe-
fening onder de elite. Omdat de omslag naar een post-standenmaatschappij een 

31 S. de Wind, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers, eerste deel. Middelburg, 1835, IV, 
XII.

32 P.A.J. Caljé. Student, universiteit en samenleving: de Groningse universiteit in de negentiende 
eeuw. Hilversum, 2009, 264-265.
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opleving van sociale mobiliteit impliceert, kan men de behoefte aan een brede-
re geleerdheid onder de elite begrijpen als een soort reactionair fenomeen: een 
strategie ter behoud van de elitaire positie, nu niet meer door rijkdom en be-
zit, maar door vaardigheden en verdiensten. Ook kan men de toegenomen ge-
leerdheid in een internationale culturele context plaatsen, namelijk een waarin 
het Bildungs-ideaal in opkomst was. Pekelharing karakteriseert De Wind dan ook 
als ‘gebildet’.33 Het moge in elk geval duidelijk zijn dat er in De Winds tijd een 
post-standenmaatschappij aan het ontstaan was waarin inhoudelijke kennispres-
taties steeds belangrijker werden.

De epistemische hiërarchie werd dan ook flexibeler. Dit kan ook weer met een 
voorbeeld uit het leven van De Wind worden geïllustreerd, te weten wat de be-
roepscategorie ‘geschiedschrijver’ voor hem betekent. Aan dit definitievraagstuk 
wijdt De Wind in het voorwoord van zijn Bibliotheek der Nederlandsche geschied-
schrijvers enkele beschouwingen. De Wind wil namelijk een systematisch over-
zicht geven van Nederlandse historici, maar moet die categorie daarvoor eerst 
afbakenen. Zijn antwoord op dit vraagstuk zegt veel over wat er nodig was om 
historicus te worden in zijn tijd, en dus over hoe elastisch de epistemische hiërar-
chie was. De Wind noemt geen sociale of institutionele voorwaarden, maar heeft 
een zeer praktische invalshoek: als je maar over de geschiedenis hebt gepubli-
ceerd, ben je geschiedschrijver.34 Hieruit blijkt dat er nog geen onderscheid werd 
gemaakt tussen amateurhistorici en professionele historici.

De Wind huwde in 1821 met zijn nicht Cornelia Dobbelaer de Wind. Hoewel 
haar geboorte- en sterfdatum niet te achterhalen zijn, is het wel duidelijk dat zij 
eerder dan De Wind is overleden en dat De Wind en zij samen twee dochters 
hadden, waarvan er één overleden is in 1855. Net zoals bij zijn vader, valt Samu-
els neef-nichthuwelijk mogelijk uit te leggen als een vorm van huwelijkspolitiek, 
hetgeen goed zou aansluiten bij het profiel van de strategic elite. Door met een 
bloedverwant te trouwen draagt men immers niet bij aan sociale mobiliteit via 
het huwelijk. Omdat neef-nichthuwelijken vrij veel voorkwamen is het echter on-
mogelijk om hierover iets met zekerheid te zeggen. 35 Na een kort ziekbed over-
leed De Wind op 19 augustus 1859 in Middelburg.

33 Pekelharing, Levensschets van Mr. S. de Wind, 257.
34 De Wind, Bibliotheek, XV.
35 D. Haks. Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw. Utrecht, 1985, 39-42.
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Casus 2: Johannes Cornelis de Man
Johannes Cornelis de Man (1818-1909) was Genootschapslid en geneeskundige. 
Daarnaast schreef hij over allerlei onderwerpen die niet direct met zijn vak te 
maken hadden. Over het leven van De Man is vlak na zijn overlijden betrekkelijk 
veel geschreven. Wat volgt is voornamelijk gebaseerd op de zeer gedetailleerde 
necrologie van W. Polman Kruseman, Ter herinnering aan dr. J.C. de Man, en de 
korte biografie van Dirk Schoute, Het wetenschappelijk leven van dr. J. C. de Man, 
evenals enkele meer recente bronnen.36 Met deze bronnen wordt gepoogd aan te 
tonen dat er tijdens De Mans werkzame leven sprake is van een overgangsfase op 
sociaal en epistemisch gebied. Enerzijds was de sociale mobiliteit enigszins toege-
nomen, waardoor mensen die aanvankelijk niet tot de elite behoorden door hun 
verdiensten enig epistemisch aanzien konden verwerven. Anderzijds ontstond er 
een neiging om kennisgerelateerde beroepen te institutionaliseren, wat de episte-
mische hiërarchie juist weer versterkte.

De Man werd geboren op 20 september 1818. Evenals De Winds vader wordt 
De Mans vader, Johannes de Man (1783-1856), door zijn biograaf omschreven als 
‘praktiserend geneesheer’.37 In dit geval wordt daarmee echter geen arts, maar 
een chirurgijn of heelmeester bedoeld. Dit blijkt uit Johannes’ louter praktische 
opleiding, die hij aanvankelijk in Middelburg, en later in Amsterdam genoot. Het 
benodigde chirurgijnsexamen legt hij in 1808 af in Middelburg.38 De Man be-
schrijft zijn vader als ‘van geboorte een burgerjongen’ en als ‘eenvoudig van aard 
en zeer werkzaam’.39 Johannes weet na het behalen van zijn examen een goedlo-
pende praktijk in Middelburg te vestigen. Uiteindelijk wordt hij ook benoemd tot 
lid (1814) en later secretaris (1818) van de Provinciale Geneeskundige Commissie. 
Dat deze benoeming ‘groote verbazing’ opwekte suggereert dat Johannes, als sim-
pele chirurgijn, van lagere komaf was dan onder leden gebruikelijk was.40 Tegelij-
kertijd bevestigt de benoeming de eerder aangehaalde stelling van Frijhoff dat de 
doktorenstand en de chirurgijnstand langzaam in elkaar opgingen, waardoor een 

36 Encyclopedie van Zeeland, vol. 2. Middelburg, 1982, 280–281; E.S. Houwaart, De hygiënisten. 
Artsen, staat & volksgezondheid in Nederland 1840–1890. Groningen, 1991; W. Polman Kruse-
man, Ter herinnering aan dr. J.C. de Man. Middelburg, 1910; D. Schoute. Het wetenschappelijk 
leven van dr. J.C. de Man. Middelburg, 1915; D. Schipper, Challenging Derivative Explanations 
of Scientific Racism: the Case of Dr. J.C. de Man. In: Studium, nr. 10.1, 2017, 1-17.

37 Polman Kruseman, Ter herinnering aan dr. J.C. de Man, 1.
38 Pel, Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen, 200.
39 J.C. de Man, De geneeskundige school te Middelburg: hare lectoren en leerlingen, 1825-1866. 

Middelburg, 1902, 24-25.
40 Ibidem.
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uniforme medische beroepsgroep ontstond.41 Dat Johannes er, zonder opleiding 
tot arts, een dokterspraktijk op nahield laat zien dat de geneeskunde na de ophef-
fing van de gilden vooralsnog relatief ongereguleerd was gebleven.

Johannes werkt zich verder omhoog in de geneeskundige sector in Zeeland. 
Schoute bevestigt dit beeld: ‘[het is] duidelijk, dat [Johannes] door ijver en toe-
wijding omhoog kwam’.42 Zo is hij in 1819 medeoprichter van het medisch leesge-
zelschap ‘De Harmonie’, waarbinnen zijn zoon Johannes Cornelis later ook actief 
zal worden.43 In 1825 wordt hij aangesteld tot lector in de anatomie aan de nieuwe 
Provinciale Geneeskundige School (1824), een van de zes klinische scholen in Ne-
derland die werden opgericht om de opleiding tot heelmeester te uniformeren.44 

41 Frijhoff, Non satis dignitatis, 405-406.
42 Schoute, Het wetenschappelijk leven van dr. J.C. de Man, 2.
43 Zie hierover ook het stuk van A. Maas in deze bundel.
44 M.J. van Lieburg, De microscopie in het onderwijs van de klinische scholen in Nederland 

(1824-1865). In: Tijdschrift voor de geschiedenis van de geneeskunde, natuurwetenschappen, 
wiskunde en techniek, nr. 6.1, 1983, 83.

Johannes Cornelis de Man rond 
het einde van de negentiende 
eeuw. Bron: Zeeuws Archief, 
Zeeuws Genootschap, inv.nr. 297. 
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Dat middenklassers als Johannes op basis van verdiensten hun sociale positie we-
ten te verbeteren, verklaart de eerder beschreven opkomst van de strategic elite 
waar ook de familie De Wind toe ging behoren. De bovenklasse is immers door 
de toegenomen sociale mobiliteit steeds meer genoodzaakt om vaardigheden te 
verwerven en deze in te zetten ter bescherming van haar elitaire positie.

Johannes de Man sterft in 1856 aan bronchitis. Over De Mans moeder is met 
uitzondering van haar nogal on-Nederlands klinkende achternaam, Maria Elisa-
beth Tauscher, weinig te vinden. Johannes Cornelis beschrijft haar als een ‘niet 
geheel onbemiddelde wees, die op de Markt [in Middelburg] haar eigen huis 
bezat’.45 Deze gunstige financiële omstandigheden, in combinatie met de pres-
taties van zijn vader, doen De Man als het ware in een hoger milieu opgroeien 
dan zijn vader enkele decennia daarvoor. Schoute omschrijft deze transitie als 
volgt: ‘waarschijnlijk voorzien van de erfelijke eigenschappen van dezen vader, 
met diens voorbeeld voor ooge, staande op een hooger maatschappelijk niveau, 
en dankzij de niet geheel onbemiddelde moeder ook financieel beter gesteund, is 
De Man onder gunstige omstandigheden zijn wetenschappelijk leven ingegaan.’46

Dit wetenschappelijk leven begint met het volgen van een hoge opleiding. 
Volgens Polman-Kruseman bezocht De Man na de lagere school eerst de Franse 
school en daarna de Latijnse school. Alhoewel de Franse scholen waren opge-
richt als praktijkgerichter alternatief voor het voortgezet onderwijs zoals dat op 
Latijnse scholen werd gegeven, kon het soms ook dienen als bovenbouw van het 
basisonderwijs.47 Dit laatste lijkt dus bij De Man het geval geweest te zijn. In 1836 
behaalde De Man het gymnasiumdiploma summa cum laude, waarna hij medicij-
nen ging studeren aan de universiteit in Leiden. Hier behaalde hij eind 1839 zijn 
kandidaatsbul, wederom summa cum laude. Vervolgens promoveerde hij, zoals 
in die tijd een voorwaarde was voor het beoefenen van de geneeskunde in al haar 
facetten, driemaal: op 13 juni 1841 tot doctor in de geneeskunde, op 20 december 
1841 in de verloskunde en op 10 oktober 1842 in de chirurgie.48 In 1841, tussen zijn 

45 De Man, De geneeskundige school te Middelburg, 24-25.
46 Schoute, Het wetenschappelijk leven van dr. J.C. de Man, 2.
47 W. Frijhoff, Crisis of modernisering? Hypothesen over de ontwikkeling van het voortgezet en 

hoger onderwijs in Holland in de achttiende eeuw. In: Holland, regionaal-historisch tijdschrift, 
nr. 17, 1985, 50.

48 M.J. van Lieburg, De medische beroepsbevolking ten plattelande gedurende de 19e eeuw. Een 
onderzoek betreffende het Beneden-Maasgebied (1818-1865). In: Tijdschrift voor de geschiede-
nis van de geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek, 8.3, 1985, 135; G.A. Lin-
deboom, Geschiedenis van de wetgeving op het gebied van de artsenopleiding, het artsexamen 
en het artsdiploma. In: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 122.46, 1978, 1818-1819.



407Douwe Schipper

promoties in, maakte hij een studiereis van enkele maanden, naar achtereenvol-
gens Parijs en Wenen, omdat hij kennis wilde opdoen over moderne medische 
praktijken in het buitenland.

Enerzijds werd de hoge opleiding van De Man waarschijnlijk mogelijk gemaakt 
door de recente verbetering van de sociale positie van zijn familie. Anderzijds kan 
deze ook worden gezien in de context van een bredere maatschappelijke ontwik-
keling. Er ontstaat in de eerste helft van de negentiende eeuw langzamerhand 
een klimaat waarin het belang van het wettelijk inkaderen en afbakenen van de 
geneeskunde steeds duidelijker wordt. Een van de aspecten waar in dit kader naar 
gestreefd wordt, is het vastleggen van een verplichte opleiding aan een gecerti-
ficeerd instituut. Dit streven kan gezien worden als een reactie op het relatieve 
gebrek aan regulering, dat met het afschaffen van de gilden was ontstaan. De im-
plementatie ervan begint met het zogenaamde Organiek Besluit van 1815, waarin 
het hogere medische onderwijs wordt geregeld, en resulteert uiteindelijk in de 
Wet Uitoefening Geneeskunst van het kabinet Thorbecke II uit 1865. Hierin kreeg 
de geneeskunde een volledige wettelijke definitie en werd er precies bepaald wie 
bevoegd was de geneeskunde uit te oefenen.49 Een gelijksoortig streven naar in-
stitutionalisering ontstaat ook in andere vakgebieden.50 De Mans keuze voor een 
hoge opleiding past in het proces van institutionalisering van beroepsgroepen dat 
in de eerste helft van de negentiende eeuw op gang komt.

De Mans promoties vormen het startsein voor een lang en veelzijdige carrière, 
die hem zowel op medisch-praktisch als op wetenschappelijk gebied een behoor-
lijke reputatie bezorgt. Na zijn promotie in 1842 vestigde hij zich als geneesheer in 
zijn geboortestad. Tussen 1845 en 1859 was hij stadsgeneesheer van Middelburg. 
In 1848 richtte hij samen met medearts A.A. Fokker de Zeeuwse afdeling van de 
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst op. Net zoals zijn 
vader werd hij lid van leesgezelschap De Harmonie (vanaf 1844 tot zijn overlijden, 
waarvan vanaf 1889 als directeur) en werd hij lector aan de Middelburgse Genees-
kundige School (vanaf 1853 tot de sluiting van de school in 1866). Op medisch 
gebied publiceerde hij aanvankelijk veel, voornamelijk over de diagnostisering 

49 M.J. van Lieburg, De natuurkundige staatsexamens voor medische studenten en de constructie 
van een natuurwetenschappelijke basis voor de artsenopleiding tussen 1865 en 1880. In: Gewi-
na, nr. 18, 1995, 139-180.

50 Zie, bijvoorbeeld, de beschrijving van het streven naar de wettelijke erkenning van het ingeni-
eursberoep in G.P.J. Verbong, De spanning tussen aanbod en vraag: ingenieurs en nijverheid-
stechnici 1842-1863. In: H.W. Lintsen (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De 
wording van een moderne samenleving 1800-1900. Zutphen, 1994, 84.
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en preventie van epidemieën op basis van de medische statistiek. Vanaf de jaren 
zestig van de negentiende eeuw beperkte De Man zijn medische activiteiten tot 
het onderhouden van zijn praktijk. Zo creëerde hij tijd om zich op allerlei ande-
re intellectuele gebieden te begeven, waaronder de antropologie, de craniologie 
(schedelmeetkunde), de geschiedenis (met name van Zeeland) en de paleonto-
logie. Vanaf 1845 was hij ook actief binnen het Zeeuws Genootschap, waarvan 
jarenlang als conservator van het museum en tussen 1895 en 1900 als voorzitter. 
Zijn bevindingen publiceerde hij dan ook veelal in Archief, het tijdschrift van het 
Genootschap, alhoewel hij ook enkele werken in eigen beheer uitgaf. In 1893 werd 
De Man tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw benoemd.

De Mans activiteiten buiten de geneeskunde geven een indruk van de beteke-
nis van, en onderlinge verhouding tussen, amateurs en professionals in zijn tijd. 
De Man lijkt meermaals een afstand tussen (zijn activiteiten binnen) het Genoot-
schap enerzijds, en een deskundiger wetenschapsdomein anderzijds te suggere-
ren. Zo positioneert hij zichzelf in zijn boek De geneeskundige school (1902) expli-
ciet als een soort hobbyist:

De hierna volgende bladzijden hebben geen wetenschappelijk doel en bezitten 
zelfs niet veel geschiedkundige waarde, omdat Middelburg geen Salerno of Cor-
dova is geweest, de behandelde mannen geen Doctores Orientis et Occidentis 
en de schrijver geen Plutarchus. Men gelieve ze dus slechts te beschouwen voor 
hetgeen ze zijn, de tijdverpoozing in ledige uren van iemand, die toch niet altoos 
geheel werkeloos wil zijn.51

Ook lijkt hij in een toespraak uit 1895 het Genootschap in een soort amateurrol 
te willen drukken:

Wij [willen] niet zijn eene kleine Academie, maar niets meer dan een College 
van mannen die voor een deel aan de wetenschap hunne plaats in de Maat-
schappij verschuldigd zijn en die den weg willen openhouden voor de weinigen, 
die gebruik willen maken van de door onze voorvaderen bijeengebrachte schat-
ten of bij ons steun willen zoeken, wanneer zij de producten van hun geestesar-
beid in breederen kring willen bekend maken.52

51 De Man, De geneeskundige school te Middelburg, V.
52 Polman Kruseman, Ter herinnering aan dr. J.C. de Man, 50.
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Toch is deze bescheidenheid misschien ook deels retoriek, die niet noodzakelij-
kerwijs betekent dat de afstand die De Man hiermee construeert ook daadwerke-
lijk zo groot was. De Man had geen academische opleiding in de craniologie geno-
ten, maar toch kon hij deelnemen aan het internationale craniologische discours. 
Hij correspondeerde tegen het einde van zijn leven, rond de eeuwwisseling van 
1900, over craniologische vraagstukken met vooraanstaande buitenlandse weten-
schappers als de Brit John Beddoe (1826-1911) en de eerder genoemde Amerikaan 
William Z. Ripley.53 Dat De Man het intellectuele contact met gerenommeerde 
wetenschappers niet schuwde, blijkt ook uit een opmerking in Bijdrage tot de 
Kennis van den schedelvorm in Walcheren: ‘ik wensch aan deze mededeeling, of-
schoon zelf geen historicus of archaeoloog zijnde, toch eenige gedachten te knoo-
pen, over hetgeen de wetenschap van anderen heeft geopperd omtrent Zeelands 
verleden’.54 Dit alles toont aan dat, hoewel er wel een beeld bestond van een epis-
temische hiërarchie waarin de historicus of archeoloog boven de hobbyist stond, 
er toch moeilijk gesproken kan worden van een onoverbrugbare scheiding tussen 
amateurs en professionals.

Bij deze relatief flexibele epistemische hiërarchie past een zekere mate van so-
ciale mobiliteit, zoals die onder andere in de familiegeschiedenis van De Man 
zichtbaar werd. De Man was op 4 juli 1849 getrouwd met Neeltje Elisabeth Ka-
merman, een dochter van een hervormd predikant uit Kloetinge. Omdat een aca-
demische opleiding voor predikanten vereist was, en er voor de predikantenoplei-
ding meestal in de hogere klassen werd gerekruteerd, lijkt het aannemelijk dat De 
Man binnen de bovenklasse trouwde.55 Het echtpaar vestigde zich in de St. Pieter-
straat in Middelburg, en kreeg drie kinderen, waaronder Maria de Man, die later 
ook als curator binnen het Genootschap actief zou worden. Het gezin ging niet al-
leen qua aanzien, maar ook op financieel gebied tot het bovenste segment van de 
Middelburgse samenleving behoren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat zoon 
Johannes Govertus (1850-1930) in 1883 zonder financiële obstakels ontslag kon 
nemen als conservator van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, 
om zich vervolgens te wijden aan onbetaald zelfstandig biologisch onderzoek. Hij 

53 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, inv. nrs. 340, ‘Crani-
ologica’, bundel overdrukken van artikelen door dr. J.C. de Man, met meegebonden ingekomen 
stukken, foto’s, tekeningen en situatiekaartjes, 1865-1895.

54 J.C. de Man, Bijdrage tot de kennis der schedelvorm in Walcheren. In: ZA, inv. nrs. 26, fol. 340, 
7.

55 D.J. Bos, In dienst van het koninkrijk: beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in ne-
gentiende-eeuws Nederland. Amsterdam, 1999, 366.
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deed dit bovendien vanaf ongeveer 1893 in een door zijn ouders gefinancierd huis, 
‘naar zijn eigen smaak’ gebouwd, in Yerseke.56 Pel heeft daarnaast vastgesteld dat 
het echtpaar De Man in 1897, een vermogen van ƒ 170.668,52 bezat. Hij vermeldt 
daarbij dat dit een voor die tijd zeer aanzienlijk vermogen is.57 De Man overleed 
op 2 januari 1909 in zijn woonplaats.

Casus 3: Cornelis Brakman
Cornelis Brakman (1879-1955) was naast Genootschapslid onderwijzer en ama-
teur-malacoloog. Aan de hand van zijn leven wordt hier aannemelijk gemaakt 
dat er in Brakmans tijd een onbuigzaam, geïnstitutionaliseerd onderscheid tussen 
amateurs en professionals is ontstaan. In het Archief-nummer van 1994, dat in 
het teken stond van het 225-jarig bestaan van het Zeeuws Genootschap, heeft 
W.G. Beeftink een artikel gewijd aan het leven van Brakman.58 Deze levensbe-
schrijving is grotendeels gebaseerd op de 221 brieven die Brakman tussen 1926 en 
1951 schreef aan medeconservator drs. Pieter Jacobus van der Feen (1892-1987).59 
Beeftink blijft dichtbij de letterlijke citaten en de daaruit voortvloeiende biografi-
sche aspecten. In combinatie met enkele andere bronnen wordt hier, zowel in het 
optekenen van Brakmans biografie als in de daaropvolgende analyse, op Beeftinks 
artikel voortgeborduurd.

Cornelis Brakman werd geboren in het dorp Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen, op 
25 mei 1879. Uit het boek Geschiedenis van de familie Brakman blijkt dat zowel zijn 
vader als zijn opa en een aantal van diens broers ‘gareel- of zadelmakers’ waren.60 
Cornelis was dus afkomstig uit een geslacht van ambachtslieden, alhoewel hij zelf tot 
onderwijzer zou worden opgeleid. De familie Brakman was Nederlands Hervormd. 
Verscheidene familieleden waren nauw betrokken bij de plaatselijke kerk.

Dat de familie een lage positie op de sociale ladder innam blijkt niet alleen uit 
de ambachtsachtergrond, maar wordt ook bevestigd door een latere telg uit het 
geslacht, genealoog J.A. Brakman, die zijn familiegeschiedenis als volgt introdu-
ceert:

56 L.B. Holthuis, Man, Johannes Govertus de (1850-1930). In: Biografisch Woordenboek van 
Nederland 1. Den Haag, 1979. Geraadpleegd op 1-6-18 via http://resources.huygens.knaw.nl/
bwn1880-2000/lemmata/bwn1/man

57 Pel, Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen, 217.
58 W.G. Beeftink, Cornelis Brakman, een Zeeuwse Dorpsonderwijzer en Natuurwetenschapper. 

In: Archief, 1994, 145.
59 J.H. Kluiver, Jaarverslag over 1987 van de hoofdconservator. In: Archief, 1988, X-XV.
60 J.A. Brakman, Geschiedenis van de familie Brakman, 1540-1921. Breskens, 1922, 83-85.
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Wie meenen mocht, dat deze Geschiedenis er eene is van mannen, die schitte-
rende daden hebben verricht, groot in deugden (en ondeugden), of van man-
nen, die een belangrijken invloed op hunne omgeving hebben geoefend, vergist 
zich. Wat hier volgt, is slechts de geschiedenis van eenvoudige menschen, die 
bescheiden hebben geleefd, en met grooten ijver hebben gewerkt voor hun ge-
zin, doch daardoor, al is het op kleine schaal, nuttig voor de maatschappij zijn 
geweest en die dus niet tevergeefs hebben geleefd.61

Brakman zelf had een soortgelijk standsbewustzijn. Zo zegt hij in zijn correspon-
dentie van Van der Feen:

61 Brakman, Geschiedenis van de familie Brakman, V.

Cornelis Brakman rond 1930. Bron: 
W.G. Beeftink, Cornelis Brakman, 
een Zeeuwse Dorpsonderwijzer en 
Natuurwetenschapper.  
In: Archief, 1994, 147. 
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Omgang met mensen uit beschaafde kringen heb ik feitelijk niet gehad. Van 
mijn geboorte tot nu heb ik geleefd onder dorpsmenschen van de eenvoudigste 
soort.62

Brakman bezocht de normaalschool, aanvankelijk in Oostburg en later in Mid-
delburg, alwaar hij opgeleid werd tot onderwijzer. Deze keuze werd in die tijd 
wel vaker gemaakt door mensen met een soortgelijke achtergrond, en werd vaak 
ingegeven door een streven naar een betere sociale positie.63 Na voltooiing van 
deze opleiding werd hij in 1899 benoemd tot onderwijzer aan de Openbare lagere 
school in Nieuw- en Sint Joosland. Aan deze school bleef hij werken tot zijn pen-
sionering in 1939. Vanaf 1932 was hij er ook directeur. Zijn werkzaamheden aan 
de school vonden plaats in de context van plaatselijke ‘schoolstrijd’. Het dorp had 
namelijk alleen een openbare school. Er gingen stemmen op voor de stichting van 
een bijzondere, Hervormde school, maar de vrees was dat de gemeente te klein 
was voor twee scholen. De stichting van een bijzondere school zou het bestaan 
van de openbare school dus in gevaar brengen. Brakman lijkt hier, gezien zijn 
functie niet geheel onverwacht, aan de kant van de ‘seculieren’ te hebben gestaan. 
Bij zijn afscheid wordt er namelijk gesproken over ‘de liefde en den trouw welke 
hij altijd betoond had voor het openbaar onderwijs’.64 Desondanks onderhield hij 
volgens Beeftink goed contact met de plaatselijke predikant, een van de initia-
tiefnemers van de bijzondere school. Vanaf 1924 was hij zelfs Ontvanger van de 
Hervormde Kerk in Nieuw- en Sint Joosland.

Brakman was natuurliefhebber en had tevens een grote belangstelling voor 
de natuurwetenschappen. Aanvankelijk was hij voornamelijk geïnteresseerd in 
planten en vogels, maar vanaf 1922 ging hij zich bezighouden met de malaco-
logie (weekdierkunde). Hij werd fervent schelpenverzamelaar, met name op de 
stranden van Zeeland. Hij determineerde zijn gevonden schelpen meestal zelf, 
met behulp van boeken die hij zelf verzameld had. Als amateurmalacoloog kwam 
Brakman in aanraking met het Zeeuws Genootschap. Bij het museum van het 
Genootschap was hij tussen 1934 en 1942 conservator van de molluskenverza-

62 Zeeuws Archief (ZA), Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), inv.
nr. 339.3, Correspondentie van P.J. van der Feen met C. Brakman, 1926-1955, brief van 6-2-1930.

63 J. Exalto, Volharden bij het ideaal: de professionalisering van de protestantse onderwijzer, 
1860-1920. In: J. Exalto, G. van Klanken (eds.), De protestantse onderwijzer: geschiedenis van 
een dienstbaar beroep, 1800-1920. Zoetermeer, 2015, 80.

64 Anonymus, Afscheid van den heer C. Brakman: het bekende hoofd der school van Nieuw- en 
Sint-Joosland gaat met pensioen. In: Middelburgsche Courant, 31 juli 1939, 2.
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meling. Ook heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de collectie ‘naturalia’ van 
het Genootschap, door hieraan een belangrijk deel van zijn collectie weekdieren 
te schenken. Naast zijn betrokkenheid bij het Genootschap werd Brakman bij de 
oprichting van de Nederlandse Malacologische Vereniging, in 1934, onmiddellijk 
lid. In de daaropvolgende jaren (specifiek tussen 1936 en 1950) zou hij in totaal 
negen artikelen in het tijdschrift van deze vereniging, Basteria, publiceren. Ook 
was Brakman tussen 1941 en 1949 nog conservator van het Zeeuws Herbarium.65

Om iets te kunnen zeggen over de epistemische hiërarchie waarmee Brakman 
geconfronteerd werd, moet er eerst aandacht worden besteed aan twee bijzon-
dere omstandigheden. Ten eerste werd de malacologie tijdens Brakmans leven 
maar weinig beoefend aan de Nederlandse universiteiten. Er werkten slechts en-
kele ‘professionele’ schelpenkenners in de academische wereld. Al met al liep de 
Nederlandse weekdierkunde, in elk geval in Brakmans ogen, achter in vergelijking 
met de stand van de schelpenwetenschap in omringende landen. Ten tweede sug-
gereert Beeftinks analyse dat Brakmans schelpenkennis niet of amper onderdeed 
voor die van zijn ‘professionele’ tegenhangers. Ook Van der Feen bevestigt, in een 
jaarverslag van het Genootschap dat vlak na Brakmans overlijden verscheen, dat 
Brakman een zeer kundig schelpendeterminator was:

Leken menen, dat men met behulp van een determineertabel op eenvoudige 
wijze kan vaststellen, tot welke soort een natuurhistorisch voorwerp behoort. 
Brakman, met zijn geoefende blik en grote kennis van de literatuur, begreep, dat 
iedere afgrenzing van een soort slechts een werkhypothese is, die door iedere 
generatie van onderzoekers opnieuw kritisch beoordeeld moet worden.66

Deze twee factoren – weinig deskundigen, en een zeer bekwaam amateur – doen 
misschien verwachten dat Brakman en de professionele malacologie toenadering 
tot elkaar zouden vinden. De praktijk was echter anders. Enerzijds had Brakman 
wel contacten met enkele professionele instanties, waaronder het Rijksherbarium 
in Leiden. Ook onderhield hij contacten met enkele individuen die in het profes-
sionele domein werkten, van wie de Amsterdamse promovendus C.O. van Reg-
teren Altena misschien het meest noemenswaardig is omdat Brakman hem on-

65 W.S.S. van Benthem Jutting, In memoriam Cornelis Brakman. In: Correspondentieblad Neder-
landse Malacologische Vereniging, nr. 60.1, 1955, 569. W.S. Unger, Jaarverslag over 1954/55. In: 
Archief, 1955: XII-XIII.

66 Unger, Jaarverslag 1954/1955, XII.
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dersteunde tijdens zijn promotieonderzoek door hem onderzoeksmateriaal uit te 
lenen. Toch ondervond hij vanuit de universiteiten, in de woorden van Beeftink, 
over het algemeen een ‘gebrekkige ondersteuning en soms zelfs [een] afwijzende 
houding’.67 Dit zien we al in de verhouding met Van Regteren; hoewel de relatie 
tussen de twee wederzijds coöperatief was, was het Van Regteren vooral te doen 
om het materiaal van Brakman, en toonde hij geen interesse in zijn intellectuele 
adviezen. Een ander voorbeeld is Brakmans verstandhouding met dr. H.C. Blöte, 
curator van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te Leiden. Brakman had 
Cardita’s naar Blöte opgestuurd en hem daarbij verzocht te assisteren bij het de-
termineren. Blöte weigerde dit echter. Volgens Brakman vond Blöte het maar 
‘mallootig, dat ik zelf tracht te determineren’.68 Ook laat Blöte na de opgestuurde 
schelpen terug te sturen. Hoewel Brakman zich daar aanvankelijk enigszins geër-
gerd over toont (‘ik zou de schuldige wel eens willen dooreenrammelen’)69, lacht 
hij het voorval uiteindelijk weg (‘arme Blöte, schuilevinkje te moeten spelen voor 
een dorpsschoolmeester’).70

Brakmans stugge relatie met het professionele domein duidt op een rigide 
epistemische hiërarchie. Het ontbrak Brakman aan de epistemische mobiliteit die 
benodigd was om volwaardig gerespecteerd te worden in professionele kringen. 
En dat had niets te maken met een kennisgebrek. Het kwam waarschijnlijk eerder 
doordat hij het officiële opleidingstraject tot professioneel wetenschapper niet 
had doorlopen. Het moge duidelijk zijn dat Brakman leefde in een samenleving 
waarin een hyperformele omgang de norm was. Daarbinnen speelden instituti-
onele vereisten, zoals een universitaire opleiding, een doorslaggevende rol. Dit 
zou bijvoorbeeld ook kunnen verklaren waarom het niet in Brakman opkwam 
om zich verdedigend of vijandig op te stellen tegenover de predikant in Nieuw- 
en Sint Joosland tijdens de genoemde ‘schoolstrijd’, of waarom hij relatief mild 
reageert op Blöte, die weigert de Cardita’s terug te sturen. Hij had simpelweg de 
autoriteit niet om zich veeleisend op te stellen tegenover iemand met de instituti-
onele status van een geestelijke of een wetenschapper. Er was, met andere woor-
den, een scheiding tussen amateurs en professionals ontstaan.

Niet alleen Brakmans gebrek aan opleiding, ook zijn ‘eenvoudige’ afkomst an 
sich speelde een rol in zijn ingewikkelde verhouding met professionele malaco-

67 Beeftink, Cornelis Brakman, 166.
68 ZA, KZGW, inv.nr. 399.3, brief van 30-1-1930.
69 Ibidem.
70 ZA, KZGW, inv.nr. 399.3, brief van 26-5-1930.
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logen. Dit blijkt wel uit de correspondentie tussen Brakman en medeconservator 
Van der Feen. De laatste had het gymnasium doorlopen en had vervolgens zijn 
doctoraaldiploma in de biologie behaald aan de Universiteit Utrecht. Bovendien 
was hij gehuwd met dr. Woutera Sophie Suzanna van der Feen-van Benthem Jut-
ting (1899-1991), een professioneel biologe en malacologe die werkzaam was aan 
het Zoölogisch Museum van de Universiteit van Amsterdam.71 Op basis van deze 
biografische gegevens kan gerust worden aangenomen dat er een standsverschil 
bestond tussen Brakman en Van der Feen. Beeftink laat mooi zien hoe dit stands-
verschil zich manifesteert in de nederige manier waarop Brakman zich jegens Van 
der Feen opstelt.72 Een overgenomen citaat ter illustratie:

Dat ik U er toch mee lastig val, is in de hoop, dat een of andere waarneming op 
mijn fietstochten U zou kunnen interesseren; in de hoop U daarmee te toonen, 
dat ik U dankbaar ben voor de mooie boeken en andere hulp, die ik van U mocht 
ontvangen. Andere pretenties heb ik niet.73

Brakman bleef tot aan zijn overlijden in Nieuw- en Sint Joosland wonen. Hij 
trouwde in 1902 met Johanna Adriana Reijnoudt. Het echtpaar kreeg tussen 1903 
en 1916 vijf kinderen. Brakman overleed op 6 maart 1955 in zijn woonplaats.

Analyse: Bourdieusaans kapitaal en veranderingen binnen de epistemische 
hiërarchie
Er kan nu een poging worden gedaan om de hierboven behandelde casestudies 
te interpreteren in de context van Bourdieu’s concept kapitaal. Het lijkt erop dat 
het belang van de combinatie van economisch en sociaal kapitaal, zoals dat zich 
had gemanifesteerd in de voorgaande standenmaatschappij, tegen het eind van 
de achttiende eeuw is afgenomen. In plaats daarvan werd cultureel kapitaal in de 
belichaamde staat langzaamaan doorslaggevend. In tegenstelling tot het lidmaat-
schap van een bepaalde stand, dat afhankelijk is van afkomst, kan belichaamd cul-
tureel kapitaal worden verworven. Daarom gaat deze transitie tevens gepaard met 
een toename van sociale en epistemische mobiliteit. We zien dit alles, ten eerste, 
terug in het leven van De Mans vader Johannes, die van simpele komaf is, maar 

71 Kluiver, Jaarverslag, x; P.J. van der Feen, Dr. W.S.S. van Benthem Jutting. In: Hydrobiologia, nr. 
28.2, 1966, 309-317.

72 Beeftink, Cornelis Brakman, 148.
73 ZA, KZGW, inv.nr. 399.3, brief van 6-2-1930.
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toch in staat is om tot hogere kringen door te dringen. Ten tweede is deze dyna-
miek te herkennen in De Winds identificatie met de strategic elite, want in een 
post-standenmaatschappij met een zekere mate van sociale mobiliteit moet ook 
de elite cultureel kapitaal vergaren om haar bevoorrechte positie te behouden.

Tijdens de carrières van zowel De Man als Brakman blijft cultureel kapitaal 
een stempel drukken op sociale verhoudingen. Het gaat dan alleen steeds meer 
om cultureel kapitaal in de geïnstitutionaliseerde, in plaats van de belichaamde, 
staat. Deze overgang lijkt zich te voltrekken tijdens het leven van De Man, wiens 
hoge opleiding aansluit bij een institutionaliserend klimaat. Alhoewel de institu-
tionele prestaties die institutioneel cultureel kapitaal verschaffen ook worden ver-
worven, vereist dit meestal toch dat er bepaalde economische en sociale condities 
vooraf aanwezig zijn, zoals geletterdheid of het vermogen een opleiding te finan-
cieren. Daarom kan worden aangenomen dat de institutionalisering van cultureel 
kapitaal de initiële toename in sociale mobiliteit die zich in De Winds tijd had 
gemanifesteerd, weer afremde. We zien dit terug in de opkomst van het onder-
scheid tussen amateurs en professionals aan het begin van de twintigste eeuw. De 
moeizame relatie van amateur Brakman met zijn professionele tegenhangers doet 
vermoeden dat er hier sprake was van een afname van sociale mobiliteit.

Deze bevindingen kunnen naar mijn opvatting vertaald worden naar twee 
conclusies. Ten eerste zien we dat het onderscheid tussen wetenschappelijke 
amateurs en professionals in de historische werkelijkheid pas aan het begin van 
de twintigste eeuw ontstaat. Dit is later dan in het traditionele historiografische 
verhaal, waarin professionalisering in de tweede helft van de negentiende eeuw 
plaatsvindt.74 Er ging hier overigens wel een proces van institutionalisering van 
wetenschappelijke beroepsgroepen aan vooraf. Ten tweede brengt dit proces van 
institutionalisering een afname van epistemische mobiliteit mee. Met de opkomst 
van de tweedeling tussen amateurs en professionals werd, met andere woorden, 
een kennishiërarchie geconstrueerd die daarvoor nog niet bestond. Deze twee 
bevindingen zijn strikt genomen alleen van toepassing op de hier behandelde ca-
sussen. Hun toegevoegde waarde ligt dan ook niet in een brede toepasbaarheid, 
maar juist in het feit dat zij goed illustreren dat universele opvattingen over pro-
fessionalisering onvoldoende recht doen aan verschillen in sociale en epistemi-
sche dynamieken op lokaal niveau.

74 Zie hiervoor de literatuur genoemd in voetnoot 4.
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Wat is het belang van de bovenstaande onderzoekingen in een bundel die tot 
stand is gekomen in het kader van het 250-jarig bestaan van het Genootschap? 
Enerzijds toont dit soort casussen aan dat Genootschapsleden zich constant op-
nieuw positie moesten verschaffen in het licht van een veranderde epistemische 
hiërarchie. Het Genootschap bood hiervoor dikwijls de voornaamste infrastruc-
tuur. Zo gebruikten leden de collectie voor hun onderzoek en publiceerden zij 
hun bevindingen bij J.C. & W. Altorffer, de drukkers van het Genootschap. Op die 
manier vonden zij telkens een nieuwe identiteit in een constant veranderende we-
tenschappelijke wereld. Simpeler gezegd is de verhouding van het Genootschap 
tot zowel amateurisme als professionalisme een belangrijk thema in zijn geschie-
denis. Anderzijds onderstreept dit soort casestudies de aanhoudende relevantie 
van het Genootschap voor historici, omdat zij laten zien hoe de geschiedenis van 
het Genootschap kan worden gebruikt om bredere historische ontwikkelingen 
te verkennen en bestaande verhalen over dat soort ontwikkelingen te nuanceren. 
Naast de levensweg van De Wind, De Man en Brakman zijn er nog talloze andere 
aspecten van de geschiedenis van het Genootschap die op eenzelfde manier be-
handeld kunnen worden.
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La doctrine de la société zélandaise. –  
De wetenschapshistoricus Cornelis de 
Waard jr. en het Zeeuwsch Genootschap 
der Wetenschappen1

Klaas van Berkel

Geleerde genootschappen hebben vanaf het begin de kritiek gekregen dat 
zij niet altijd even kieskeurig waren bij het benoemen van nieuwe leden. 
Maar al te vaak gebeurde het dat notabelen tot lid werden benoemd die 

geen of weinig wetenschappelijke verdiensten hadden, maar door hun vooraan-
staande maatschappelijke positie het aanzien van het genootschap konden ver-
groten. Zeker in de negentiende eeuw, toen de wetenschap zich professionali-
seerde, werd dat steeds vreemder gevonden. Toch gingen de genootschappen op 
de oude voet door en benoemden zij naast geleerden notabelen die hoegenaamd 
niets voor de wetenschap betekenden.

Dat gold ook voor het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Het crite-
rium voor het lidmaatschap was misschien met het oog daarop heel breed gefor-
muleerd. Artikel 18 van de Wet luidde:

Tot lid kunnen worden benoemd allen, zoo binnens- als buitenlands, die door 
kunde en geleerdheid zullen kunnen medewerken tot bereiking van de oogmer-
ken des genootschaps of door bijzondere verdiensten jegens Zeeland op weten-
schappelijk gebied die onderscheiding waardig worden geacht.2

1 Met dank aan Daniel Moerman, MA, die als research assistant hielp bij het verzamelen van 
genealogische gegevens, en dr. Huib Zuidervaart, die mij attent maakte op archiefmateriaal in 
het Noord-Hollands Archief over de ‘ontdekking’ van het journaal van Beeckman.

2 Aldus de bepaling in de nieuwe Wet van het Genootschap die op 27 december 1906 werden 
vastgesteld (ingangsdatum 1 januari 1907). De oude Wet waren vastgesteld in 1874.
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Op grond daarvan was het bijvoorbeeld niet vreemd dat in 1906 tot lid werd ver-
kozen jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman, medestander van de antirevolutionair 
Abraham Kuyper, oud-minister en oud-hoogleraar rechten aan de Vrije Univer-
siteit in Amsterdam en sinds 1903 voorman van de Christelijk-Historische Partij, 
die in 1908 op zou gaan in de Christelijk-Historische Unie. Zijn enige verdienste 
voor Zeeland was dat hij al vele jaren, van 1879 tot 1890 en sinds 1894 opnieuw 
en ononderbroken namens het kiesdistrict Goes in de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal zat. Hij zal daarvoor in verkiezingstijd af en toe in Goes zijn geweest 
en contacten hebben gelegd in het Zeeuwse, maar wat zouden toch die ‘bijzonde-
re verdiensten jegens Zeeland op wetenschappelijk gebied’ zijn geweest?

Het kon anders. Een jaar na de benoeming van De Savornin Lohman vond 
de benoeming plaats van de student in de wis- en natuurkunde te Amsterdam, 
Cornelis de Waard jr. Tussen de gevestigde artsen, ingenieurs, professoren en 
bestuurders was deze De Waard een vreemde figuur: een zevenentwintigjarige 
student die alleen nog maar zijn kandidaats had gehaald en nog geheel zonder 
maatschappelijk krediet was. De leden van het Zeeuws Genootschap moeten of-
wel zeer onder de indruk zijn geweest van hetgeen deze jongeman al voor de we-
tenschap had betekend ofwel in de veronderstelling hebben verkeerd dat nog veel 
van zijn ‘bijzondere verdiensten jegens Zeeland op wetenschappelijk gebied’ te 
verwachten was. In beide opzichten hadden ze gelijk. Er zijn weinig leden van het 
Zeeuws Genootschap geweest die zo veel voor de wetenschap in en omtrent Zee-
land hebben betekend als deze jonge archiefvorser (om nog maar te zwijgen van 
de betekenis van De Waard voor de wetenschapsgeschiedenis in het algemeen).

De weg naar het lidmaatschap van Cornelis de Waard
Cornelis de Waard jr. was op 19 augustus 1879 geboren als zoon van Cornelis de 
Waard sr., die op dat moment als onderofficier in Bergen-op-Zoom was gelegerd.3 

3 Na Cornelis de Waard jr. werd in 1881 nog een zoon geboren uit het huwelijk van Cornelis 
de Waard sr. en Maartje Tromp, Johan geheten, maar deze overleed al in 1882. Zes jaar later 
werd opnieuw een zoon geboren, wederom Johan genoemd, die later ambtenaar in Den Haag 
werd. Summiere biografische gegevens over De Waard jr. zijn te vinden in: H.A.M. Snelders, 
Cornelis de Waard (1879-1963). In: Biografisch Woordenboek van Nederland II, 1985, 608 (ook 
online te raadplegen) en H. Zuidervaart, Cornelis de Waard (1879-1963): een onvermoeibaar 
bronnenonderzoeker. In: Studium 6 (2013) 255-258. Het bronnenmateriaal omtrent De Waard 
is schaars. Onbekend is waar zijn persoonlijke papieren zijn gebleven, maar ook in de archie-
ven van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (KZGW) en de Koninklijke 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) zou men verwachten meer materiaal 
aan te treffen (zoals de transcriptie die De Waard in opdracht van de Hollandsche Maatschap-
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Twee jaar later werd vader De Waard overgeplaatst naar Middelburg, waar hij al 
spoedig de militaire dienst verliet en een betrekking kreeg aan het provinciaal ar-
chief. Daar was hij, zeker na de aanstelling van mr. Robert Fruin tot rijksarchivaris 
in Zeeland in 1894, nauw betrokken bij de verdere modernisering van het archief. 
De Waard sr. verzorgde als adjunct-commies van het rijksarchief, een functie die 
hij tot zijn dood in 1927 zou bekleden, archiefinventarissen die door kenners als 
modelinventarissen aan anderen ten voorbeeld werden gesteld. Ook publiceerde 
hij regelmatig over vondsten die hij in het archief had gedaan.4

In Middelburg doorliep Cornelis jr. de lagere school en het gymnasium en in 
1898 ging hij in Amsterdam wis- en natuurkunde studeren. In 1903 behaalde hij 
zijn kandidaatsexamen en daarna zette hij zijn studie voort onder leiding vooral 
van de hoogleraar wiskunde, mechanica en sterrenkunde Diederik Johannes Kor-
teweg (1848-1941). Normaal gesproken zou het doctoraalexamen twee of drie jaar 
na het kandidaatsexamen worden afgelegd, maar inmiddels was de belangstelling 
van De Waard enigszins verschoven en werd het afstuderen, tot verdriet van zijn 
leermeester, keer op keer uitgesteld.

Misschien was Korteweg daar zelf mede debet aan. De Amsterdamse hoogle-
raar was een inspirerend wiskundige, die vooral bekendheid verwierf door de toe-
passing van de wiskunde op uiteenlopende gebieden van de wetenschap, zoals de 
mechanica, de thermodynamica en de voortplanting van golven in water. Maar hij 
had ook grote maatschappelijke en historische interesse. Namens de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem was hij vele jaren betrokken bij de 
uitgave van de Oeuvres complètes van Christiaan Huygens, een mega-onderne-
ming op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis, waarvan het eerste deel 
in 1888 was verschenen (de publicatie zou tot ver in de twintigste eeuw worden 
voortgezet). In 1911 zou Korteweg de secretaris van de Hollandse Maatschappij, 
Johannes Bosscha (1831-1911), opvolgen als hoofdredacteur van deze uitgave. On-
getwijfeld heeft Korteweg op college wel eens verteld over zijn wetenschapshis-
torische activiteiten en op zeker moment moet De Waard, wiens vader archief-

pij van het journaal van Beeckman heeft gemaakt – zie hierna). Ondanks pogingen in die rich-
ting is het niet gelukt de correspondentie te achterhalen die De Waard moet hebben gevoerd 
met collega’s in Frankrijk (in het bijzonder met Mme. Tannery).

4 De Zeeuwse Bibliotheek bewaart vijf dozen met ongeordend materiaal van zowel vader als 
zoon De Waard, waaronder veel materiaal van De Waard sr. voor zijn verschillende publica-
ties. De Zeeuwse Bibliotheek bewaart ook enige brieven die De Waard wisselde met F.J. van 
der Feen uit de jaren 1921-1922, voornamelijk over wat er sinds 1905 over de uitvinding van de 
telescoop was verschenen.
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beambte was en iets van zijn historische belangstelling op zijn zoon zal hebben 
overgedragen, gegrepen zijn door de overtuiging dat op dat verhoudingsgewijs 
nog jonge veld van de wetenschapsgeschiedenis veel spannender zaken uit te zoe-
ken waren dan op het overbekende terrein van de wiskunde en haar toepassingen 
op mechanica of fysica.

De wetenschapsgeschiedenis in Nederland was bepaald geen gevestigde tak 
van historische wetenschap.5 Het was vooral een bezigheid van natuurweten-
schappers, vaak op leeftijd, die geïnteresseerd waren in de voorgeschiedenis van 
hun eigen vak – de geneeskunde, de wiskunde, de fysica of de scheikunde. Aan 
de universiteiten werd het vak niet gegeven en er waren geen verenigingen op 
dit terrein die de verspreide beoefenaars van de wetenschapsgeschiedenis een 
zekere identiteit zouden kunnen verschaffen. De Vereeniging voor Geschiedenis 
der Genees-, Natuur- en Wiskunde (het latere Gewina) zou pas in 1913 opgericht 
worden. Discussies over de beste manier waarop de wetenschap van het verleden 
bestudeerd kon worden werden in Nederland niet gevoerd, daarvoor moest men 
zijn in de buitenlandse tijdschriften. Wel was de belangstelling bij het geletterde 
publiek voor het verleden van vooral de vaderlandse wetenschap erg groot. Het 
cultureel nationalisme dat in de tweede helft van de negentiende eeuw opkwam, 
omvatte mede de verheerlijking van Nederlandse bijdragen aan het gebouw van 
de wetenschap, want ook op wetenschappelijk terrein was de eer van de natie in 
het geding.6

De Waard was vooral geboeid door het nog steeds onopgeloste probleem van 
de uitvinding van de telescoop. De meeste auteurs die de uitvinding van de tele-
scoop of verrekijker ter sprake brachten, waren ervan overtuigd dat deze uitvin-
ding in het begin van de zeventiende eeuw in de Nederlanden was gedaan, en wel 
in het bijzonder in de stad Middelburg. Het was weliswaar de Italiaanse natuuron-
derzoeker Galileo Galileï geweest die in 1610 furore had gemaakt met een publi-

5 De geschiedenis van de wetenschapsgeschiedenis in Nederland is het thema van een dub-
belnummer van het tijdschrift Studium, dat uitkwam ter gelegenheid van het honderdjarig 
bestaan van het Genootschap ‘Gewina’: D. Baneke, A. Fintelman en H. Zuidervaart, red., Won-
deren zijn verricht door de geestdrift van de stichters. Impressies van een eeuw wetenschaps- en 
universiteitsgeschiedenis in de Lage Landen. Den Haag, 2013.

6 K. van Berkel, De beoefening van de wetenschapsgeschiedenis in Nederland in de tweede helft 
van de negentiende eeuw. In: F. van Lunteren en L.C. Palm, red., De natuurwetenschappen in 
Nederland in de negentiende eeuw. Studies voor Harry Snelders. Rotterdam, 1995, 119-129; K. 
van Berkel, Natuurwetenschap en cultureel nationalisme in negentiende-eeuws Nederland. In: 
K. van Berkel, Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschie-
denis. Amsterdam, 1998, 221-239.
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catie, Sidereus nuncius, waarin hij met nieuwe waarnemingen, met de telescoop 
gedaan, de gangbare voorstellingen van de hemellichamen overhoopgooide. De 
maan had kraters en Venus had schijngestalten, wat betekende dat deze planeet 
om de zon draaide, wat weer bewees dat het niet zo vreemd was om te beweren, 
zoals Copernicus had gedaan, dat ook de aarde om de zon draaide. Maar Galilei 
had niet de uitvinding van de telescoop geclaimd: dat was, zoals hij vertelde, een 
uitvinding die in de Lage Landen was gedaan en die hij ‘alleen maar’ had nage-
maakt. Maar waar men in de Nederlanden naar de uitvinder moest zoeken en wie 
het meest in aanmerking kwam voor die kwalificatie, daarover liepen de menin-
gen uiteen. De Middelburgse lenzenslijper Johannes Lipperhey, die in 1608 vanuit 
Middelburg met een patentaanvraag voor een ‘instrument om verre te sien’ naar 
Den Haag was afgereisd, had sterke papieren, maar een andere Middelburgse len-
zenslijper, Zacharias Jansen, werd op grond van zeventiende-eeuwse verklaringen 
van hooggeplaatste en daarom, vond men, betrouwbare heren minstens zo vaak 
aangewezen als de echte uitvinder, terwijl Jacob Metius uit Alkmaar, zoon van een 
vermaard landmeter en broer van een hoogleraar uit Franeker, ook nog niet afge-
schreven was. Om aan deze verwarring een einde te maken besloot De Waard een 
hernieuwd onderzoek in te stellen en daarbij zoveel mogelijk bronnen te betrek-
ken, ook uit het buitenland. Door bemiddeling ongetwijfeld van Korteweg, die 
voor de Huygensuitgave vele buitenlandse geleerden kon aanschrijven, nam De 
Waard daarvoor in april 1905 zelfs contact op met de grote kenner van het werk 
van Galileï, de Paduaanse hoogleraar Antonio Favaro (1847-1922), hoofdredacteur 
van de Edizione nazionale van het werk van de grote Florentijn.7

Op dat moment had De Waard al zijn grote doorbraak in het onderzoek naar 
de herkomst van de verrekijker achter de rug. In juni 1904 had de directeur van 
de Provinciale Bibliotheek van Zeeland (en beheerder van de bibliotheek van het 
Zeeuws Genootschap), de historicus Jacob Broekema (1846-1928), hem gewezen 
op een cruciale passage in een handschrift dat sinds 1878 in de Provinciale Bi-

7 De brieven van De Waard aan Favaro (in het Frans) worden bewaard in het Fondo Favaro in 
het Domus Galilaeana in Pisa. Deze correspondentie omvat vele tientallen brieven en brief-
kaarten, begint in april 1905 en gaat door tot de dood van Favaro in 1922.



424 La doctrine de la société zélandaise

bliotheek berustte, maar dat nog nauwelijks geraadpleegd was.8 Het ging om het 
aantekeningenboek of, zoals het door de auteur zelf was genoemd, om de Loci 
communes van de Zeeuwse theoloog, kaarsenmaker, medicus, natuurfilosoof en 
uiteindelijk rector van de Latijnse school in Dordrecht Isaac Beeckman (1588-
1637). Indertijd was het manuscript voor de Provinciale Bibliotheek aangekocht 
enkel omdat de samensteller een geboortige Zeeuw was (Beeckman was op 8 de-
cember 1588 in Middelburg geboren) maar veel aandacht had het handschrift nog 
niet getrokken – totdat Broekema er eens in dook. Hij zag dat Beeckman zich in 
de jaren dertig van de zeventiende eeuw gewijd had aan het slijpen van lenzen en 
daarvoor bij verschillende lenzenslijpers in de leer was gegaan, onder andere in 
Middelburg bij Johannes Sachariassen, de zoon van de eerder genoemde Zacha-
rias Jansen. In juni 1634 noteerde Beeckman bijna ter loops iets heel belangrijks 
(fo. 443 verso):

Johannes Sacharias segt, dat sijn vader den eersten verrekijcker maeckte hier te 
lande naer eene van eenen Italiaen, daerop stont ‘an[nno] 1[5]90’.9

Deze mededeling, waarvan De Waard de betrouwbaarheid niet in twijfel trok, was 
voor hem het doorslaggevend bewijs dat de eerste telescoop in de Nederlanden 
door Zacharias Jansen was gemaakt, maar dat hem niet de titel van ‘de’ uitvinder 
van de telescoop toekwam omdat hij slechts een model had nagemaakt dat vele 
jaren daarvoor al door een Italiaan was vervaardigd. Als er iemand de titel van 

8 Later heeft De Waard het zo voorgesteld dat hij de ontdekker van het journaal van Beeckman 
zou zijn geweest. In zijn latere uitgave van het Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 
1634 (4 dln.). Den Haag 1939-1953, I, xxxii, beweerde hij dat ‘nous le trouvions’ in de Zeeuw-
se Bibliotheek, maar in het voorbericht van De uitvinding der verrekijkers. Eene bijdrage tot 
de beschavingsgeschiedenis. Den Haag, 1906 zegt hij: ‘De bibliothecaris van de Provinciale 
Bibliotheek in die provincie [Zeeland] vestigde zelfs mijn aandacht op de aanteekening in een 
handschrift, die mij van groot gewicht toeschijnt’ (aldaar vi). Ook uit andere bron is bekend 
dat Broekema bezoekers van de bibliotheek op het journaal van Beeckman wees. De medede-
lingen van Zuidervaart dat De Waard in juni 1905 ‘een ontdekking (deed) die een groot deel 
van zijn leven zou bepalen’ en dat zijn carrière ‘ooit begon met de ontdekking van Beeckmans 
manuscript’ zijn dus eigenlijk niet juist. Zuidervaart, Cornelis de Waard, 256, 258.

9 De Waard, De uitvinding der verrekijkers, 154-155. 
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‘de’ uitvinder van de telescoop toekwam, dan moest men die persoon niet onder 
Nederlanders zoeken, maar onder Italianen.10

Over de juistheid van deze conclusie hoeven wij het hier niet uitvoerig te heb-
ben.11 Later onderzoek heeft uitgewezen dat Zacharias Jansen en zijn zoon Johan-
nes Sachariassen uiterst onbetrouwbare getuigen waren en dat het toch alleszins 
aannemelijk is dat Johannes Lipperhey de uitvinder van de telescoop is geweest, 
zij het dan niet omdat hij een samenstel van twee lenzen in een buis stak, maar 
omdat hij er een diafragma aan toevoegde, wat de kwaliteit van het beeld dat 
door de lenzen werd geproduceerd sterk vergrootte.12 Daardoor werd wat voor-
heen een speeltje was, opeens bruikbaar als wetenschappelijk instrument. Voor 
De Waard stond het echter in 1905, toen hij zijn onderzoek afsloot, vast dat hij 
definitief had bewezen dat Zacharias Jansen aangewezen moest worden als dege-
ne die in de Nederlanden het eerst een telescoop had gebouwd, ook al was hij niet 
‘de’ uitvinder van ‘de’ verrekijker.13 Hij rondde zijn manuscript af en bezon zich op 
de vraag hoe hij het als boek zou kunnen uitgeven.

Het lag voor de hand dat De Waard steun zou zoeken bij het Zeeuwsch Ge-
nootschap der Wetenschappen. Zijn vader had al in 1900 financiële steun van het 
Genootschap ontvangen bij de uitgave van een boekje over de kleuren van de Ne-
derlandse vlag (in het bijzonder over de vraag wanneer de bovenste baan in plaats 

10 De mededeling dat het een Italiaan was die het eerdere model had gemaakt hoeft niet te 
betekenen dat de vinding in Italië was gedaan; het kan ook gaan om een van de Italianen die 
werkten in de glasfabriek die Govert van der Haghe in 1581 in Middelburg had opgericht. Zie 
daarover: K. van Berkel, The city of Middelburg, cradle of the microscope. In: A. van Helden 
en anderen, red., The origins of the telescope. Amsterdam, 2010, 45-71, in het bijzonder 48-50.

11 De conclusie van De Waard werd meteen al aangevochten. Een zekere ‘E.’ trok in de Populair 
Wetenschappelijke Kroniek van Het Nieuws van den Dag van 28 juni 1907 de betrouwbaarheid 
van de mededeling van Johannes Sachariassen in twijfel, zoals hij ook op andere punten met 
De Waard van mening verschilde. Zie ook de reactie van De Waard en de dupliek van E. in: 
Het Nieuws van den Dag 13 juli 1907. ‘E’ is ongetwijfeld de journalist en astronoom C. Easton, 
die in die tijd hoofdredacteur van Het Nieuws van den Dag was.

12 Zie het uitputtend onderzoek van H.J. Zuidervaart, The true inventor of the telescope. A sur-
vey of 400 years of debate. In: Van Helden en anderen, The origins of the telescope, 9-44.

13 Moderne inzichten over uitvindingen in de vroegmoderne tijd hebben de hele notie van ‘de’ 
uitvinder van de verrekijker (of welk ander instrument ook) onderuitgehaald. Mario Biagioli 
betoogt dat veel belangrijker was wie in een lokale context de eerste was die een bepaalde 
vinding aan de man kon brengen. M. Biagioli, Did Galileo copy the telescope? A ‘new’ letter by 
Paolo Sarpi. In: Van Helden en anderen, red., The origins of the telescope, 203-230.



426 La doctrine de la société zélandaise

van oranje rood was geworden).14 Maar belangrijker was nog dat het Zeeuws Ge-
nootschap gedurende de negentiende eeuw heel regelmatig betrokken was bij het 
onderzoek naar de uitvinding van de verrekijker en het vasthouden van de herin-
nering aan degene die vrij algemeen als ‘de’ uitvinder werd beschouwd, Zacharias 
Jansen. In 1890 nog had het Genootschap een kleine brochure uitgegeven van de 
Middelburgse fysicus en directeur van de Rijks-hbs, en lid van het bestuur van 
het Genootschap, Herman Japikse, Het aandeel van Zacharias Janse in de uitvin-
ding der verrekijkers. Daarin had de schrijver tegen kort daarvoor geuite twijfel 
aan de rol van Zacharias Jansen volgehouden dat deze lenzenslijper wel degelijk 
de uitvinder van de verrekijker was, althans van de lange verrekijkers (met een 
bol objectief en bol oculair).15 Daarmee had het Genootschap zijn naam opnieuw 
verbonden aan de reputatie van Zacharias Jansen, wat het gevoelig maakte voor 
een verzoek om financiële ondersteuning voor de uitgave van een boek dat nog-
maals, maar met meer en dwingender argumenten en bewijsstukken, de cruciale 
rol van Jansen uit de doeken deed. Het bestuur van het Genootschap besliste, na 
beoordeling door een commissie van deskundigen onder voorzitterschap van de 
voorzitter van het Genootschap, de provinciaal archivaris mr. Fruin, in het na-
jaar van 1905 positief op het verzoek van De Waard (dat ondersteund werd door 
zijn leermeester in Amsterdam, Korteweg).16 Aanvankelijk was het de bedoeling 
het boek in Middelburg te drukken, maar om een of andere reden is het daar 
niet van gekomen en werd de druk begin 1906 uitbesteed aan de Nederlandsche 
Boek- en Steendrukkerij v.h. H.L. Smits te Den Haag. In augustus 1906 verscheen 

14 C. de Waard [sr.], De Nederlandsche vlag. Nieuwe bijdrage tot de kennis harer kleuren. Uitgege-
ven met steun van het Fonds Verbrugge. Groningen, 1900. De Waard sr. dateerde op grond van 
bestellingen van vlaggen voor de marine de overgang van oranje naar rood rond 1630, met een 
overgangstijd tot 1664.

15 H. Japikse, Het aandeel van Zacharias Janse in de uitvinding der verrekijkers. Middelburg, 
1890. Japikse kende de uitvinding van de korte verrekijker (met een holle en een bolle lens) wel 
toe aan Lipperhey. Voor eerdere bemoeienissen van het Zeeuws Genootschap met de kwestie 
van de uitvinding van de verrekijker, zie: Zuidervaart, The true inventor.

16 Zeeuws Archief, Archief KZGW, inv.nr. 30, bestuursvergadering van 9 oktober 1905. Overigens 
is uit de bestuursstukken niet op te maken hoe De Waard precies in contact is getreden met 
het Zeeuws Genootschap. Het valt dus niet uit te sluiten dat De Waards besluit om zich op het 
probleem van de uitvinding van de verrekijkers te storten uitgelokt is door een suggestie uit de 
kring van het Genootschap!
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zo De uitvinding der verrekijkers. Eene bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.17 
Alle exemplaren zouden door het Genootschap worden afgenomen en verspreid. 
Financieel viel de uitgave wat tegen – er waren veel extra correcties nodig ten 
gevolge van de vele citaten uit oorspronkelijke bronnen in allerlei talen – maar in 
het najaar van 1906 arriveerden toch de exemplaren in Middelburg (het boek zelf 
was al begin augustus verschenen).18 De directeuren en de contribuerende leden 
van het Genootschap (samen ongeveer 250 personen) kregen een exemplaar toe-
gestuurd en de rest werd via de Rotterdamse boekhandel W.L. en J. Brusse op de 
markt gebracht voor f 2,70.19 

Ook De Waard zelf hielp bij de verspreiding van het werk. Voor het in Brus-
sel uitgegeven populairwetenschappelijke tijdschrift Ciel et Terre schreef hij een 

17 Met het oog op de latere connectie van De Waard met de weduwe van de Franse fabrikant en 
wetenschapshistoricus Paul Tannery is het interessant even stil te staan bij de ondertitel van 
het boek: Eene bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. In januari 1904 had Tannery in het 
tijdschrift Revue de synthèse historique van Henri Berr een artikel gepubliceerd over wat zijns 
inziens de juiste manier was om de wetenschapsgeschiedenis te beoefenen. Zie: Paul Tannery, 
De l’histoire générale des sciences In: Revue de synthèse historique 8, 1904, 1-16. Hij bepleitte 
daarin een vorm van wetenschapsgeschiedenis waarin de wetenschap uit het verleden werd 
beschouwd, niet als enkel de voorgeschiedenis van de huidige wetenschap, maar als een 
onderdeel van de algemene cultuur van een tijdperk. De eerste zinnen van het artikel luidden: 
‘Dans la vie de l’humanité, les sciences jouent désormais un tel rôle que leur histoire mérite 
évidemment d’être étudiée et enseignée au même titre que le sont, par exemple, l’histoire de 
l’art ou celle de la littérature. L’évolution d’un mode spécial de l’activité de l’esprit humain ne 
peut, en effet, être négligée vis-à-vis des autres, alors que ce mode a été, dès l’origine, un des 
facteurs essentiels du progrès vers la civilisation, et que l’avenir semble devoir lui ménager une 
prédominance de plus en plus marquée.’ Zou De Waard dit artikel hebben gelezen en zou hij 
zijn boek hebben willen presenteren als een voorbeeld van de manier waarop Tannery zich de 
wetenschapsgeschiedenis voorstelde?

18 De Middelburgsche Courant maakte melding van het verschijnen van het boek op 10 augustus 
1906. De krant gaf een samenvatting van het boek, waarin vooral de negatieve kanten van de 
conclusie dat Zacharias Jansen niet ‘de’ uitvinder van de verrekijker is geweest, maar wel de 
eerste die in de Nederlanden zo’n instrument heeft geconstrueerd, worden beklemtoond. Het 
krantenartikel eindigt er dan ook mee te constateren dat De Waard er ondanks al zijn ijver niet 
in geslaagd was vast te stellen wie de uitvinder wel was. ‘Het instrument was er eer de wereld 
het wist.’ Toch strekte het boek het bestuur van het Zeeuws Genootschap tot eer, vond de 
krant, ‘dat het den schrijver de behulpzame hand bood om dit licht te verspreiden, al gold het 
hierbij ook niet den roem van een Zeeuw te verhoogen’.

19 De gang van zaken valt met enige moeite te reconstrueren uit de stukken voor bestuursver-
gaderingen en de gewone en algemene vergaderingen van het Genootschap: Zeeuws Archief, 
Archief KZGW (toegang 26), inv.nr. 30 (vergaderstukken voor 1905), 31 (vergaderstukken voor 
1906) en 31 (vergaderstukken voor 1907). Uit het Kasboek van het Genootschap (Zeeuws Ar-
chief, Archief KZGW, inv.nr. 310, scan 50) blijkt dat op 29 oktober 1906 een bedrag van 645,88 
werd betaald aan de Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij v.h. H.L. Smits en dat dat voor 
rekening kwam van het Fonds Verbrugge (in 1888 gesticht uit de nalatenschap van mr. Marinus 
Verbrugge).
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Franse samenvatting van zijn boek en overdrukjes van dat artikel kon hij gebrui-
ken om buitenlandse geleerden op de hoogte te stellen van zijn conclusies.20 Al 
van te voren had hij Favaro al een resumé in het Frans gestuurd op grond waarvan 
Favaro een mededeling over de voor de Italianen zo gunstige bevindingen van De 
Waard kon doen in een vergadering van het Reale Istituto Veneto di Scienze, Let-
tere ed Arti in Venetië. Dit Istituto was niet het minste onder de geleerde genoot-
schappen in Europa. Ooit gesticht door Napoleon (1810) behoorde het rond 1900 
tot de toonaangevende genootschappen in Italië. Het Istituto had bijvoorbeeld in 
1881 het initiatief genomen tot het uitgeven van de Opere van Galileï. In deze tijd 
van verhoogd cultureel nationalisme kende bijna elk land in Europa zo’n presti-
gieuze uitgave van de werken van een iconisch geleerde: Frankrijk had de uitgave 
van de werken van Descartes door Charles Adam en Paul Tannery, in Nederland 
had de Hollandse Maatschappij de uitgave van de werken van Christiaan Huygens 
op zich genomen. Italië liep voorop met de uitgave van de complete werken van 
Galileï. De hele onderneming kwam onder leiding te staan van Favaro en zou 
in 1887 door de staat werd overgenomen (in 1890 verscheen het eerste deel, het 
twintigste en laatste zou in 1909 verschijnen). Al deze ondernemingen ademden 
dezelfde strikt positivistische geest: vooruitgang was in de wetenschapsgeschie-
denis alleen te bereiken door een systematische, door geen enkel vooraf ingeno-
men standpunt vertekende uitgave van de bronnen; het schrijven van interpreta-
tieve overzichten, de synthese, zou alleen kunnen slagen als eerst de bouwstenen 
daarvoor waren klaargelegd. Op dit punt waren De Waard en Favaro het roerend 
eens en de Italiaan was dan ook vol lof over de manier waarop De Waard de bron-
nen in zijn boek bijeen had gebracht. Hij stuurde De Waard een verslag van zijn 
mededeling voor het Istituto en deze stuurde dit op 13 november 1906 weer door 
naar het bestuur van het Zeeuws Genootschap:

Namens den Heer Prof. A. Favaro te Padua (Via Gaspara Stampa, 7), heb ik de 
eer U voor de bibliotheek van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 
aan te bieden eene verhandeling over de uitvinding van den verrekijker, bene-
vens een rapport, gelezen in de Koninklijke Academie te Venetië – beiden ver-
schenen naar aanleiding van het door Uw Genootschap uitgegeven werk over 
dit onderwerp.21

20 C. de Waard, L’invention du télescope. Brussel, 1907, 18 pp. Overdrukje uit Ciel et Terre 28, 
1907.

21 Zeeuws Archief, Archief KZGW, inv.nr. 31 (vergaderstukken 1906), scan 127.
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Ook kreeg het bestuur via via een bericht doorgestuurd, opgepikt in een Romeins 
dagblad, waarin van de mededeling van Favaro melding werd gemaakt. Het be-
stuur was zeer ingenomen met deze Italiaanse belangstelling voor het werk van 
het Genootschap, omdat Favaro in zijn aankondiging ‘zeer gunstig oordeelt over 
ons genootschap wegens de onpartijdigheid, dat hetzelve een werk uitgeeft, waar-
uit blijkt dat niet Zacharias Janse de uitvinder der verrekijkers is, maar dat zij van 
Italiaansche oorsprong zijn.’22 Dit was niet helemaal zoals men in het Genoot-
schap over de zaak dacht (voor de Zeeuwse heren was het belangrijker dat het 
aandeel van Zacharias Jansen werd bevestigd), maar tevreden was men over deze 
internationale aandacht voor het werk van het Genootschap zeker.

De beloning kon daarom niet uitblijven. Kort voor het verstrijken van de ter-
mijn (leden en directeuren die nieuwe leden wilden voordragen moesten dat 
doen voor het einde van het kalenderjaar) zette het bestuur zowel De Waard als 
Korteweg en Favaro op de groslijst van kandidaat-leden van het Genootschap. De 
commissie die de definitieve kandidatenlijst moest opstellen zette begin februari 
1907 het genoemde drietal op die definitieve lijst en in de algemene vergadering 
van het Zeeuws Genootschap op woensdag 3 april 1907 behaalden de drie kandi-
daten makkelijk de voor verkiezing benodigde twee-derde meerderheid van het 
totaal aantal uitgebrachte stemmen. Zo werd de student Cornelis de Waard jr. lid 
van het Zeeuws Genootschap, tegelijk met Korteweg en Favaro.23

Een vervolgproject: het Journaal van Isaac Beeckman
Inmiddels was Cornelis De Waard al weer bezig met heel andere, maar voor de 
Zeeuwse cultuurgeschiedenis en daarmee voor het Zeeuws Genootschap min-
stens zo gewichtige zaken. Hij was niet de enige die door Broekema op het aan-
tekeningenboek van Isaac Beeckman was gewezen. Voor hem was de Hoornse 
leraar natuurkunde Henri Adrien Naber al in Middelburg langs geweest om de 
passages in dat manuscript te bekijken waarin Beeckman de Noord-Hollandse 

22 Zeeuws Archief, Archief KZGW, inv.nr. 31 (vergaderstukken 1906), scan 3.
23 Zijn vader, Cornelis de Waard sr., werd pas lid in 1917, tien jaar voor zijn dood.
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vernufteling Cornelis Drebbel te berde had gebracht.24 Maar De Waard was de 
eerste die begreep dat dit manuscript veel waardevoller was dan die losse opmer-
kingen over de uitvinding van de telescoop of de instrumenten van Drebbel. Hij 
kwam bijvoorbeeld in het manuscript afschriften tegen van brieven die Beeck-
man in 1619 met Descartes had gewisseld en die tot dan toe onbekend waren. Ook 
kwam hij passages tegen waaruit bleek dat Descartes al in 1629 zijn ontdekking 
van de brekingswet aan Beeckman had meegedeeld. Terwijl De Waard nog bezig 
was met de afronding van zijn boek over de uitvinding van de verrekijkers besloot 
hij twee artikelen te schrijven over deze vondsten in het aantekeningenboek (of, 
zoals De Waard het noemde, het journaal) van Beeckman en die op te sturen naar 
het Nieuw Archief voor Wiskunde, in Nederland het wiskundig tijdschrift waarin 
dit soort artikelen thuishoorde. Maar eerst legde De Waard zijn artikelen voor 
aan zijn leermeester Korteweg. Hij was er namelijk niet zeker van of die brieven 
uit 1619 werkelijk nog onbekend waren. Maar Korteweg, die als mede-uitgever 
van de werken van Huygens in contact stond met degene die in Frankrijk na de 
dood van Paul Tannery in 1904 als enige verantwoordelijk was voor de nieuwe uit-
gave van de Oeuvres de Descartes, Charles Adam in Nancy, kon hem snel gerust 
stellen: deze brieven waren inderdaad onbekend bij de Descartes-specialisten. Er 
waren überhaupt geen brieven bekend van Descartes van voor 1629, toen hij zich 
metterwoon in de Republiek vestigde. De Waard had dus een majeure ontdekking 
gedaan. Hij publiceerde zijn twee artikelen in opeenvolgende afleveringen van het 
Nieuw Archief voor Wiskunde en zond in september 1905 overdrukjes ervan naar 
het bestuur van het Zeeuws Genootschap.25

24 H.A. Naber, Cornelis Jacobsz Drebbel, 1572-1634. In: Oud-Holland 12, 1904, 195-237. Het 
manuscript voor de dit artikel was afgesloten, zo staat op p. 237, in december 1904 te Zierikzee 
en de aflevering zelf verscheen in de zomer van 1905. Op 10 augustus 1905 bood Naber, onder 
dankzegging voor inzage in de geschriften over de uitvinding van de verrekijker die bij het 
Zeeuws Genootschap berustten, een overdrukje van zijn artikel aan voor de bibliotheek van 
het Zeeuws Genootschap. Zeeuws Archief, Archief KZGW, inv.nr. 30, scan 39. Omdat Beeck-
man en zijn manuscript alleen in de noten worden vermeld, mogen we aannemen dat Naber 
pas in een heel laat stadium door Broekema op de aantekeningen van Beeckman is gewezen, 
dus in 1904.

25 C. de Waard, Descartes en de brekingswet. In: Nieuw Archief voor Wiskunde, tweede reeks, 
deel 7, 1905, 64-68 (gedateerd Middelburg 25 juni 1905), en: C. de Waard, Eene corresponden-
tie van Descartes uit de jaren 1618 en 1619. In: Nieuw Archief voor Wiskunde, tweede reeks, deel 
7, 1905, 69-87. Zie: De Waard aan bestuur van het Zeeuws Genootschap, 12 september 1905. 
Zeeuws Archief, Archief KZGW, inv.nr. 30, scan 44. De ontvangst van de overdrukjes wordt 
bevestigd in de bestuursvergadering van 9 oktober 1905.



431Klaas van Berkel

Adam ging in zijn enthousiasme over deze vondst nog verder: niet alleen de brief-
wisseling tussen Beeckman en Descartes zou gepubliceerd moeten worden, het 
hele manuscript van Beeckman was een kritische uitgave waard.26 Korteweg deel-
de deze mening en sprak zijn connecties in de Hollandsche Maatschappij der We-
tenschappen aan om dit plan te realiseren. Het Zeeuws Genootschap, dat naast 
het nationale project voor de uitgave van de werken van Huygens in principe de 
aangewezen instantie was om een regionaal Zeeuws project voor de uitgave van 
het journaal van Beeckman op touw te zetten, beschikte eenvoudig niet over de 
financiële middelen om een project van deze omvang tot een goed einde te bren-
gen. Als lid van de Hollandse Maatschappij maakte Korteweg in deze jaren deel 
uit van een commissie die een voorstel zou moeten doen voor een project op 
het terrein van de wiskunde, waarvoor de Maatschappij dan vijfhonderd gulden 
beschikbaar zou stellen. De Leidse hoogleraar natuurkunde H.A. Lorentz en de 
Groningse hoogleraar wiskunde P.H. Schoute waren de andere twee leden van 
deze commissie. Toen het drietal in november 1905 bij elkaar kwam, lichtte Kor-
teweg zijn collega’s in over het manuscript van Beeckman en stelde hij voor De 
Waard de opdracht te verlenen daar een betrouwbare transcriptie van te maken. 
De twee andere leden van de commissie waren onmiddellijk akkoord en ook de 
secretaris van de Hollandse Maatschappij, de fysicus Johannes Bosscha, stond er 
volledig achter. Bosscha vroeg zelfs de Zeeuwse bibliothecaris, Broekema, om het 
manuscript ter inzage naar Haarlem te sturen, maar daar moest Bosscha even op 
wachten, want Broekema had het manuscript al naar Nancy gestuurd, waar Adam 
er studie van maakte. Maar in januari 1906 kwam het manuscript van Beeckmans 
journaal toch in Haarlem aan en toen Bosscha aan het lezen sloeg, kwam hij er al 
snel achter dat het manuscript ook veel informatie bevatte over zíjn held, de ver-
nufteling Simon Stevin (Beeckman had in 1624 de weduwe van Stevin in Hazers-
woude bezocht en daar de nagelaten geschriften van Stevin kunnen bestuderen). 
Hoe dan ook, op de jaarvergadering van de Hollandse Maatschappij in mei 1906 
werd het voorstel van de commissie Korteweg-Lorentz-Schoute om een bedrag 
van vijfhonderd gulden te besteden aan het laten maken van een transcriptie van 
het journaal van Beeckman (door De Waard) zonder problemen goedgekeurd. 
Als die transcriptie voltooid zou zijn, kon de vraag beantwoord worden of het zin-

26 Het volgende is hoofdzakelijk gebaseerd op de correspondentie tussen De Waard, Korteweg, 
Adam en Bosscha, die te vinden is in het archief van de Hollandsche Maatschappij der We-
tenschappen te Haarlem (waarvan Bosscha secretaris was). Noord-Hollands Archief, Archief 
KHMW, inv.nrs. 185-188.
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vol was een integrale of gedeeltelijke editie van het journaal tot stand te brengen, 
in de lijn van de Oeuvres complètes van Huygens. Daarvoor zou te zijner tijd een 
redactiecommissie aangesteld worden, bestaande uit leden van de Maatschappij 
en ondersteund door een uitvoerend assistent, te weten De Waard.

Toch had Korteweg persoonlijk nog wel wat bedenkingen. Hij was onder de 
indruk van de vaardigheid van De Waard in het lezen en interpreteren van oude 
bronnen, zoals het journaal van Beeckman; de lessen van zijn vader waren daar 
heel goed voor geweest. Maar Korteweg vreesde dat de opdracht waarmee De 
Waard bekleed zou worden, hem zouden hinderen bij het voltooien van zijn stu-
die wiskunde. Op 2 februari 1906 schreef Korteweg aan Bosscha dat het beter was 
De Waard niet per direct aan het werk te zetten:

De reden is dat de Waard die ons van veel hulp zal kunnen en willen zijn thans 
voor zijn doctoraal werkt. Hij hoopt vóór de groote vakantie gereed te komen 
en nu zoude ik niet gaarne hem daarin storen. Hij is maar al te bereid zich weer 
in Beeckman studiën te verdiepen, die hem veel meer aantrekken dan het the-
oretische werk voor zijn examen; daarbij komt dat hij niet van de vlugste is – ik 
beschouwde [?] hem als een zeer zwak student – en het doctoraal dus niet zoo 
maar uit zijn mouw schudden kan. De eerstkomende maanden zullen in dit op-
zicht beslissend voor hem zijn. Ik had reeds erover gedacht hem maar liever da-
delik in archivarische richting te sturen, maar het bleek mij dat hij vast besloten 
is zijne studiën ten einde te brengen en dat zal hem vast ook wel gelukken als hij 
nu rustig doorwerken kan.27

Bosscha begreep het; uitstel tot na de zomervakantie was voor hem geen pro-
bleem.

Het liep anders. De Waard ging onmiddellijk na de algemene vergadering van 
de Hollandse Maatschappij in mei 1906 aan de slag met de transcriptie van het 
journaal van Beeckman, dat hij eind 1905 al een keer in zijn geheel had door-
gelezen zonder daarbij grote moeilijkheden te ondervinden. Maar van het plan 
om vóór de zomervakantie af te studeren kwam niets terecht. Terwijl hij in 1909 
het laatste deel van de transcriptie inleverde, bleef hij zijn doctoraalexamen maar 
uitstellen. Het aanvaarden van een tijdelijke betrekking als leraar wis- en natuur-
kunde in Den Haag in 1907 was evenmin bevorderlijk voor het tijdig afronden 

27 Noord-Hollands Archief, Archief KHMW, inv.nr. 185.



433Klaas van Berkel

van zijn studie. Uiteindelijk zou hij pas in 1913, 34 jaar oud, het doctoraalexamen 
afleggen, tien jaar na zijn kandidaats!28

Ondertussen verdampte bij de Hollandse Maatschappij de steun voor een in-
tegrale uitgave van het journaal van Beeckman. Bosscha’s aanvankelijke enthou-
siasme werd al snel minder toen hij tot de ontdekking kwam dat Beeckman wel-
iswaar een lijst had aangelegd van de manuscripten van Stevin die nog bij diens 
weduwe in Hazerswoude berustten, maar dat hij geen van die manuscripten in 
zijn journaal had overgeschreven. Ook was Bosscha bepaald ontstemd dat De 
Waard op grond van een passage in het Journaal van Beeckman de eer van de 
uitvinding van de telescoop wilde toeschrijven aan ‘een Italiaan’. In een lange brief 
aan Favaro van 31 augustus 1906 legde De Waard uit wat er gebeurd was. Tijdens 
de druk van het werk had De Waard een deel van de drukproeven naar Bosscha 
in Haarlem gestuurd omdat hij daarin een passage uit het journaal van Beeck-
man citeerde en dat citaat wilde vergelijken met het origineel, dat echter nog bij 
Bosscha in Haarlem lag. Uit dat fragment van het boek had Bosscha begrepen 
dat De Waard de eer voor de ontdekking van de telescoop wilde toeschrijven aan 
een verder onbekende Italiaan, niet aan Jansen of Lipperhey. Dat schoot hem, 
Bosscha, in het verkeerde keelgat. De Haarlemse geleerde was, zoals Korteweg al 
eerder had uitgelegd aan De Waard, ook in wetenschappelijk opzicht zeer natio-
nalistisch en achtte bijvoorbeeld Simon Stevin een veel betere natuuronderzoeker 
dan Galileï. Hij wilde dus niet accepteren dat de telescoop een Italiaanse en geen 
Nederlandse vinding was, zoals hij ook eerder (De Waard had daar zijdelings mee 
te maken gehad) niet wilde accepteren, tegen alle bewijzen in, dat Descartes onaf-
hankelijk van de Nederlandse wiskundige Willibrord Snellius de brekingswet had 
gevonden. De Waard had sinds dat verzoek om het citaat van Beeckman tegen het 
origineel te vergelijken niets meer van Bosscha vernomen en de correspondentie 
verliep voortaan via Korteweg. Deze nam het geval nogal laconiek op: zo is Bos-
scha nu eenmaal, hij zal het op den duur wel moeten slikken, liet hij De Waard 
weten. Maar De Waard voelde toch de behoefte om Favaro uit te leggen dat hij 

28 Hoe lang De Waard in Den Haag heeft gewoond is niet heel duidelijk. In de ledenlijst van het 
Zeeuws Genootschap staat hij nog in 1909 genoteerd als woonachtig in Den Haag, maar in 
de jaren daarna werd steeds Middelburg als woonplaats opgegeven. Dat betekent echter niet 
noodzakelijkerwijs dat hij daadwerkelijk in Middelburg woonde, want toen hij later leraar was 
geworden in Winschoten, gaf hij nog steeds Middelburg als woonplaats op. Ook in de tijd dat 
De Waard in Amsterdam woonde, gaf hij nog wel eens als adres Abdij 53 te Middelburg op, 
waar het archief zat. Kennelijk beschouwde hij het archief als een soort ‘post restante’.
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het bij het rechte eind had en hij vertelde omstandig hoe breed de steun voor zijn 
zienswijze inmiddels was, ook bij het Zeeuws Genootschap.

Aussi on peut penser que Mr. Fruin, le president de la société zélandaise, archi-
viste de l’état dans notre province et un des premiers historiens de notre pays, 
n’aurait pas privé la société d’un mille francs pur faire imprimer mon travail, 
s’il croyait le resultat faux. Mais il l’a examiné avec les autres commissaires très 
soigneusement et suivi l’impression. Ainsi qu’on pouvait regarder mon travail a 
peu près comme la doctrine de la société zélandaise.29

Maar in Haarlem leefden ook andere bezwaren. Zo bleek dat sommige delen van 
Beeckmans Journaal al eerder waren uitgegeven: niet alleen de briefwisseling met 
Descartes (door De Waard zelf ), maar ook het Compendium musicae dat Descar-
tes op Nieuwjaar 1619 aan Beeckman had geschonken als teken van hun vriend-
schap. En niet onbelangrijk was dat aan het licht kwam dat de broer van Beeck-
man, Abraham Beeckman, in 1644, een aantal jaren na de dood van zijn broer, een 
selectie van de aantekeningen van Beeckman had uitgegeven in een poging om de 
reputatie van zijn broer tegenover de claims van Descartes te redden (hoewel De-
scartes dit hevig ontkende, had hij beslissende elementen van zijn natuurfilosofie 
aan Beeckman ontleend).30 Voor de Haarlemse Maatschappij stond het daarom 
vast dat een integrale publicatie van het journaal niet meer aan de orde was, te 
meer daar de financiën van de Maatschappij toch al zwaar werden belast door de 
uitgave van de Oeuvres complètes van Huygens. Er zou nog een lange weg afgelegd 
moeten worden voordat uiteindelijk in 1939 het eerste van vier delen zou ver-
schijnen van het Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634, publié avec une 
introduction et des notes par C. de Waard. Dit was vooral te danken aan het initia-
tief van de uitgeverij Martinus Nijhoff; noch de Hollandse Maatschappij noch het 
Zeeuws Genootschap hebben substantieel aan die publicatie bijgedragen.

29 De Waard aan Antonio Favaro, Middelburg 31 augustus 1906. Domus Galilaeana – Pisa, Fondo 
Favaro, Lettera N. 6729. Het Zeeuws Genootschap demonstreerde haar vertrouwen in de 
uitkomsten van De Waards onderzoek door nog voor de publicatie van het boek een restaura-
tie-architect te bewegen de gedenksteen in de muur van de Nieuwe Kerk in Middelburg weg 
te halen waarop stond te lezen dat op die plek ooit het woonhuis had gestaan van ‘Zacharias 
Janse, uitvinder der verrekijkers in den jare MDXC’. De Waard aan Favaro, Amsterdam 26 juni 
1906. Domus Galilaeana – Pisa, Fondo Favaro, Lettera N. 6725. De steen bevindt zich echter 
nog altijd op dezelfde plek! Zie: Zuidervaart, The true inventor, 32, 34.

30 Zie hierover: Klaas van Berkel, Isaac Beeckman on Matter and Motion. Mechanical Philosophy 
in the Making. Baltimore, 2013, 74-75.
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Verdere carrière van De Waard
Na in 1913 zijn doctoraal behaald te hebben, kon De Waard gaan solliciteren naar 
een vaste betrekking als docent wis- en natuurkunde. Die vond hij in datzelfde 
jaar aan de hbs in Winschoten. Nu was ook de tijd gekomen om te trouwen. Hij 
trad op 8 oktober 1915, op 36-jarige leeftijd, in het huwelijk met Helena Christina 
Schwarz, een zeven jaar jongere verpleegster uit Leeuwarden, die hij al in Amster-
dam had leren kennen. Samen zouden ze op 14 maart 1917 een tweeling krijgen, 
Maarten en Cornelis.31

Vanuit Winschoten zette De Waard zijn archiefwerk voort. Hij bracht vele 
uren door op de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen en ontdekte daar 
in september 1914 manuscripten van de beroemde Franse jurist wiskundige Pierre 
de Fermat (1607-1665), een jongere tijdgenoot en op wiskundig vlak de evenknie 
van Descartes. Dit leidde uiteindelijk tot een supplementdeel van de uitgave van 
de wiskundige geschriften van Fermat, waartoe al in de late negentiende eeuw 
het initiatief was genomen door de Franse historicus van de wiskunde (en ta-
baksfabrikant) Paul Tannery (1843-1904).32 Na diens overlijden had zijn weduwe, 
Marie Alexandrine Prisset Tannery (1856-1945), de taak op zich genomen om me-
dewerkers te zoeken die het werk van haar overleden echtgenoot zouden kunnen 
voortzetten. De Waard, die al door zijn correspondentie met Charles Adam enige 
bekendheid had gekregen in de kring rond Madame Tannery, en die zich door 
zijn werk voor de Fermat-uitgave nog meer in de kijker had gespeeld, bood zijn 
diensten aan en Mme. Tannery maakte graag gebruik van het aanbod van deze 
‘savant professeur hollandais’. Dit leidde ertoe dat hij de belangrijkste redacteur 
werd van de uitgave van de correspondentie van de Franse geleerde en klooster-
ling Marin Mersenne, een vertrouweling van Descartes, iemand die op grond van 
zijn uitgebreide correspondentie met tal van geleerden in Europa, de ‘secretaris 
van geleerd Europa’ werd genoemd. In 1932 verscheen het eerste van vele delen 
van deze monsteruitgave. Daarmee had De Waard definitief naam gemaakt in de 
kleine internationale wereld van de wetenschapshistorici.

31 De beide ouders stonden in de bevolkingsregistratie ingeschreven als doopsgezind. Maarten 
en Cornelis de Waard werden beiden waterbouwkundig opzichter.

32 Oeuvres de Fermat. Supplément aux tomes I-IV. Documents inédits publiés avec notices sur les 
nouveaux manuscrits, Parijs, 1922.
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Inmiddels was De Waard alweer lang in het Zeeuwse teruggekeerd.33 Met ingang 
van 1 november 1919 was hij aangesteld als leraar wis- en natuurkunde aan de 
Rijks-hbs in Vlissingen, die toen nog gevestigd was in een onaanzienlijk gebouw 
bij de Wagenaarstraat, maar in 1925 zou verhuizen naar het imposante gebouw 
aan de Brouwenaarstraat. Zelf woonde De Waard aan de Oude Markt 41, in de 
schaduw van de Jacobskerk. Tot zijn dood in 1963 is De Waard een onopvallend 
leraar geweest aan een onopvallende school in het verre Vlissingen. Over hem 
deden heel weinig verhalen de ronde en uit het weinige dat over de geschiede-
nis van de school voor de oorlog bekend is, komt De Waard niet naar voren als 
een centraal persoon in het schoolleven.34 Al zijn vrije tijd en het grootste deel 
van zijn vakanties besteedde hij aan zijn redactiewerk. Tot het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog bracht hij zijn zomervakantie door in Parijs, waar hij ar-
chieven en bibliotheken bezocht en deelnam aan de geleerde gesprekken in de 
Parijse woning van Mme Tannery, 16 rue Bouchot in het vijftiende arrondisse-
ment. Verder publiceerde hij heel veel kleine biografische lemmata voor de latere 
delen van het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Af en toe verscheen 
er een artikel of een bescheiden monografie van zijn hand, maar De Waard was 
in de eerste plaats een vorser, die archieven en bibliotheken doorzocht op gege-
vens over de personen die in de aantekeningen van Beeckman of de brieven van 
Mersenne opdoken. Aan het zich ontwikkelende, maar nog altijd zeer bescheiden 
wetenschapshistorische bedrijf in Nederland nam hij nauwelijks deel, al zal hij 
lid zijn geweest van het in 1913 opgerichte Gewina, het Genootschap voor de Ge-
schiedenis van de Wiskunde, Geneeskunde, Natuurwetenschappen en Techniek. 
Of hij in zijn Vlissingse tijd een geregeld bezoeker van de bijeenkomsten van het 
Zeeuws Genootschap is geweest, zou nader onderzoek moeten uitwijzen; aanwij-
zingen dat hij een rol van enige betekenis in het Genootschap heeft gespeeld, zijn 
er niet. Zijn enige bijdrage aan het Archief van het Genootschap dateert uit 1915, 

33 Ten onrechte stelt Zuidervaart, Cornelis de Waard, 256, dat De Waard al in 1914 ‘naar zijn ge-
liefde Walcheren’ was teruggekeerd. De Waard trouwde in 1915 in Middelburg, maar zijn zoons 
werden geboren in Winschoten. In de bevolkingsadministratie van de gemeente Vlissingen 
werd het gezin De Waard ingeschreven op 12 november 1919.

34 Het opvallende aan het artikeltje van A.M. van Loo-Ditmar, Cornelis de Waard, leraar aan 
de Hogere Burgerschool, Den Spiegel, juli 1995, 21-22, is juist dat er zo weinig over ‘Kees de 
Waard’ te vertellen was.
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toen hij nog in Winschoten woonde, en betreft enkele brieven van Philippus van 
Lansbergen.35

In 1939 smaakte De Waard het genoegen dat eindelijk het eerste deel van de 
uitgave van het journaal van Beeckman verscheen. Als vanzelfsprekend was de 
taal waarin hij deze uitgave verzorgde het Frans: de uitgave de Oeuvres complètes 
van Huygens was in het Frans, en evenzo natuurlijk die van de Correspondance de 
Mersenne. Voor de uitgave van de integrale tekst van het journaal van Beeckman 
had overigens niet De Waard zelf gezorgd; het was vooral de niet aflatende pro-
paganda die een andere historicus van de wis- en natuurkunde, E.J. Dijksterhuis, 
voor zo’n editie had gevoerd die de firma Martinus Nijhoff er ten slotte van over-
tuigde dat er muziek zat in zo’n uitgave.36

De oorlog, de strijd om Walcheren in 1940 en de bevrijding van Vlissingen 
in november 1944 waren voor De Waard net zo goed een cesuur als voor alle 
andere inwoners van Walcheren. Bij het bombardement op Middelburg en de 
daaropvolgende brand gingen grote delen van de Zeeuwse archieven verloren en 
ook het manuscript van Beeckmans journaal, dat bewaard werd op de Zeeuwse 
bibliotheek, liep schade op (vooral waterschade). Gelukkig beschikte De Waard 
over een goede transcriptie van het hele manuscript en had hij inmiddels al de 
daarvoor in aanmerking komende archieven in Zeeland nagelopen op gegevens 
over Beeckman, zijn familie en de kring van zijn bekenden en vrienden. De strijd 
om Walcheren in november 1944 leverde geen extra schade op. Het huis aan de 
Oude Markt stond hoog genoeg om geen last te hebben van de inundatie van het 
eiland en het bleef gespaard bij de beschietingen van de stad door de geallieerden. 
De Waard kon dus rustig doorwerken aan de uitgaven van Beeckman en Mersen-
ne. Deel II van het Journal verscheen in 1942, deel III in 1945. Zeker toen hij op 
1 september 1944 met pensioen ging, had hij alle tijd om dit werk voor te zetten.

Voor al dit werk is De Waard meer dan één keer geëerd. Al in 1936 werd hij lid 
van het Legion d’Honneur, in 1937 ontving hij de Pris Binoux van de Académie 

35 C. de Waard jr., Nog twee brieven van Philips van Lansbergen. In: Archief. Vroegere en latere 
Mededeelingen voornamelijk met betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Ge-
nootschap der Wetenschappen, 1915, 93-99. Het betreft brieven van Frans Raphelengius (1593) 
en Abraham van der Mijle (1595).

36 E.J. Dijksterhuis, Het Journaal van Beeckman, De Gids 101, 1937, II, 212-213; E.J. Dijksterhuis, 
Een wensch vervuld, De Gids 104, 1940, I, 207-215. Ook uit zijn correspondentie met de laatste 
uitgever van de Oeuvres complètes van Christiaan Huygens, J.A. Vollgraff (woonachtig te Mid-
delburg!), blijkt dat Dijksterhuis steeds bezig is geweest de weg voor een integrale editie van 
het Journaal van Beeckman te effenen (Archief Vollgraff, Museum Boerhaave te Leiden).
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des sciences en in 1947 werd hij gekozen tot lid van de Académie internationale 
d'histoire des sciences. In Vlissingen was er echter geen enkele reactie op dit eer-
betoon. ‘Op school’, zo vertelt een oud-leerling, waarschijnlijk in verband met die 
Prix Binoux, ‘in elk geval geen speech, geen bloemen of kistje sigaren (Onze Kees 
rookte die zo graag!) om ons leerlingen attent te maken op deze bijzondere prijs 
voor onze leraar.’37 Bij zijn tachtigste verjaardag, in 1959, werd De Waard in eigen 
land nog geëerd met de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.38 
In de aanloop naar zijn verjaardag publiceerden vrienden in het tijdschrift Janus 
ook een lijst van de publicaties van De Waard, ‘le modest savant de Flessingue, 
mieux connu semble-t-il, en France que dans sa patrie’.39 Voor een man van zijn 
verdiensten was dit allemaal wat weinig en wat laat en De Waard heeft een gevoel 
van miskenning en teleurstelling dan ook niet kunnen onderdrukken. Zuidervaart 
meldt op basis van een briefje van zijn weduwe aan de Provinciale Bibliotheek, ter 
begeleiding van het laatste deel van de correspondentie van Mersenne dat door 
haar inmiddels overleden echtgenoot was geredigeerd, dat er een verkoeling moet 
zijn opgetreden tussen De Waard en de bibliotheek, waaraan hij toch zo veel had 
te danken (omdat daar het journaal van Beeckman lag en De Waard alle facilitei-
ten had gekregen bij de uitgave ervan).40

De Waard overleed, na een langdurig ziekbed, op 6 mei 1963, 84 jaar oud.41 Op 
dat moment was de wetenschapsgeschiedenis voorzichtig bezig zich erkenning in 
de Nederlandse universiteiten te verwerven. Hooykaas (1906-1994) was in 1946 
aan de Vrije Universiteit benoemd tot hoogleraar geschiedenis van de natuurwe-
tenschappen en E.J. Dijksterhuis (1892-1965) was in 1953 in Utrecht en later in Lei-
den als buitengewoon hoogleraar geschiedenis van de exacte wetenschappen naar 
de universiteit geroepen. Zij waren uit een geheel ander hout gesneden dan de 

37 Van Loo-Ditmar, Cornelis de Waard, 22.
38 R. Hooykaas, M. Cornelis de Waard octagénaire. In: Janus. Revue internationale d’Histoire 

des Sciences, de la Médicine, de la Pharmacie et de la Technique 48, 1959, 214; R. Hooykaas, A 
l’occasion du 80e anniversaire de Cornelis de Waard, Archives Internationales de l’Histoire de 
Sciences 12, 1959, 173-175.

39 B.A. van Proosdij, Liste des travaux de Cornelis de Waard. In: Janus. Revue internationale 
d’Histoire des Sciences, de la Médicine, de la Pharmacie et de la Technique 47, 1958, 128-131. De 
lijst telt 38 nummers.

40 Zuidervaart, Cornelis de Waard, 258.
41 Naar aanleiding van zijn dood verscheen: B. Rochot, Cornelis de Waard, 1879-1963. In: Revue 

d’Histoire des Sciences 16, 1963, 253-256. De Waard woonde op het moment van overlijden niet 
meer aan de Oude Markt, maar aan de Vondellaan 21 in Vlissingen. In de jaren vijftig is zijn 
woonhuis een café geworden (eerst café Marktzicht, later café Spoetnik), maar in 1963 brandde 
het geheel af en kwam er een winkel voor in de plaats.
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generatie wetenschapshistorici waarvan De Waard een typische vertegenwoor-
diger was geweest. Zij verzorgden geen pijnlijk nauwkeurige bronnenuitgaven, 
maar schreven interpretatieve studies die soms een groot publiek bereikten. Voor 
De Waard zou, als hij jonger was geweest, zo’n positie in de academische wereld 
waarschijnlijk toch niets geweest zijn. Hij was niet gepromoveerd en kwam dus 
moeilijk voor welke universitaire positie dan ook in aanmerking (al had een ere-
doctoraat hierin kunnen voorzien). Hij was meer een vorser dan een schrijver van 
monografieën. Maar het moet voor hem toch pijnlijk zijn geweest dat hij, met alle 
erkenning die hij in het buitenland en toch ook in het binnenland had gekregen, 
zijn werkzame leven moest slijten als leraar aan een middelbare school in Vlissin-
gen. Misschien was de suggestie van Korteweg toch niet zo slecht geweest: voor 
De Waard zou het verreweg het beste zijn geweest als hij na zijn kandidaats niet 
doorgegaan was met de studie wis- en natuurkunde, maar zich verder ‘in archiva-
rische richting’ had geschoold, net als zijn vader.
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Marie en Antoinette de Man
Caroline van Santen

Zussen Marie en Antoinette de Man (respectievelijk 1855-1944 en 1857-1942) 
hebben ieder op eigen wijze hun steentje bijgedragen aan het Zeeuws Ge-
nootschap. Zo heeft Marie zich decennialang als conservator over de mun-

ten en penningencollectie ontfermd en ook is ze enige tijd conservator van de 
Steenen Kamer geweest. Antoinette’s directe relatie met het Genootschap is van 
kortere duur: zij was 15 jaar conservator van de ouderwetse kamer en de Zeeuwse 
streekdrachten. Het Zeeuws Genootschap was zeker niet het enige dat hen beiden 
bezighield. In dit artikel schets ik een beeld van het leven van de twee vrouwen en 
plaats ik hun werk voor het Genootschap in een breder perspectief. Hierna ga ik 
in op Marie’s en Antoinette’s fysieke bijdragen aan de Genootschapscollectie en 
andere verzamelingen en licht hier een aantal stukken uit.

Voor mijn onderzoek heb ik veelvuldig gebruik gemaakt van onder meer kran-
tenartikelen en archiefstukken. Een belangrijke bron zijn de vele bewaarde brie-
ven vooral geschreven door Marie de Man aan met name Pieter Jacobus Meertens 
(periode 1924-1944) en Pieter Jacobus van der Feen (1913-1914, 1923-1940).1 De uit 
Middelburg afkomstige Meertens (1899-1985) was een volkskundige die in 1943 
promoveerde op een onderzoek naar de Zeeuwse literatuur in de periode 1500-
1650.2 Zijn ouders behoorden tot de kennissenkring van de familie De Man. De 
aanleiding voor het briefcontact met Marie leek te zijn ingegeven door Meertens 
interesse in de volkskundige onderzoeken van vader De Man en Marie’s eigen 

1 Mijn hartelijke dank aan Arjan van Dixhoorn die mij attendeerde op de correspondentie met 
P.J. Meertens in het Meertens archief in de Zeeuwse Bibliotheek, aan Aagje Feldbrugge voor 
het ter beschikking stellen van de correspondentie met P.J. van der Feen en twee brieven aan 
W. Pleyte, aan Ludo Snijders voor zijn verwijzing naar een brief van Marie de Man in het 
archief van het Museum Volkenkunde en aan Katie Heyning voor het delen van gegevens uit 
haar eigen onderzoek naar het archief van het Zeeuws Genootschap.

2 Th.A.M. van der Meer, Meertens, Pieter Jacobus (1899-1985). In: Biografisch Woordenboek van 
Nederland. [12-11-2013]
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onderzoeken naar gilden. Van der Feen’s ouders waren eveneens bekenden van de 
familie De Man. De eerste briefcontacten van bioloog Van der Feen (1892-1987) 
met Marie hadden voornamelijk betrekking op door hem gedane strandvondsten. 
In latere brieven speelde archeologie en hun beider relatie met het Genootschap 
een belangrijke rol. De briefwisselingen met Meertens en Van der Feen geven 
daarnaast een kijkje op het persoonlijke leven van de zussen De Man. Twee as-
pecten hierbij om in gedachten te houden zijn de volgende: de brieven zijn ge-
schreven op latere leeftijd en ze zijn aan mannen gericht. Het geschetste beeld zal 
hier zeker door zijn beïnvloed.

Familie De Man3

Jan Cornelis de Man (1818-1909) was afkomstig uit Middelburg en werkte hier, net 
als zijn vader, als medicus. Neeltje Elizabeth Kamerman (1821-1897) was afkom-
stig uit een predikantengezin. Ze werd geboren in Leur, maar had ook geruime 
tijd in Kloetinge gewoond. In deze plaats trouwde Kamerman op 4 juli 1849 met 
De Man en vestigde zich daarna bij hem in Middelburg. Nog geen jaar na dit 
huwelijk werd op 2 mei 1850 hun eerste kind geboren, zoon Johannes Govertus 
(Jan).4 Dochter Maria Goverdina Antonia (Marie) werd op 19 mei 1855 geboren 
en nog geen twee jaar later, op 2 maart 1857, zag dochter Antoinetta Maria (An-
toinette) het levenslicht. Het gezin De Man woonde in de Lange Sint Pieterstraat 
39 te Middelburg in het huis Brouwershaven.5

Tot 1868 bestond het huishouden van De Man uit vader, moeder, de kinderen 
en enkele bedienden. In dat jaar verliet Jan Middelburg om in Leiden wis- en 
natuurkunde te gaan studeren. Na zijn studie bleef hij in Leiden tot hij in 1883 
ontslag nam als conservator van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie. Hij 
keerde terug naar het ouderlijk huis, waar hij tot aan zijn verhuizing naar Yerseke  
in 1893 bleef wonen.6 Hun ongehuwde tante Teuntje Maria Kamerman (1822-

3 De genealogische gegevens zijn afkomstig van de websites www.zeeuwengezocht.nl en www.
wiewaswie.nl.

4 Het echtpaar de Man kreeg naast deze drie kinderen nog twee zonen, Marius Anthonie en 
Johan Cornelis. Beiden stierven erg jong. Marius Anthonie werd geboren op 9 februari 1854 en 
stierf een dag later. Johan Cornelis was het jongste kind; hij werd op 9 januari 1863 geboren en 
stierf op tweejarige leeftijd op 21 augustus 1865.

5 Na de hernummering rond 1937 Sint Pieterstraat 19.
6 L.B. Holthuis, Man, Johannes Govertus de (1850-1930). In: Biografisch Woordenboek van Ne-

derland. [12-11-2013].
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1902) woonde in elk geval in het laatste decennium van de negentiende eeuw in.7 
Na het overlijden van beide ouders in 1897 en 1909 bleven Marie en Antoinette in 
het ouderlijk huis wonen. Zij omringden zich met de vele door hun vader verza-
melde collecties die zij aanvulden met eigen verzamelingen.

Jeugd
De dagboeken die Marie van jongs af aan had bijgehouden, zijn helaas verloren 
gegaan.8 Uit een aantal fragmenten van brieven, vooral die van Marie aan Meer-
tens, is echter toch het een en ander over haar jeugdjaren te distilleren. Gezien het 
beperkte leeftijdsverschil zal de jeugd van Antoinette er niet veel anders hebben 
uitgezien. Een van haar levendigste jeugdherinneringen waarover Marie Meer-
tens aan het eind van haar leven schreef, betrof de jaarlijkse Middelburgse ker-
mis. Ze vond dat een fijne tijd. Vader nam hen dan mee naar alle spelletjes en 
ze kregen wafels of broedertjes te eten. De mooiste kramen stonden bij de Ba-
lans en hier kregen zowel Marie als Antoinette dan bijvoorbeeld een paar mooie 
nieuwe handschoenen. Het enige wat Marie erg jammer vond aan de kermis, was 
dat vlak erna de school weer begon. Ze hield namelijk niet van leren. Marie, en 
hoogstwaarschijnlijk ook Antoinette, heeft op de Middelburgse meisjesschool 
aan de Haringplaats gezeten. Daarna heeft in elk geval Marie nog een jaar op 
een kostschool in Brugge onderwijs gevolgd, vooral om de Franse taal te leren. 
Ze vond de wedstrijden die hier elke drie maanden werden gehouden oneerlijk, 
omdat meisjes die veel harder hun best deden dan zijzelf, maar minder goed kon-
den onthouden, vrijwel nooit iets wonnen. Een van de boeken die Marie als prijs 
kreeg, ging over sterrenkunde, een onderwerp waarin ze vrijwel haar hele leven 
geïnteresseerd bleef.9 Of Antoinette naar kostschool is geweest, is maar de vraag: 
Marie schreef Meertens namelijk in 1943 dat Antoinette samen met Constance 
Boddaert privéles had gehad van ene juffrouw Rochat.10

Vader De Man was een zeer actieve man met veel interesses, zowel op het 
terrein van medische zaken als in vele andere onderwerpen, zoals de Zeeuwse 
geschiedenis, zoölogie en paleontologie. Zijn belangstelling droeg hij over op zijn 

7 De ouders van Neeltje Elizabeth en Teuntje Maria Kamerman, Govert Kamerman (1788-1857) 
en Maria Lukwel (1787-1879), woonden het laatste deel van hun leven in Middelburg. Waar-
schijnlijk is Teuntje Maria na het overlijden van haar moeder bij haar oudere zus gaan wonen.

8 ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Collectie dr. P.J. Meertens, inv.nr. 28.29: Corres-
pondentie met M.G.A. de Man: brief M.J. de Graag 25-07-1947.

9 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 28-05-1943.
10 ZB, Collectie inv.nr. 16.9: brief 20-11-1943.
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kinderen. Zo schreef Marie in 1898 aan Dr. Willem Pleyte dat ze al op 8-jarige leef-
tijd met haar vader meeging om schedels op het strand van Domburg te zoeken.11 
Graag zocht ze hier naar kleine metalen objecten, zoals sleutels, fibula’s en vooral 
munten. Thuis stond een bakje met munten en penningen die Marie op zondag-
middag bestudeerde en waarover ze haar vader talloze vragen stelde.12 Daarnaast 
verhaalde ze aan Meertens dat Antoinette en zijzelf als kind regelmatig met vader 
meegingen als hij in de dorpen op patiëntenbezoek ging. Zo kwamen ze bij boe-
rengezinnen thuis en maakten ze kennis met de inrichting van de woonverblijven 
op boerderijen.13

Huize Brouwershaven
Beide zussen woonden het overgrote deel van hun leven in huis Brouwershaven 
en bleven ongehuwd. Of dit laatste een bewuste keuze was, is helaas niet bekend. 
Hun persoonlijke financiële situatie was dusdanig dat zij financieel onafhankelijk 
waren en dus na het overlijden van vader het huis konden aanhouden. In de tijd 
dat Marie en Antoinette er met zijn tweeën woonden, had het huis drie voorka-
mers en een tuinkamer.14 Daarnaast was er een boekenkamer, zoals blijkt uit de 
vermelding van Marie aan Meertens in juni 1929 dat deze opnieuw werd behan-
gen.15 In de zomer vond Marie het huis met de serre en de tuin aangenaam om in 
te verblijven. Het huis was in de winter echter vaak erg koud.16 Marie en Antoi-
nette lieten namelijk slechts enkele vertrekken – de tuinkamer, de tweede kamer 
en de voorkamer boven – verwarmen.17 Om bevriezing van de planten in de serre 
tegen te gaan, bedekten de zussen ze met kranten.18

Het bestieren van het huishouden lag in handen van Antoinette, geholpen 
door twee dienstbodes. Antoinette klaagde regelmatig dat ze weinig aan haar zus 
had en Marie moest haar daarin gelijk geven.19 Soms kon Marie er echter niet 
onderuit en werd ze echt gesommeerd om haar zus mee te helpen, bijvoorbeeld 

11 Rijksmuseum van Oudheden (RMO), Archief, Map Pleyte i (= Provincie Zeeland): brief 15-12-
1898.

12 M.G.A. de Man, Een praatje over numismatiek. In: Vrouwenarbeid, no.5, 19 juli 1898, 43.
13 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29: brieven 18-06-1938 en 10-09-1938.
14 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 28-05-1934.
15 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 04-06-1929.
16 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 04-06-1928.
17 Erfgoed Zeeland (EZ), Archief P.J. van der Feen: Correspondentie M.G.A. de Man/ P.J. van der 

Feen 1913-1940: brief 01-02-1940.
18 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 09-01-1929.
19 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 09-01-1932.
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bij de voorjaarsschoonmaak als alle in de winter ongebruikte kamers moesten 
worden schoongemaakt.20

Er arriveerde veel post in Huize Brouwershaven. Marie was duidelijk de schrij-
ver van de twee zussen. Dit blijkt niet alleen uit haar grote aantal publicaties, maar 
eveneens uit de vele brieven die zij ontving en schreef. Zo correspondeerde ze 
met familieleden, bevriende onderzoekers, conservatoren, museumdirecteuren 
en verzamelaars in binnen- en buitenland. Uit de brieven bleek dat de betreffende 
personen niet alleen met Marie zelf maar ook met haar zus Antoinette bevriend 
waren. Vaak sloot Marie haar brieven af met groeten van hen beiden.21 Een enkele 
keer was het Antoinette die de pen voerde, bijvoorbeeld in november 1930 toen 
Marie aan haar ogen was geopereerd.22 Antoinette’s correspondentie was aan-
merkelijk beknopter dan die van haar zus. Vele correspondenten bezochten de 
beide zusters wanneer ze Middelburg aandeden. Meertens liet het hierbij nogal 
eens af weten; in veel brieven werd gerept over een mogelijk bezoek, maar vaak 
ging het dan toch weer niet door.

De zussen hadden regelmatig logés. Meestal kwamen deze voor hun plezier, 
maar soms was er meer aan de hand. Zo verbleef de familie Van Heurck uit Ant-
werpen, vermoedelijk vanwege de Duitse inval in België, in 1914 enige tijd in 
Huize Brouwershaven.23 Uit erkentelijkheid voor de gastvrijheid kregen Marie en 
Antoinette jaren later nog geschenken van hen, waaronder een postuum versche-
nen speciale uitgave van een boek over Vlaamse populaire boeken door folklorist 
Emile van Heurck.24 In augustus 1936 kregen de zussen een neef uit Kaapstad op 
bezoek, ‘die een prachtige auto medebracht en er met “de tantes” van den morgen 
tot den avond mee heeft gereden.’25

De zussen gingen ook zelf regelmatig op stap, bijvoorbeeld in augustus 1925 
naar Hilversum om de historische tentoonstelling aldaar te bekijken.26 In de zo-
mer van 1926 waren ze in juni een week in Den Haag en daarna gingen ze naar 
de omgeving van Dinant.27 Meestal stonden bij dergelijke reisjes bezoeken aan 
musea en tentoonstellingen op het programma. Zo bezochten ze in september 

20 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 12-06-1932.
21 Zie bijv. ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 04-06-1931.
22 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief Antoinette, 14-11-1930.
23 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 28-09-1931.
24 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 09-01-1932.
25 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 19-08-1936.
26 EZ, Archief Van der Feen, brief 30-08-1925.
27 EZ, Archief Van der Feen, brief 02-07-1926.
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1927 tijdens een vierdaagse trip naar Leeuwarden de tentoonstelling van Antieke 
Goud- en Zilverwerken in het Fries Museum. Marie bekeek met conservator Pie-
ter Boeles de archeologische afdeling en de archeologische depots.28 In juni 1929 
gingen ze enkele dagen naar Brugge.29 Langer geleden hadden Marie en Antoinette  
verdere reizen gemaakt. Zo waren ze drie keer in Oslo, waar ze de Vikingschepen 
hadden bekeken.30 De Italiaanse stad Lugano hadden ze ook ooit bezocht, zoals 
Marie aan Van der Feen in 1927 schreef.31

Marie de Man
Van de twee zussen was Marie degene die zich het meest tot de wetenschap aan-
getrokken voelde. Ze besteedde het overgrote deel van haar tijd aan geschiedkun-
dig en archeologisch onderzoek en het schrijven van artikelen hierover. In 1934 
schreef ze Van der Feen dat ze meende dat ze, als ze deze interesse niet had gehad, 
voor haar omgeving waarschijnlijk een ‘vervelend persoontje’ zou zijn geweest. 
Ze geloofde dat haar interesse ervoor had gezorgd dat mensen haar niet ontwe-
ken en zelfs bereid waren wat harder te praten.32 Hoewel bekend is dat Marie een 
groot deel van haar leven doof was, is niet bekend wanneer en waardoor ze doof 
is geworden. Over hoe ze communiceerde met anderen is wel het een en ander 
terug te vinden; gebruik van het vingeralfabet, een hoorn, een elektrisch hoorap-
paraat of eenvoudigweg pen en papier.33

Marie is een tijd lid geweest van de Middelburgse afdeling van de Vereeniging 
tot behartiging van de belangen van slechthoorenden.34 In 1926 schreef ze Van 
der Feen dat ze meehielp aan een bazaar voor de vereniging, waardoor ze niet aan 
haar artikel over sceatta’s toekwam: ‘Maar die arme stumpers gaan voor. Arm zijn 
en doof lijkt me al heel treurig.’35 In een brief aan Meertens gaf ze aan dat ze altijd 
veel bezoek kreeg op haar verjaardagen en dat ze dacht dat als ze niet doof was 

28 EZ, Archief Van der Feen, brief 14-09-1927; Ottema, N. e.a., Catalogus der Tentoonstelling van 
Antieke Goud- en Zilverwerken gehouden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het 
Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde in het Friesch Museum te Leeu-
warden, 15 augustus-15 september 1927.

29 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 04-06-1929.
30 EZ, Archief Van der Feen, brief 01-02-1940.
31 EZ, Archief Van der Feen, brief 22-02-1927.
32 EZ, Archief Van der Feen, brief 05-05-1934.
33 EZ, Archief Van der Feen, brief 02-07-1926; ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 28-05-

1934.
34 Middelburgsche Courant (MC), 27-02-1928, 1.
35 EZ, Archief Van der Feen, brief 14-02-1926.
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geweest, ze nog een veel grotere ‘vriendenschaar’ zou hebben gehad.36 Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog kon Marie niet meer aan batterijen voor haar hoortoestel 
komen. Ze moest daarom gebruik maken van haar hoorn, wat ze zeer vermoeiend 
vond. In januari 1944 schreef Meertens haar dat hij via zijn zwager mogelijk nog 
wel aan een nieuwe batterij zou kunnen komen, zodat ze weer makkelijker zou 
kunnen communiceren.37

Numismatiek
Vanaf 1880 ging Marie zich echt verdiepen in de numismatiek. Na twee korte arti-
kelen in het Bulletin mensuel de numismatique et d’archeologie, beide geschreven 
in 1883, verscheen twee jaar later haar eerste langere studie in de Revue société 
royale de numismatique de Belgique. Ze behandelde hierin de begraafplaats van 
Mariekerke, nabij Meliskerke op Walcheren, en de daar gevonden munten. Het 
artikel leverde haar een benoeming tot ‘Associé étranger’ van de Société royale de 
numismatique de Belgique op, de eerste officiële erkenning van haar vaardighe-
den op het gebied van numismatiek.38 In 1892 behoorde ze tot één van de eerste 
leden van het in dat jaar opgerichte Nederlandsch Genootschap tot Munt- en 
Penningkunde.39 Vele jaren was ze het enige vrouwelijke lid. Vanaf 1899 nam Ma-
rie deel aan de redactie van het tijdschrift, vanaf 1913 gewijzigd in een jaarboek, 
van dit genootschap. Een rol die ze dertig jaar vervulde.40

Marie was een productief onderzoeker en schrijver. De meeste artikelen van 
haar hand verschenen in het orgaan van het munt- en penninggenootschap. Haar 
broer stelde in de kerstvakantie van 1928 een lijst op van alle numismatische pu-
blicaties die Marie tot dan toe had geschreven. Het betrof 87 langere artikelen en 
enkele boeken over thema’s als muntvondsten, de Munt van Zeeland, gilde- en 
prijspenningen, valsemunterij en loodjes.41 Daarnaast noemde Jan nog de voor-

36 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 12-06-1932.
37 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29: brieven 16-07-1943 en 15-01-1944.
38 MC, 01-07-1885, 2.
39 MC, 24-06-1892, 1.
40 MC, 1899-06-19, 1; MC, 25-06-1929, 2.
41 Dit zijn een soort van labels voor producten gemaakt van lood.
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naamste korte bijdragen door Marie.42 In Meertens’ In memoriam zijn nog eens 
15 korte en lange bijdragen vermeld.43

Veel van de munten en penningen waarover Marie schreef, bevonden zich in 
haar eigen collectie. Deze had ze van jongs af aan opgebouwd, vermoedelijk met 
als één van de beginpunten de munten die ze op het strand bij Domburg vond. 
Naast haar eigen vondsten stond ze er om bekend dat ze op het strand gevon-
den munten kocht, al ondervond ze hierbij wel concurrentie van andere geïnte-
resseerden, zoals kleermaker A. Zwemer uit Oostkapelle. De twee verzamelaars 
werden door de vinders dan ook regelmatig tegen elkaar uitgespeeld.44 Naast de 
vroegmiddeleeuwse Domburgse munten verzamelde ze gildepenningen en mun-
ten uitgegeven door de Munt van Zeeland.

Het beantwoorden van alle vragen over munten en penningen zag Marie als 
een voorname taak. Het kostte haar veel tijd om aan alle verzoeken te voldoen. 
Hierdoor kwam ze vaak niet aan haar eigen artikelen toe. Ze bleef echter zeer 
consciëntieus in het beantwoorden en controleren van gegevens. Later in haar le-
ven had ze er wel wat genoeg van, vooral omdat het ontcijferen van de afgesleten 
munten, toen ze eenmaal de zeventig was gepasseerd, veel van haar ogen vergde.45

Naast het geven van informatie en het beantwoorden van vragen stelde ze 
soms zelfs haar eigen collectie ter beschikking om geschiedenis aanschouwelijk te 
maken. Zo leenden leraressen van de middelbare meisjesschool regelmatig pen-
ningen voor gebruik in de lessen. Daarnaast kwamen jongeren van de HBS en 
gymnasia op bezoek, al waren de meesten alleen in de waarde van een gevonden 
muntje geïnteresseerd; af en toe zat er tot haar vreugde een echte geïnteresseerde 
jongere bij.46 Met haar artikel in de publicatie Van Vrouwenleeven 1813-1913 ging 
zij niet alleen in op de rol van vrouwen in de medailleerkunst, maar wilde ze ook 
laten zien dat de munt- en penningkunde een interessant onderzoeksterrein voor 
vrouwen kon zijn.47

42 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 04-01-1931; [J.G. de Man], Lijst der geschriften op 
munt- en penningkundig gebied door Mej. M.G.A. de Man, 1883-1930. Drukker G.W. de Boer, 
[1930]. N.B. Na haar broers dood in 1930 heeft Marie de Man de lijst laten drukken.

43 P.J. Meertens, Maria Goverdina Antonia de Man (Middelburg, 19 Mei 1855 – Leiden, 15 Sep-
tember 1944). In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1946, 130-131.

44 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 27-12-1935.
45 EZ, Archief Van der Feen, brief 02-09-1926; ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 09-01-

1932.
46 M.G.A. de Man, Een praatje over numismatiek. (Slot). In: Vrouwenarbeid, no.6, 21 juli 1898: 53.
47 M.G.A. de Man, De vrouw als ‘médailleur’. In: A. van Hogendorp, Van Vrouwenleven 1813-1913. 

Groningen, 1913: 114-128.
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Haar inzet en werken werden zeker door numismatische collega’s gewaardeerd. 
Dit blijkt onder meer uit de aan haar toebedeelde erelidmaatschappen. Zo werd 
ze in 1903 met algemene stemmen benoemd tot erelid van de Société royale de 
numismatique de Belgique.48 En in 1917 werd ze benoemd tot erelid van het Ne-
derlandsch Genootschap van Munt- en Penningkunde.49 Twaalf jaar eerder was 
ze al gehuldigd vanwege haar 25-jarig jubileum als numismaat en ontving ze van 
(oud-)bestuursleden en redacteurs van dit genootschap een speciaal voor haar 
vervaardigde plaquette.50 Tot slot werd ze in het jaar van haar zeventigste verjaar-
dag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze was hier zeer verguld 
mee en schreef Van der Feen dat ze op de verjaardag van de koningin als eerbe-
toon de vlag zou uithangen.51

Archeologie
Duidelijk beïnvloed door de met haar vader ondernomen zoektochten op het 
Domburgse strand kreeg Marie naast de numismatiek een grote belangstelling 
voor archeologie. De twee disciplines vullen elkaar goed aan. Haar Domburgse 
verzameling bevatte, zoals al eerder aangegeven, niet alleen munten, maar ook 
andere kleine strandvondsten, zoals fibula’s, sleutels en andere gebruiksvoorwer-
pen. In 1914 schreef Marie aan Van der Feen dat ze een aantal jaren op verzoek 
van dr. Jan Hendrik Holwerda van het Museum van Oudheden scherven op het 
strand van Domburg had verzameld. Zo had ze zelf een verzameling aangelegd 
die door Holwerda was gedetermineerd. De verzameling was uiteindelijk voor het 
Zeeuws Genootschap bestemd.52 Verschillende van haar artikelen over munten 
bevatten veel informatie over archeologische zaken. Zo gaat het eerste deel van 
haar artikel met de titel ‘Que sait-on de la plage de Dombourg’, dat in 1899 in drie 
afleveringen in het Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap tot Munt- en 
Penningkunde verscheen, over de aldaar gedane archeologische vondsten.

Zeeuws Genootschap
Al vanaf haar jeugd was Marie door haar vader goed bekend met het Zeeuws 
Genootschap. Onder het conservatorschap van Jacobus Broekema (1881-1887) 

48 MC, 10-07-1903, 2.
49 MC, 03-07-1917, 1.
50 Het nieuws van den dag – kleine courant, 15-06-1905.
51 MC, 29-08-1925, 6; EZ, Archief Van der Feen, brief 30-08-1925.
52 EZ, Archief Van der Feen, brief 01-12-1914.



450 Marie en Antoinette de Man

kreeg ze de kans om zich over de collectie Domburgse munten te ontfermen. In 
1888 bracht Marie de numismatische collecties naar het nieuwe gebouw van het 
Zeeuws Genootschap aan de Wagenaarstraat en richtte de afdeling opnieuw in. 
Begin 1889 werd zij tot conservator van de munten en penningen benoemd. Een 
van de taken waaraan ze zich wijdde, was het samenstellen van een nieuwe cata-
logus van de volledige genootschapsverzameling numismatiek, die in 1907 werd 
gepubliceerd.53 Daarnaast zette ze zich in om de collectie uit te breiden en deze 
onder de aandacht te brengen. Zo zorgde ze ervoor dat de collectie Domburg-
se munten ruime aandacht kreeg in de vijfdelige publicatie over Merovingische 
munten van A. de Belfort.54

Mogelijk vanwege het feit dat ze zich op voordracht van haar vader met de 
reconstructie van de bij Domburg gevonden beschadigde Nehalennia-altaren had 
beziggehouden, werd haar in 1919 het conservatorschap van de Steenen Kamer 
(uitgezonderd de fossiele botten) aangeboden.55 Deze laatste functie lijkt ze met 
enige tegenzin te hebben aanvaard en vervuld. Zo gaf ze al in 1923 in een brief aan 
P.J. van der Feen aan, dat ze er graag mee wilde stoppen, maar dat er niemand was 
die haar wilde vervangen.56 In 1925 legde ze de functie neer en nam Van der Feen 
het stokje van haar over.57

Eigenlijk is het opvallend dat er, gezien Marie’s grote hoeveelheid publicaties, 
naast de catalogus uit 1907 en natuurlijk haar aandeel in de jaarverslagen, slechts 
enkele bij het Zeeuws Genootschap zijn uitgegeven. In het gedenkboek uit 1919 
is een artikel van haar hand opgenomen. En in Archief verschenen twee artikelen 
van haar hand: één over prijspenningen en één over stempelsnijder en graveur 
Johannes Looff. Het laatste is ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag als 
een aparte publicatie uitgegeven. Ze lijkt zich echter niet altijd bij alle bestuursle-
den van het Genootschap even gewaardeerd te hebben gevoeld. Zo schreef ze in 

53 M.G.A. de Man, Catalogus der Numismatische Verzameling van het Zeeuwsch Genootschap 
der Wetenschappen. Middelburg, 1907; M.G.A. de Man, Uit het verleden van het munt- en 
penningkabinet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. In: Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen, Gedenkboek 1769-1919 uitgegeven ter gelegenheid van het anderhal-
ve-eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg. Middelburg, 
1919, 90-91.

54 M.G.A. de Man, Uit het verleden, 91; A. de Belfort, Description des monnaies mérovingiennes 
par ordre alphabétique des ateliers. Parijs, 1892-1895.

55 P.J. Meertens, Op den 70sten verjaardag van Marie G.A. de Man. In: Middelburgsche Courant, 
18-05-1925, 5; Meertens, Maria Goverdina Antonia de Man, 129; Archief: vroegere en latere 
mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Middelburg, 1920, VI.

56 EZ, Archief Van der Feen, brief 24-10-1923.
57 Archief, 1925, VII.
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1911 aan auteur H.M. Kesteloo dat ze wel een artikel over Domburgse munten wil-
de schrijven, maar dat ze het maar niet deed, omdat de Genootschapsvoorzitter, 
jurist en archivaris Robert Fruin, altijd zo naar deed over dilettanten.58 Ze werd 
in de loop van de decennia steeds kritischer over het genootschapsbestuur dat ze 
verweet te weinig ambitie te hebben.59 In 1923 schreef ze Van der Feen dat zowel 
Antoinette als zijzelf de verhouding met het bestuur als heel anders ervoeren als 
toen hun vader nog aan het Zeeuws Genootschap was verbonden.60

Met ingang van 1 april 1933 werd Marie op eigen verzoek ontslagen als con-
servator munten en penningen. Bij het neerleggen van haar functie werd ze be-
noemd tot erelid van het Zeeuws Genootschap.61 Aan Meertens schreef ze dat 
ze vond dat ze ‘de eer misschien wel eenigszins verdiend’ had, aangezien ze al in 
1883, onder conservator Broekema, aan de Domburgse munten had gewerkt.62 
Overigens werd na haar afscheid nog steeds beroep op Marie gedaan om enkele 
werkzaamheden voor het Zeeuws Genootschap te verrichten, aangezien haar op-
volger wegens ziekte niet meteen aantrad als conservator.63

Kunst
Marie de Man voorzag verschillende van haar numismatische en gerelateerde pu-
blicaties eigenhandig van tekeningen, meestal schetsen van munten, penningen 
en andere objecten. Haar kunstzinnige aanleg reikte echter verder. Zo bevinden 
zich in de collectie van het Zeeuws Genootschap enkele andersoortige tekenin-
gen van Marie’s hand: een potloodtekening van een oud huis in Domburg geda-
teerd 1882 en een aquarel van het Munnikenhof uit juli 1899.64 Het zijn zeker niet 
haar enige bekende kunstuitingen. Herhaaldelijk stelde Marie werk ter beschik-
king aan schilderij- en aquareltentoonstellingen, aanbiedingen die ook werden 
geaccepteerd. Hieruit mag blijken dat ze zeker enig kunstzinnig talent had, aange-
zien haar werk naast dat van kunstenaars als Louis Apol, Willem Johannes Schütz 
en Henriëtte Ronner-Knip werd getoond. De vermoedelijk eerste tentoonstelling 

58 ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Handschriftenverzameling Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen, inv.nr. 4489.

59 EZ, Archief Van der Feen, brief 20-09-1923.
60 EZ, Archief Van der Feen, brief 24-10-1923.
61 Archief, 1933, I-II; MC, 16-02-1933, 2.
62 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 01-03-1933.
63 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 27-05-1933.
64 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Zelandia Illustrata, 

deel II, nrs 113 en nr 135.
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waaraan Marie heeft meegedaan, was in 1888 de Tentoonstelling van Schilderijen 
en andere Kunstwerken in het gebouw der Academie van Beeldende Kunsten en 
Technische Wetenschappen in Rotterdam. Ze zond twee werken in: Een lepelaar 
en Pensées. Zoals gebruikelijk bij dit soort tentoonstellingen konden de bezoekers 
de werken kopen. De twee werken van Marie moesten respectievelijk 175 en 75 
gulden opbrengen. Drie jaar later deed ze mee aan dezelfde, inmiddels driejaar-
lijks georganiseerde tentoonstelling met wederom twee werken: Bloemen en Vo-
gels. Voor beide werken gold een vraagprijs van 100 gulden. Of haar werken zijn 
verkocht, is helaas niet meer vast te stellen.65

Vanaf 1890 was er regelmatig werk van haar hand publiekelijk te zien in Mid-
delburg. Zo nam ze deel aan de driejaarlijkse schilderijententoonstelling van de 
vereniging Uit het volk – voor het volk in het Schuttershof in Middelburg.66 De 
Middelburgsche Courant vermeldde dat het werk Bloemen van Marie’s hand werd 
verkocht.67 In een beschouwing van deze schilderijententoonstelling wordt een 
van haar werken, mogelijk het verkochte werk, als volgt omschreven: ‘flinke kleur 
zit er in de chrysanthemums van Marie de Man.’68 Drie jaar toonde ze in deze 
tentoonstelling wederom een bloemstilleven, dit keer had zij als onderwerp ge-
kozen voor papavers.69 In 1894 stelde zij een stilleven ter beschikking voor een 
presentatie in het Middelburgse Kunstmuseum.70 Een recensent omschreef het 
schilderij als volgt:

. . . dat door zijn levendigheid en licht bijna een parodie op den stereotiepen 
kunstterm levert. Het is een intieme kleurensimfonie, mooi, ja geestig van schik-

65 Catalogus der tentoonstelling van Schilderijen en andere Kunstwerken, in het gebouw der aca-
demie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam, in 1888. Rotterdam, 
1888, 27, [54]; Catalogus der tentoonstelling van Schilderijen en andere Kunstwerken, in het 
gebouw der Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, te Rotterdam, 
in 1891. Rotterdam, 1891: 27, [51]; P. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 
1750-1950, deel II. Den Haag, 1970, 9; P. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 
1750-1880. Den Haag, 1981, 331. Scheen vermeldt ook dat er in de tentoonstelling ‘In vreemde 
landen’ in het Frans Halsmuseum werk van Marie de Man te zien moet zijn geweest. Nadere 
details zijn hierover zijn tot op heden helaas nog niet achterhaald.

66 MC, 03-04-1890, 1.
67 MC, 11-04-1890, 2.
68 MC, 14-04-1890, 1.
69 Vlissingsche Courant, 12-04-1893, 2; MC, 25-04-1893, 2; Mogelijk is dit werk onder de titel 

‘Klaprozen met blauw potje’ in 2014 zowel via kunstveiling.nl als via catawiki.nl verkocht. 
Beide websites geraadpleegd op 3 september 2018.

70 MC, 26-11-1894, 1.
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king, die koketten Romeinschen traan- of olievaasjes met het antieke lampje als 
in een nederige naïeve bewondering voor het groote deftige perkamenten boek. 
Het lichte glanzende kalfsvel en de roode zegels doen zeer mooi tegen het blau-
we tafelkleed en het donkere gordijn.71

In de zomer van 1895 zijn in een aquarellententoonstelling in het Kunstmuseum 
twee werken, Bloemen en Stilleven, van Marie’s hand te zien.72 Op de zesde drie-
jaarlijkse schilderijententoonstelling in april 1896 van Uit het volk – voor het volk 
is naast een bloemstuk een stilleven van Marie de Man te zien: ‘. . . met karakter 
van arrangement, met kleur en licht en rust.’73

Na 1900 lijkt Marie de Man niet meer aan tentoonstellingen te hebben mee-
gedaan, al heeft ze in haar huis nog wel eigen kunstwerken hangen.74 In de brief-
wisseling met Meertens kwam regelmatig een bepaald werk van haar hand met 
een niet nader omschreven onderwerp ter sprake. Hij had dat kennelijk een keer 
in Huize Brouwershaven gezien. Marie had hem beloofd dat hij het schilderij zou 
krijgen wanneer hij promoveerde.75 Aangezien de promotie naar Marie’s zin te 
lang op zich liet wachten, stuurde ze het schilderij eind maart/begin april 1940 
naar Meertens op, die haar er uitvoerig voor bedankte.76 Het schilderij is nu on-
vindbaar.

Naast de al genoemde tekeningen in de collectie van het Zeeuws Genootschap, 
zijn er slechts weinig afbeeldingen van andere werken bekend; van de meeste wer-
ken zijn alleen omschrijvingen beschikbaar. Het enige andere werk dat zeker aan 
Marie kan worden toegeschreven en waarvan beeld beschikbaar is, is een schilde-
rij dat in 1995 op een veiling van Sotheby’s is verkocht: een olieverfschilderij met 
een voorstelling van een vijftal jonge katten op en rondom een stapel boeken en 
een zandloper.77 De huidige locatie van het werk is helaas niet bekend.

71 MC, 01-12-1894, 1.
72 MC, 25-07-1895, 1; MC, 10-08-1895, 2; Zeeuws Museum, Archief Kunstmuseum.
73 MC, 20-04-1896, 1.
74 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 18-01-1938.
75 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 17-01-1938.
76 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29: brieven 19-03-1940 en 18-04-1940.
77 Zie RKD images, https://rkd.nl/nl/explore/images/268614.
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Antoinette de Man78

Zoals al eerder aangegeven, was Antoinette degene die het huishouden draaien-
de hield. Daarnaast was zij voor Marie vaak de verbinding met de buitenwereld. 
Van Antoinette, door haar zuster omschreven als een ‘bescheiden persoon’, is veel 
minder bekend dan van Marie.79 Zo komt Antoinette in de literatuur minder vaak 
naar voren dan haar zus en jammer genoeg zijn een aantal zaken die zij in de pu-
blieke sfeer heeft gedaan, ook nog eens door diverse auteurs, zoals Johanna Na-

78 Antoinette werd soms Anna genoemd. Een enkele maal komt deze naam voor, bijvoorbeeld 
in een krantenartikel waarin wordt vermeld dat zij tot bestuurslid is benoemd (zie Nieuwe 
Zeeuwsche Courant, 21-05-1914, 2). Aangezien de naam Antoinette echter velen malen vaker 
wordt gebruikt, is voor deze naam gekozen.

79 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Ingekomen stukken 
en minuten van uitgaande stukken, inv.nr. 71.1, nr. 234.

B. Dentz, Herinneringsblad 
bij de aanbieding van een 
theeservies als bewijs van 
vriendschap en herinnering aan 
de eerste jaardagen in de nieuwe 
woning, aangeboden aan de 
dames Antoinette en Marie de 
Man, 1941. Zeeuws Archief, coll. 
KZGW, Zelandia Illustrata, deel 
IV, nr. 980.
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ber, Yvette Marcus-de Groot en Maria Grever aan Marie toegeschreven.80 Toch 
heeft zij veel meer gedaan dan alleen Huize Brouwershaven draaiende houden. 
Ze heeft zich op vele terreinen ingezet, zoals onder meer blijkt uit de vele vermel-
dingen van haar naam in de Middelburgsche Courant en andere Zeeuwse kranten.

Goede werken
Het overgrote deel van haar volwassen leven was Antoinette betrokken bij ver-
schillende organisaties die tot doel hadden het leven van arme en zieke medemen-
sen te verbeteren of te ondersteunen. Haar vaders werk als arts zal zeker aan deze 
interesse hebben bijgedragen. Zo waren aan het begin van de jaren tachtig van de 
negentiende eeuw enkele dokteren, onder wie J.C. de Man, bezig om een vorm 
van thuisverpleging op te zetten. Bij de oprichting begin 1883 van de Vereeniging 
voor Ziekenverpleging verzochten zij enkele dames om toezicht op de organisatie 
te houden en de dagelijkse gang van zaken te begeleiden. Een van de dames die 
hieraan gehoor gaf, was dochter Antoinette, die als bestuurslid aantrad in de rol 
van secretaresse. De vereniging had een aantal verpleegsters in dienst die bij be-
hoeftige mensen thuis zorg kwamen verlenen. In 1898 ging de vereniging op in de 
nieuw opgerichte NV Verpleeghuis te Middelburg. Het Verpleeghuis betrok twee 
panden aan de Langeviele, waarin plaats was voor zowel het verplegend personeel 
als voor te verplegen zieken. Antoinette bleef lid van het bestuur. Zij behield de 
rol van secretaresse om in 1909 de taak van penningmeesteres op zich te nemen. 
Deze functie vervulde zij tot 1913, toen zij zich niet meer beschikbaar stelde voor 
herverkiezing. Zij was van de oorspronkelijke bestuursleden uit 1883 de laatste die 
afscheid nam. Vanwege haar jarenlange inzet werd zij tot erelid benoemd.81

Dit was zeker niet de enige organisatie waarbij Antoinette betrokken was. 
Vanaf de oprichting in 1889 was zij lid van het bestuur van de Vereeniging Kin-
dervoeding. Deze vereniging voorzag in het verstrekken van warme maaltijden 

80 J. Naber, Twee Veteranen. In: De vrouw en haar huis, 20e jrg., 1925-1926, 98; Y. Marcus-de 
Groot, Kunsthistorische vrouwen van weleer. De eerste generatie in Nederland vóór 1921. 
Hilversum, 2003, 100, 101; M. Grever, Strijd tegen de stilte. Johanna Naber (1859-1941) en de 
vrouwenstem in geschiedenis. Hilversum, 1994, 138. Zowel Naber, Marcus-de Groot als Grever 
menen abusievelijk dat Marie vicevoorzitter van de historische afdeling van de Nationale 
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid was. Daarnaast meent Marcus-de Groot dat Marie een 
bijdrage over streekdrachten in het Gedenkboek 1919 schreef, terwijl ook in dit geval Antoinet-
te de schrijver was.

81 MC, 05-01-1883, 1; MC, 26-07-1898, 1; MC, 01-01-1908, 5; MC, 13-01-1910, 3; Jaarverslag NV 
Verpleeghuis 1909, 3; Jaarverslag NV Verpleeghuis 1913, 4-5.
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aan arme schoolkinderen. Na zeventien jaar nam ze afscheid van het bestuur, al 
bleef ze wel bij het werk van de vereniging betrokken.82

Een andere vereniging waarvan Antoinette jarenlang deel uitmaakte, was de 
Vereeniging tot Steun van Verwaarloosden en Gevallenen, vaak kortweg Tot 
Steun genoemd. Deze vereniging gaf hulp aan verwaarloosde kinderen, losbandi-
ge meisjes, prostituees en ongehuwde moeders.83 Zo werd Antoinette in 1906 her-
kozen als bestuurslid van het comité Middelburg van deze vereniging en kwam 
haar naam vanaf 1913 regelmatig in de Middelburgsche Courant voor als secreta-
resse van dit comité. In deze hoedanigheid verzorgde ze onder meer de jaarver-
slagen van de Middelburgse afdeling en werd ze afgevaardigd naar de algemene 
vergadering van de vereniging.84 In 1929 trad ze af als secretaresse. Ze werd door 
de voorzitter en in het jaarverslag bedankt voor haar jarenlange inzet voor het 
Middelburgse comité en haar pupillen.85 Overigens bleef ze na haar aftreden nog 
steeds betrokken bij de vereniging.86

In 1914 werd Antoinette tot lid van het bestuur van de Vereeniging ter bevor-
dering van de belangen van den dienstbaren stand benoemd.87 In 1925 werd zij 
nogmaals benoemd.88 Zij bleef in elk geval tot 1934 betrokken bij de vereniging. In 
dat jaar bedankte zij namelijk om niet nader omschreven reden voor het lidmaat-
schap van het damescomité.89

Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
Hoewel veel van haar tijd in liefdadigheid ging zitten, had Antoinette meer inte-
resses. Zo werd zij in 1887, kort voor de opheffing ervan, lid van het Natuurkundig 

82 MC, 14-12-1889, 1; Zierikzeesche Nieuwsbode, 25-10-1892, 1; MC, 05-10-1896, 5; MC, 31-10-
1902, 1; MC, 23-01-1911, 1.

83 Resources Huygens ING, Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negen-
tiende eeuw, Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen. Geraadpleegd op 21 
februari 2019 via http://resources.huygens.knaw.nl/armenzorg/gids/vereniging/4434663.

84 MC, 07-02-1906, 1; MC, 30-09-1913, 1; MC, 04-10-1913, 4; MC, 18-03-1914, 4; MC, 06-02-1915, 
4; MC, 29-01-1916, 6; MC, 25-01-1917, 2; MC, 29-01-1918, 2; MC, 04-02-1920, 1; MC, 10-02-
1923, 5; MC, 11-02-1926, 6; MC, 06-10-1927, 1.

85 MC, 20-02-1929, 5.
86 MC, 20-02-1929, 5; MC, 11-02-1930, 1; MC, 04-02-1931, 1; MC, 01-02-1932, 5.
87 MC, 20-05-1914, 2, De Zeeuw. Christelijk Dagblad voor Zeeland (ZEE), 20-05-1914, 3; Nieuwe 

Zeeuwsche Courant, 21-05-1914, 2.
88 MC, 22-05-1925, 1, ZEE, 22-05-1925, 5.
89 MC, 25-05-1934, 1.
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Genootschap der Dames.90 Een onderwerp dat niet alleen Marie, maar ook Antoi-
nette na aan het hart lag, was aandacht voor het werk van vrouwen. In de zomer-
maanden van 1898 werd in Den Haag de Nationale Tentoonstelling van Vrouwen-
arbeid georganiseerd. Antoinette werd vicepresidente van de historische afdeling 
van deze tentoonstelling en niet Marie, zoals abusievelijk verondersteld door de 
reeds genoemde auteurs, al schreef Marie wel een bijdrage voor het tentoonstel-
lingsorgaan ‘Vrouwenarbeid’.91 Antoinette verzorgde de Zeeuwse deelname aan 
het historische deel van de tentoonstelling.92 Zo diende zij uit naam van de his-
torische afdeling een bruikleenverzoek in bij het Zeeuws Genootschap, dat werd 
aanvaard.93 Van andere instellingen, zoals de Oudheidskamer Vlissingen, en van 
verschillende particulieren werden eveneens bruiklenen ontvangen. Verreweg de 
meeste objecten waren echter afkomstig van haar zus Marie. Naast het zorgdra-
gen voor de inrichting van de historische afdeling, was Antoinette als bestuurslid 
ook medeverantwoordelijk voor het toezicht op de afdeling tijdens de looptijd 
van de tentoonstelling. Zij deed dit bij toerbeurt met de andere bestuursleden. 94

Zeeuws Genootschap
In vergelijking met haar vader, broer Jan en zus Marie was Antoinette’s relatie 
met het Zeeuws Genootschap aanmerkelijk korter van duur. Ze werd pas in april 
1914 lid van het Zeeuws Genootschap. In tegenstelling tot haar familieleden werd 
ze echter nog in datzelfde jaar op eigen verzoek benoemd tot directeur.95 Het di-
recteurschap gaf haar dezelfde rechten als een gewoon lid, maar minder verplich-
tingen. Hier stond wel een hogere contributie tegenover.96 Tegelijkertijd werd ze 
aangesteld als conservator van de ouderwetse kamer en de Zeeuwse streekdrach-
ten.97 Al voor haar aantreden was Antoinette hierbij betrokken in verband met het 
herstellen van de sleets geworden kostuumpoppen in de boerenkamer, een taak 

90 D. Sturkenboom, De Elektrieke Kus: over vrouwen, fysica en vriendschap in de 18de en 19de 
eeuw. Amsterdam, 2004, 210, 320.

91 MC, 26-07-1897, 5; Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, Amster-
dam, Archief Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898, Archief IAV_00000110, Inv.
nr. 220, 14-07-1897; M.G.A. Man 1898, 42-43, 52-53.

92 MC, 26-07-1897, 5; Atria, Inv.nr. 220, 14-07-1897.
93 Zeeuws Archief, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Verbalen van be-

stuurs-, algemene en gewone vergaderingen, inv.nrs 22 (1897) en 23 (1898).
94 Atria, Inv.nr. 222.
95 Archief, 1915: III.
96 Wet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1907: 5-9.
97 Archief, 1915: IV.
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die zij in 1913 samen met haar zus Marie op zich nam. In hetzelfde jaar schonk zij 
samen met haar zus een Zeeuws streekdrachtenkostuum.98

Tijdens Antoinette’s aanstellingsperiode bestond het Zeeuws Genootschap 
150 jaar. Voor de jubileumpublicatie schreef zij een artikel over de relatief korte 
geschiedenis van de ouderwetse kamer en de verzameling Zeeuwse streekdrach-
ten. Haar vader was in 1882 één van de oprichters van de ouderwetse kamer, toen 
het museum van het Zeeuws Genootschap nog in de Latijnse Schoolstraat was 
gevestigd.99 Tijdens haar conservatorschap meldde Antoinette dat het wenselijk 
was om stukken behorende tot de Zeeuwse dracht aan te kopen, aangezien deze 
steeds minder werden gedragen.100 Wellicht was deze opmerking van Antoinette 
in een krantenartikel de aanleiding voor de familie Mulock Houwer om in 1926 
een bijzondere collectie streekdrachten van Schouwen-Duiveland aan het Ge-
nootschap te schenken. De collectie werd door Antoinette beschreven in een ar-
tikel in de Middelburgsche Courant.101

De twee vermelde artikelen vormen, naast de rapportage in de genoot-
schapsjaarverslagen, de relatief beperkte schriftelijke neerslag van Antoinette’s 
conservatorschap, terwijl haar kennis aanzienlijk moet zijn geweest. De vloeiende 
pen waarmee haar vader, broer en zus bedeeld waren, lijkt aan Antoinette voorbij 
te zijn gegaan. Of, zoals Meertens eens aan Marie schreef: ‘wat jammer dat Uw 
Zuster haar rijke kennis van de Zeeuwse klederdrachten niet eens te boek heeft 
gesteld. Ik heb de indruk dat zij er meer van weet dan wie ook.’102 Antoinette legde 
in 1929 haar functie neer, aangezien het volgens haar tijd was geworden dat een 
jongere persoon het werk zou overnemen.103 Bij haar afscheid kreeg ze een boek 
over het leven van Michiel de Ruyter van het bestuur cadeau.104

De laatste levensjaren
Het overlijden van broer Jan in januari 1930 na een maandenlang ziekbed greep 
Antoinette en Marie erg aan. Ze misten hem allebei ontzettend, aangezien hij re-

98 Archief, 1913: XV-XVI; MC, 03-10-1913, 6; A.M. de Man, De Ouderwetsche Kamer sedert haar 
oprichting in 1882. In: Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Gedenkboek 1769-1919 
uitgegeven ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, te Middelburg. Middelburg, 62-3; Archief, 1914: X-XI.

99 A.M. de Man, De Ouderwetse Kamer, 58-66.
100 MC, 02-04-1925, 5.
101 MC, 20-04-1926, 5; Archief, 1926: II, XVI.
102 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 18-04-1940.
103 Archief, 1929, XVIII, XX.
104 EZ, Archief Van der Feen, brief 06-03-1929.
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gelmatig in Huize Brouwershaven op bezoek kwam.105 Vooral Antoinette had na 
haar broers overlijden dringend behoefte aan rust.106 En Marie kon zich moeilijk 
concentreren op het schrijven van artikelen. Het afhandelen van Jans erfenis, zo-
als het overdragen van zijn boeken aan Artis en zijn verzamelingen aan het Zoö-
logisch Museum, nam veel tijd in veel beslag. Hierbij kregen ze gelukkig hulp van 
bioloog Max Weber.107 Ter herinnering aan hun broer hadden ze zelfs een aantal 
van de eigen meubels voor die van hem omgeruild.108 Om bij te komen van het 
opruimen van alle zaken verbleven de zussen in het najaar van 1930 een tijdje in 
hotel De Engel in De Steeg (Rheden).109 Het lijkt erop alsof dit één van de laatste 
reisjes was die Marie en Antoinette voor hun plezier maakten.

Al vanaf 1927 klaagde Marie regelmatig bij Meertens dat zij last had van haar 
ogen.110 In november 1930 onderging Marie in Leiden een succesvolle operatie 
aan staar aan beide ogen. Antoinette vergezelde Marie, vermoedelijk mede om 
als intermediair te kunnen fungeren; de zussen deelden een kamer in het Diaco-
nessenhuis.111 Langzaamaan ging het beter en begin januari klom Marie alweer 
zelf in de pen, al moest ze toen nog wel voorzichtig zijn en haar ogen niet te veel 
belasten. Ze had veel steun aan haar zus, die haar met alles hielp. Marie had dui-
delijk moeite met de lichamelijke achteruitgang of zoals ze zelf zei: ‘Het is maar 
weemoedig als men zo aftakelt!’112 Desondanks bleef Marie schrijven, ze kon het 
eenvoudigweg niet laten. Steeds speuren naar iets nieuws of het verbeteren van 
oude aannames, was wat ze op hoge leeftijd nog steeds het allerliefste deed.113

Meertens had de gewoonte om Marie in elk geval rond haar verjaardag te 
schrijven om haar te feliciteren. Marie beantwoordde alle brieven trouw en ver-
telde hem over het bezoek van de dag en de andere brieven die ze schreef. Na 
haar 77e verjaardag schreef ze hem dat dergelijke drukke dagen haar niet ver-
moeid maakten, maar ‘Mijn zuster echter kan er minder goed tegen, wat jammer 
is, vooral omdat het meeste huiselijke werk op haar neerkomt.’114

105 EZ, Archief Van der Feen, brief 05-02-1930.
106 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 30-01-1930.
107 EZ, Archief Van der Feen: brieven 05-02-1930 en 24-02-1930; ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 

28.29, brief 05-06-1930.
108 EZ, Archief Van der Feen: brief, 23-06-1930.
109 EZ, Archief Van der Feen, brief 12-10-1930.
110 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 24-05-1927.
111 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief Antoinette, 14-11-1930.
112 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 04-01-1931.
113 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 04-06-1931.
114 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 12-06-1932.
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Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Antoinette verscheen een kort 
stukje in de krant waarin zij ‘een der bekendste inwoonsters van Middelburg’ 
werd genoemd.115 In een reactie op een felicitatiebrief van Meertens schreef An-
toinette: ‘Ik heb, evenals mijn zuster, het voorrecht gehad geen ziekten van belang 
te hebben gehad en een rustig leven mogen doormaken, factoren, die er wellicht 
toe leiden oud te worden.’116

Het rustige leven veranderde in mei 1940. Hoewel Marie en Antoinette tijdig 
naar Domburg waren geëvacueerd, hadden zij slechts enkele persoonlijke eigen-
dommen met zich kunnen meenemen. Aan de grote brand van Middelburg op 
17 mei viel Huize Brouwershaven ten prooi. Het verlies van het huis met al zijn 
verzamelingen, waarin ze hun hele leven hadden gewoond, was een grote slag 
voor de beide zussen. Marie kon met het verlies wel beter omgaan dan Antoinet-
te.117 Al had ook Marie het er af en toe te kwaad mee, bijvoorbeeld toen ze de tuin 
bij hun voormalige huis bezocht en haar geliefde druivenstruik in de serre op de 
grond zag liggen.118 Marie schreef tegen het eind van augustus 1940 aan Van der 
Feen: ‘Zoo langzamerhand wordt het mij duidelijk, dat ik door den brand zeer 
veel heb verloren; ik was eerst te verbijsterd om het te kunnen begrijpen.’119 De 
brand maakte een einde aan Marie’s werk als numismate. Zo schreef Marie in 
maart 1942 aan Meertens: ‘Wetenschappelijk werk kan ik niet meer doen, daar al 
mijn boeken en mijn ± 50 cahiers met aantekeningen over munten en penningen 
zijn verbrand.’120 Nadat de zussen uit Domburg terugkeerden naar Middelburg, 
betrokken ze in juni 1940 een huis aan de Molstraat.121

Naar aanleiding van de felicitaties voor Antoinettes 85ste verjaardag beant-
woordde Marie Meertens’ brief, aangezien Antoinette erg vermoeid was. ‘. . .  haar 
belangstelling […] wat er rondom haar gebeurd is veel verminderd. Ik help haar in 
vele dingen, want, alhoewel bijna twee jaar ouder, ben ik toch de sterkste van ons 
beiden.’122 Ruim twee maanden na haar verjaardag overleed Antoinette de Man op 
10 mei 1942 in Middelburg. Ze werd op de algemene begraafplaats op 13 mei ter 
aarde besteld in aanwezigheid van enkele familieleden en vele vrienden en vrien-

115 MC, 02-03-1937, 1.
116 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief Antoinette, 07-03-1937.
117 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 17-05-1941.
118 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 11-06-1941.
119 EZ, Archief Van der Feen, brief 27-08-1940.
120 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 05-03-1942.
121 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 29-10-1942.
122 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 05-03-1942.
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dinnen.123 In zijn brief ter gelegenheid van Marie’s verjaardag schreef Meertens 
treffend op: ‘U heeft in Uw Zuster veel verloren, U heeft het voorrecht gehad haar 
heel lang te mogen bezitten, maar des te meer zult u haar missen.’124

Met het overlijden van haar zus waren voor Marie de moeilijke tijden nog 
niet voorbij. In augustus 1942 moest ze, samen met vele anderen, evacueren van 
Walcheren. Ze koos ervoor om te gaan wonen in Leiden, de stad waar zowel haar 
vader als haar broer hadden gestudeerd en waar ze zelf altijd al graag kwam. Hier 
ging ze aan de Groenhovenstraat 5 in het pension van de familie De Grauw wonen. 
Al beviel het pension haar, toch voelde ze zich hier vaak eenzaam, zelfs met een 
regelmatig aanloop van vrienden, bekenden en andere pensiongasten. Ze verlang-
de er naar om terug naar Middelburg te gaan.125

Dit was haar helaas niet gegund. Marie de Man overleed op 15 september 1944 
in het Diaconessenhuis te Oegstgeest. Vanwege de oorlog werd Marie op begraaf-

123 ZEE, 15-05-1942, 1; Provinciaal Zeeuwsche Courant (PZC), 15-05-1942, 2.
124 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 18-05-1942.
125 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29: brieven 14-01-1943 en 11-11-1943.

Sassen, Ex Libris van Marie de Man, 
speciaal voor haar ontworpen, 1903. 
Zeeuws Museum, coll. KZGW, inv.
nr. G18-009. Het is vanwege de 
Middelburgse brand in mei 1940 
één van de weinige die bewaard 
is gebleven en bevindt zich in een 
catalogus van Adolph Meyer-
Gedanensis uit 1894.



462 Marie en Antoinette de Man

plaats Rhijnhof bij Leiden begraven.126 Na de bevrijding is zij echter in december 
1946 herbegraven in Middelburg. Vooraf werd een rouwdienst gehouden in hotel 
De Burg waarbij een aantal nichten, neven, vrienden en vriendinnen van Marie 
aanwezig waren. De Waalse predikant, Ds. R. Blommaert, die de rouwdienst leid-
de, verwoordde het als volgt:

… het oude Middelburg kan men zich niet indenken zonder de familie de Man. 
Hun huis was een museum. Als men er binnentrad en door de lange gang zag 
men Mej. Antoinet ter begroeting naar voren komen dan voelde men: ‘zij be-
hoorden in dat huis’ en zij behoorden bij Middelburg. Nu zij beiden overleden 
zijn en het huis door oorlogsgeweld vernield, is het net alsof een stuk geschiede-
nis van Middelburg hiermede afgesloten is.127

Schenkingen aan het Zeeuws Genootschap
Naast hun werkzaamheden als conservator hebben Marie en Antoinette de Man 
op verschillende terreinen aan de fysieke collectie van het Zeeuws Genootschap 
bijgedragen. De voornaamste collectieonderdelen worden hieronder beknopt be-
handeld.

Numismatiek
Buiten dat Marie in haar rol als conservator munten en penningen voor het 
Zeeuws Genootschap verwierf, verzamelde zij zelf eveneens op dit terrein. Regel-
matig schonk ze herdenkingspenningen, prijspenningen en enkele gildepennin-
gen aan het Zeeuws Genootschap.128 Daarnaast schonk ze een bijzonder aan 
de numismatiek gerelateerd object: een muntgewichtdoosje uit ca. 1657 van de 
munt gewichtmaker Martinus de Bacquer uit Middelburg.129 

Archeologie – Metaalvondsten
In maart 1898 gaf Marie haar persoonlijke verzameling van Domburgse vondsten 
aan het Zeeuws Genootschap in bruikleen. Pas 27 jaar later doneerde ze deze col-
lectie aan het Zeeuws Genootschap. De collectie omvat voornamelijk vroegmid-

126 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29: overlijdenskaart; ZEE, 13-10-1944, 1.
127 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief Emck, 19-08-1947; PZC, 04-12-1946.
128 Zie o.a. Archief, 1915, XI-XII; Archief, 1924, XVIII; Archief, 1925, XX.
129 Archief, 1930, XII-XIII.
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deleeuwse metaalvondsten, zoals fibula’s, gespen, riembeslag en sleutels, maar 
bijvoorbeeld ook glazen kralen en benen kammen uit dezelfde periode.130

Streekdrachten
In oktober 1913 doneerden Marie en Antoinette de Man een ‘ouderwetsch Nieuw-
landsch kostuum’ aan het Zeeuws Genootschap. In de maanden ervoor was het te 
zien geweest op de Tentoonstelling van Zeeuwsche kleederdrachten, woningen, 
meubelen, volkskunst, gebruiken enz..131 Antoinette beschreef het kostuum in het 
Gedenkboek als het kostuum dat was gedragen door Lena Bliek.132 Op 21 augus-
tus 1894 was ter ere van het bezoek van de koninginnen Wilhelmina en Emma aan 
Walcheren een presentatie van alle Zeeuwse streekdrachten gehouden. De kos-
tuums werden gedragen door meisjes van rond dezelfde leeftijd als Wilhelmina. 
Een van de sterren van de presentatie was Lena Bliek uit Nieuw- en St. Joosland 
in het kostuum van grootmoeder. Het circa honderd jaar oude kostuum werd 
door vader De Man in het herdenkingsfotoboek beschreven.133 In 1894 bevond 
het kostuum zich nog bij de familie Bliek. Een paar jaar later meldde Antoinette 
echter in correspondentie van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 

130 RMO, Archief, Map Pleyte i, brief 15-12-1898; Zeeuws Archief (ZA), Koninklijk Zeeuwsch Ge-
nootschap der Wetenschappen (KZGW), Doorlopende lijst van geschenken aan het genoot-
schap, inv.nr. 140; Archief, 1925, XV-XVII.

131 Archief, 1914, VII, VII, X, XI.
132 A.M. de Man, De Ouderwetsche Kamer, 63.
133 J.C. de Man, Zeeuwsche kleederdrachten. Herinnering aan het bezoek van Hare Majesteit de 

Koningin en Hare Majesteit de Koningin-Regentes aan het eiland Walcheren, 21 Augustus 1894. 
Middelburg, 1894, 40-43.

Martinus de Bacquer, muntgewichtdoos (hout, messing) Middelburg, ca. 1657. Zeeuws Museum, 
coll. KZGW G2713, (Foto: Ivo Wennekes).
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dat het kostuum eigendom was van Marie, die het dus in de tussentijd moet heb-
ben verworven. Het kostuum was in 1898 op de tentoonstelling in Den Haag te 
zien geweest.134 Of het oorspronkelijk inderdaad alleen aan Marie toebehoorde of 
toch aan hen beiden, voor het geval Antoinette niet wilde aangeven dat ze iets van 
haarzelf op de tentoonstelling wilde opnemen, is niet meer vast te stellen. Verder 
hebben Marie en Antoinette nog verschillende keren gezamenlijk een schenking 
van streekdrachtenstukken gedaan, de voornaamste daarvan in maart 1935 en in 
april 1939.135 In haar tijd als conservator schonk Antoinette enkele streekdrachtac-
cessoires aan het Genootschap.136

Etnografica
Al in 1895 schonk Marie de Man een zwarte muts van touw aan het Zeeuws Ge-
nootschap. Ze had hem zelf twee jaar eerder van haar neef Pieter Kamerman ont-
vangen. Kamerman was werkzaam voor de Afrikaansche Handelsvereeniging in 

134 Atria, Inv.nr. 222: 10-09-1897.
135 Archief, 1935, XIX, XX; Archief, 1939, XI, XII; ZA, KZGW, inv.nr. 140.
136 ZA, KZGW, inv.nr. 140.

Korset of stiklief gedragen door Lena Bliek, Nieuwlandse dracht (damast, linnen, walvisbaleinen, 
kalfsleer, koper) 1780-1800. Zeeuws Museum, coll. KZGW, G1189 (Foto: Anda van Riet).
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de Afrikaanse stad Benguela (tegenwoordig in Angola).137 De muts is gemaakt van 
gevlochten, donkerbruin gemaakt touw en afkomstig van het Chokwe-volk.

Pieter Kamerman was niet het enige familielid dat zich in het buitenland be-
vond. In een begeleidende brief van Marie aan Johann Schmeltz, directeur van 
Rijks Ethnographisch Museum, bij de schenking van een pijpenkop uit Congo aan 
dat museum, is te lezen dat ze tevens een schaar te leen gaf. Dit laatste voorwerp 
wilde ze wel graag terug ontvangen, aangezien het door haar neef in Lombok zelf 
was gevonden.138 Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om de pinangschaar die Ma-
rie en Antoinette in oktober 1936 samen met nog een aantal andere etnografische 
objecten, waaronder een compleet Javaans sirihstel, aan het Zeeuws Genootschap 
hebben geschonken. De neef die de pinangschaar had gevonden, was waarschijn-
lijk Abraham Eliza Kamerman. Hij was officier bij het KNIL en betrokken bij de 
expeditie naar Lombok in 1894.139

Andere instellingen
Zoals al bleek uit de vorige paragraaf was het Zeeuws Genootschap niet de enige 
instelling die voorwerpen uit Huize Brouwershaven ontving. Vooral Marie droeg 
ook bij aan de collecties van andere instellingen, waarvan de voornaamste worden 
besproken.

137 P.J.C. Veth, Nieuwe berichten van Van der Kellen. In: Tijdschrift van het Aardrijkskundig 
Genootschap, 1888 (1), 534.

138 Museum Volkenkunde, Leiden, Archief: RV-CA1-32-301/302, brief 04-09-1900.
139 Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Stamboeken en pensioenregisters 

Militairen KNIL Oost-Indië en West-Indië, nr. toegang 2.10.50, inv.nr. 11.

Muts afkomstig van het Chokwe 
volk (boombast, klei, castorolie) 
Angola, voor 1893. Zeeuws Museum, 
coll. KZGW, G3648 (Foto: Ivo 
Wennekes).
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Muntencollectie
In 1922 en 1923 verkocht Marie de Man voor een bedrag van 8000 gulden haar 
persoonlijke numismatische verzameling, bestaande uit vroegmiddeleeuwse 
gouden Merovingers en zilveren sceattas en Karolingers gevonden in Domburg, 
aan het Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Steenen. De in 
die instelling ontbrekende munten geslagen door de Zeeuws Munt, Hollandse 
en Vlaamse munten en een selectie Zeeuwse gildepenningen en loodjes maakten 
eveneens deel uit van de verkoop.140 De voornaamste reden voor het verkopen 
van haar collectie aan deze instelling, was dat Marie haar zuster niet met dit pro-
bleem wilde belasten als ze kwam te overlijden. Daarnaast was Marie bang dat 
anders bij verkoop de mooiste stukken naar [rijke verzamelaars in] Amerika zou-
den verdwijnen.141 In brieven aan zowel Meertens als Van der Feen vertelde Marie 
waarom ze haar persoonlijke muntenverzameling aan het Kabinet had verkocht. 
Enerzijds was ze bezorgd of er, na haar aftreden als conservator en bij gebrek aan 
een opvolger bij het Zeeuws Genootschap, wel goed genoeg voor de collectie zou 
worden gezorgd. Anderzijds zag ze als bijkomend voordeel dat er nu twee plaat-
sen met een gelijkwaardige collectie Domburgse munten waren, zodat bijvoor-
beeld bij een brand niet alles verloren zou gaan, een bijna profetische gedachte.142

140 Algemeen Handelsblad, 10-11-1923; J. van Kuyk, Geschiedenis van het Koninklijk Kabinet van 
Munten, Penningen en Gesneden Steenen te ‘s-Gravenhage. ‘s-Gravenhage: 1946, 92; Persoon-
lijke communicatie (e-mail) d.d. 26-06-2018 met Paul Belien, conservator Nationale Numis-
matische Collectie bij De Nederlandse Bank. N.B. Marie de Man’s collectie maakt tegenwoor-
dig deel uit van de Nationale Numismatische Collectie.

141 EZ, Archief Van der Feen, brief 12-11-1923.
142 EZ, Archief Van der Feen, brieven 20-09-1923 en 12-11-1923.

Pinangschaar met Semar-kop (ijzer) Lombok, Indonesië, voor 1936. Zeeuws Museum, coll. KZGW, 
3600-Z-3182 (Foto: Ivo Wennekes).
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Oudheidkamer Middelburg
Op haar vlucht naar Domburg in mei 1940 nam Marie een deel van haar inmiddels 
bescheiden privécollectie munten en penningen voor de zekerheid met zich mee. 
Vanwege het verlies van de Stedelijke Oudheidkamer besloot ze in april 1941 ten 
behoeve van het archief aan de gemeente Middelburg haar Middelburgse gilde-
penningen en een zilveren inspecteurspenning van de brandweer te schenken.143 
Naderhand wilde ze ook nog enkele zeldzame gouden munten schenken, zoals ze 
Meertens in juni 1941 schreef. Van Dr. Willem Sybrand Unger had ze inmiddels 
echter gehoord dat de burgemeester geen verzamelingen meer wilde aanleggen, 
daarom behield ze die munten voorlopig nog zelf.144 De geschonken penningen 
zijn via een bruikleen van de gemeente Middelburg in 1944 bij het Zeeuws Ge-
nootschap terechtgekomen. Van Marie’s eerdere schenkingen aan de Stedelijke 
Oudheidskamer van voornamelijk munten en penningen zal waarschijnlijk niets 
zijn overgebleven.145

Wat er verloren is gegaan
In mei 1940 ging een waar verzamelaarshuis in vlammen op. Het is moeilijk om 
vast te stellen wat er allemaal voorgoed is verdwenen, zowel van de voorwerpen 
die door de zussen zelf bijeen waren gebracht als de verzamelingen die zij van 
hun vader en broer hadden geërfd. Veel hadden de zussen al voor de ramp een 
bestemming gegeven, bij het Zeeuws Genootschap of elders. In de loop der ja-
ren had Marie bijvoorbeeld vele werken en onderzoeksgegevens van haar vader, 
vooral met betrekking tot dialecten en volksgeloof en -gebruiken, aan Meertens 
geschonken. Zo stuurde ze hem in januari 1932 een dossier met antwoordbrieven 
op een vragenlijst uit 1859, die Meertens met veel enthousiasme aanvaardde.146 En 
in juni 1936 stuurde Marie hem nog enkele manuscripten en een aantal almanak-
ken uit haar vader’s bezit.147 Veel boeken van vader De Man, bijvoorbeeld over 
dialecten, hadden ze in de loop der jaren al opgeruimd vanwege ruimtegebrek.148 

143 PZC, 03-05-1941, 2; Zeeuws Archief, Archief Gemeente Middelburg (1940-1991), Stadhuis, 
Schenkingen t.b.v. interieur na restauratie 1940, inv.nr. 2.07.354.1.

144 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 11-06-1941.
145 Zie o.a. MC, 19-12-1889, 2; MC, 22-12-1898, 2; MC, 30-04-1923, 5.
146 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29: brieven 09-01-1932 en 29-01-1932.
147 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29: brieven 05-06-1936 en 22-06-1936.
148 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 15-10-1930.
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Op verzoek van P.J. van der Feen had Marie haar vader’s boeken over en foto’s van 
schedels aan het Zeeuws Genootschap geschonken.149

Niettemin is er toch veel wat wel verloren is gegaan, want zoals ze zelf aan 
Meertens in mei 1939 schreef: ‘Ik ben aan het opruimen van boeken, maar kan van 
de meeste toch maar moeilijk scheiden. Ze roepen zooveel herinneringen bij mij 
op.’150 In een brief uit mei 1941 schreef Marie: ‘De geschriften van mijn vader en 
die van mijn broer, die zoo prachtig zijn krabben, kreeften en garnalen teekende, 
die in zijn boeken voorkwamen, zijn mede verbrand’. In de brief gaf ze eveneens 
aan dat er van haar boeken over de geschiedenis van Zeeland en van die van Emile 
van Heurck niets meer over was.151 In maart 1942 schreef Marie aan Meertens: 
‘Wij hebben in mei 1940 zeer veel verloren, waaronder kostbare boeken van va-
der en van mijn broer. Ook alle overdrukjes van mijn eigen geschriftjes, maar die 
hadden toch geen blijvende waarde.’152

Slotbeschouwing
Met het bovenstaande beeld heb ik een beeld geschetst van twee ongetrouwde 
vrouwen in de tweede helft van de negentiende en eerste helft van de twintigste 
eeuw die vanwege gegoede omstandigheden onafhankelijk, zowel financieel als 
sociaal, konden opereren. Ze stonden midden in het leven en hadden een grote 
schare mensen om zich heen waarmee ze interacteerden. Ieder op hun eigen wij-
ze waren ze zeer gedreven. Marie was dat vooral in haar wetenschappelijke werk-
zaamheden waarin ze ondanks het ontbreken van een formele scholing aanzien 
wist te verwerven. Antoinette op haar beurt gaf blijk van een groot maatschap-
pelijk engagement met haar inzet voor de behoeftigen in de lokale samenleving. 
Daarnaast waren beide zeer geïnteresseerd in het werk en de positie van vrouwen 
getuige onder meer hun beider inspanningen voor de Nationale Tentoonstelling 
voor Vrouwenarbeid in 1898, al is uit de beschikbare bronnen niet op te maken of 
ze daarmee ook kunnen worden geschaard tot de vroege Zeeuwse feministen. Be-
trokkenheid bij het Zeeuws Genootschap en het behouden van (Zeeuws) erfgoed 
in het algemeen is hen door vader De Man van jongs af aan bijgebracht en hebben 
ze hun hele leven gehouden.

149 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 19-06-1938.
150 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 19-05-1939.
151 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 11-06-1941
152 ZB, Collectie Meertens, inv.nr. 28.29, brief 05-03-1942.
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‘De wereld in’ 
De wetenschappelijke carrière van een  
rederijkersarchief na een publicatie in  
Archief

Bram le Clercq

In het midden van de jaren twintig van de vorige eeuw deed Daniël Adria-
nus Poldermans (1877-1939) op de zolder van het gemeentehuis van ’s-Gra-
venpolder een bijzondere ontdekking. Hij trof er een verzameling aan van 

handschriften, rollen, schriftjes en zilveren voorwerpen die bleken te hebben toe-
behoord aan de rederijkerskamer De Fiolieren die vanaf de zestiende tot in de 
negentiende eeuw in ’s-Gravenpolder actief was geweest. De documenten waren 
in slechte staat. Niettemin was hij overtuigd van het belang van dit materiaal en 
begon hij naspeuringen te doen.

Poldermans was hoofd van de openbare lagere school van ’s-Gravenpolder. 
Daarnaast gaf hij in deeltijd les aan de Rijksnormaalschool in Goes (tekenen en 
geschiedenis) en aan landbouwcursisten; ook verzorgde hij af en toe cursussen 
handenarbeid. In de jaren twintig was hij in Zeeland een bekende figuur. Hij had 
immers de tekst van het Zeeuws volkslied geschreven en hij was een veelgevraagd 
verteller van door hemzelf geschreven volksverhalen in dialect: hij trad er overal 
in Zeeland en daarbuiten mee op. Hij had grote belangstelling voor de Zeeuwse 
dialecten en voor volkskundige gebruiken en schreef daarover artikelen in kran-
ten en tijdschriften. Hij schreef bovendien een aantal jeugdboeken.1

1 Meer biografische gegevens over hem in G.J. Lepoeter, Daniël Adrianus Poldermans (1877-
1939), dichter van het Zeeuwse Volkslied. In: De Spuije, Tijdschrift van de Heemkundige kring 
De Bevelanden en de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden, 2008, 
41-56. Ook in L. van Driel, Zelfportret in brieven; De correspondentie van D.A. Poldermans 
met P.J. Meertens. In: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, 2009, 141-197.
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Hij deed zijn vondst naar eigen zeggen terwijl hij op zoek was naar ‘bizonder-
heden over de Schuttersgilden op het platteland van Zuid-Beveland’.2 Actief en 
breed geïnteresseerd als hij was, ging hij voortvarend aan de slag. In Archief 1930 
deed hij zijn vondst en zijn naspeuringen uiteindelijk uit de doeken.

En zo gaat het ‘spel van de stathouwer’ opnieuw de wereld in, nadat het ja-
ren aan jaren in vergetelheid heeft gerust. Moge het medewerken tot meer-
dere kennis vàn en belangstelling vóór de oude Kamers van Rethorica! 3

Poldermans gaf zijn ‘mededeling’ weliswaar als titel ‘Het spel van de stathouwer’ 
en een teksteditie van dat toneelspel vormt inderdaad de hoofdmoot van zijn bij-
drage, maar uit de tweede zin van het citaat blijkt een verderstrekkend doel. Hij 
wil dat zijn ‘mededeling’ in Archief bijdraagt aan belangstelling voor de rederij-
kerscultuur en aanzet tot meer studie daarvan.

Meer kennis, meer belangstelling
Alleen al doordat het zo’n ‘oude kamer’ aan de vergetelheid ontrukte, heeft Pol-
dermans’ artikel bijgedragen aan verbreding van de kennis over die kamers. Hij 
schreef immers over een onderwerp waarover niet eerder was gepubliceerd: de 
’s-Gravenpolderse rederijkerskamer De Fiolieren. In de bekendste geschiedenis-
sen van de rederijkerscultuur die Poldermans kon kennen, worden veel rederij-
kerskamers vermeld of vermoed, maar niet die van ’s-Gravenpolder.4 Ook in de 
literatuurgeschiedenissen die in de jaren twintig van de vorige eeuw bekend wa-
ren, is geen spoor van De Fiolieren te vinden.5 In 1930 was amper bekend dat er in 

2 D.A. Poldermans, Het spel van de stathouwer. In: Archief, vroegere en latere mededeelingen 
voornamelijk in betrekking tot Zeeland, 1930, 1-118, 1.

3 Ibidem, 91.
4 W. Kops, Schets eener Geschiedenisse der Rederijkeren. In: Werken van de Maatschappy der 

Nederlandsche Letterkunde, Tweede Deel. Leiden, 1774, 213-330; G.D.J. Schotel, Geschiedenis 
der rederijkers in Nederland. Twee delen. Rotterdam, 18712 en P. van Duyse, De rederijkkamers 
in Nederland: Hun invloed op letterkundig, politiek en zedelijk gebied. 2 delen. Gent, 1900-1902.

5 Zonder aanspraak op volledigheid raadpleegde ik er zes: W.J. Hofdijk, Geschiedenis der Neder-
landsche letterkunde voor gymnasiën en zelf-onderricht. Amsterdam, 1857; W.J.A. Jonckbloet, 
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2: De middeleeuwen. Groningen, 1889; J.A. 
Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Deel 1. Rotterdam, 1903; 
G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2. Groningen, 1907; J. te Winkel, De 
ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. Deel 2: Geschiedenis der Nederlandsche let-
terkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (2). Haarlem, 1922 en J.Lzn. Prinsen, Handboek 
tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis. Den Haag, 1916.
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’s-Gravenpolder een rederijkerskamer was geweest.6 Zo veel en zo diverse infor-
matie over een tot dan onbekende rederijkerskamer als Poldermans in zijn artikel 
gaf, draagt zeker bij aan zijn nagestreefde ‘meerdere kennis’.

Of hij belangstelling heeft weten te wekken voor de ‘oude Kamers’ is moeilijk 
te zeggen. Er is sinds 1930 zeker meer belangstelling ontstaan voor de rederijkers-
cultuur, maar dat komt waarschijnlijk niet door Poldermans. In de tijd waarin hij 
zijn bevindingen publiceerde, werden rederijkers en hun teksten voornamelijk 
bestudeerd en beoordeeld door literatuurhistorici. Die hielden zich vooral bezig 
met genreonderscheidingen en met individuele rederijkers in wier teksten ze lite-
rair vernuft bespeurden. Maar ze vonden telkens weer zo veel kaf tussen het koren 
dat het oordeel over de rederijkerij als geheel doorgaans negatief uitviel. Dat tij is 
inmiddels gekeerd. Sinds historici in de laatste decennia van de twintigste eeuw 
belangstelling hebben gekregen voor de rederijkerscultuur is het oordeel posi-
tiever. Voor historici zijn literaire kwaliteiten van rederijkers minder belangrijk 
dan voor literatuurhistorici, hun interesse richt zich meer op de rol die de kamers 
vervulden in de sociale en intellectuele ontwikkelingen van de vroegmoderne sa-
menleving.7 Poldermans’ artikel is voor de tijd waarin het verscheen in die zin 
opmerkelijk dat hij zijn onderwerp niet vanuit het toen gebruikelijke literaire per-
spectief beziet, maar gericht is op het cultuurhistorische belang van zijn vondst 
– dat was in 1930 nog verre van gebruikelijk. Dat cultuurhistorische perspectief 
blijkt al meteen uit zijn teksteditie van Het spel van de stathouwer, waarvan hij de 
historische bronnen probeert na te gaan en waarbij hij zo goed als hem mogelijk 
is tekstelementen verklaart, maar geen pogingen onderneemt om tot een literair 
waardeoordeel te komen. Zo beschouwd is zijn Archief-artikel een vroege bijdra-
ge aan het cultuurhistorische onderzoek van de rederijkerscultuur. Het is niet zo 
dat de toegenomen belangstelling voor de ‘oude kamers’ aan Poldermans is toe 
te schrijven. Wel heeft hij een voor zijn tijd ongebruikelijk cultuurhistorisch per-
spectief op de rederijkerscultuur gehad – wat dat betreft was hij zijn tijd vooruit.

Op een andere manier dan hem zelf voor ogen stond, heeft Poldermans zeker 
een nieuwe belangstelling gewekt, namelijk voor het materiaal dat hij in zijn ar-

6 Daarvoor was dat slechts een keer eerder opgemerkt, namelijk in J.B. Krüger, Potamo-Cho-
rografie of Naauwkeurige Navorschingen over de Schelde, deel 1. Bergen op Zoom, 1854, 253. 
Poldermans noemt die vermelding bij Krüger in een noot op pagina 88 van zijn artikel.

7 Over die verschuiving van het literaire naar het cultuurhistorische perspectief op de rederij-
kerscultuur A. van Dixhoorn, De rederijkerskamer (1400-1600). In: J. Jansen, en N. Laan, Van 
hof tot overheid; Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen. Hilversum, 
2015, 67-93; 67-71.
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tikel tentoonstelde, vooral voor de toneelstukken. Hij geeft veel informatie over 
‘zijn’ kamer en heeft zelf veel bronnenonderzoek gedaan naar de geschiedenis 
daarvan, vooral naar de bronnen van Het spel van de stathouwer. Niet zozeer zijn 
tekstuitgave van dat toneelstuk, maar veeleer zijn presentatie van al het andere 
materiaal dat hij had gevonden, heeft geleid tot academische belangstelling.

Receptie van een corpus
Dit artikel wil het verloop van die belangstelling van de wetenschappelijke wereld 
voor het corpus Fiolieren uiteenzetten en aldus een receptiegeschiedenis ervan 
schetsen. Receptieonderzoek kwam in de jaren zestig van de vorige eeuw op als 
een discipline in de literatuurwetenschap. Het richt zich op de consument van 
een literair werk: de lezer. Het onderzoekt welke reacties een tekst oproept bij 
lezers of groepen lezers.8 Al snel bleek die invalshoek bruikbaar voor andere kun-
sten. Muziek, theater en beeldende kunst hebben immers ook te maken met pu-
blieksreacties. Receptiegeschiedenis gaat na hoe publieksreacties in de loop van 
de tijd veranderen en probeert zo’n ontwikkeling te verklaren.

Een receptieonderzoek verzamelt en evalueert zo veel mogelijk reflecties op 
een kunstwerk, en zo mogelijk de invloed die van het kunstwerk is uitgegaan, 
door de jaren, de decennia en zelfs de eeuwen heen. Zo’n exercitie is ook mogelijk 
in het geval van het corpus Fiolieren. Wel geldt dan de aanname dat het publiek 
dat op het corpus heeft gereflecteerd beperkt is tot enkele groepen van specialis-
ten en geïnteresseerden: literatuurhistorici, theaterhistorici en cultuurhistorici.

De receptie van Middelnederlandse teksten verloopt in golven.9 Een eerste re-
ceptiegolf doet zich voor in de tijd waarin de tekst verschijnt en het door de au-
teur gezochte publiek zich ertoe verhoudt. Een tweede golf komt wanneer een an-
der dan het geïntendeerde publiek zich er later mee gaat bezighouden en de tekst 
voor eigen doeleinden gebruikt, uitlegt, soms zelfs wijzigt of overzet naar een 
ander genre. ‘In de derde receptiegolf eigent de lezer zich de tekst toe door hem 
als culturele en/of historische informatiebron te gebruiken: het gaat niet meer 

8 Voor de theorie van receptie-esthetica en receptiegeschiedenis R.C. Holub, Reception Theory. 
A critical introduction. Londen en New York, 1984.

9 F.P. van Oostrom, Dirc van Delft en zijn lezers. In: W. van den Berg, en H. Stouten, Het woord 
is aan de lezer. Zeven literatuurhistorische verkenningen. Groningen, 1987, 49-71; V. Fraeters, 
Medioneerlandistiek in context; literair-historici op zoek naar Hermes en Philologia. In: 
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120, 2004, 298-308 en G. Bouw-
meester, Receptiegolven. De primaire, secundaire en tertiaire receptie van Augustijnkens werk. 
Utrecht 2016, 17-38.
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óm, maar óver de tekst. [. . .] In de derde receptiegolf is de tekst object geworden 
van de onderzoeker.’10 Deze kleine receptiegeschiedenis van de ’s-Gravenpolderse 
toneelstukken blijft beperkt tot deze derde receptiegolf, vooral bij gebrek aan re-
flecties uit de eerste en de tweede golf.11

Een bijzonderheid van deze receptiecasus is dat het hier niet gaat om de re-
ceptie van een enkel kunstwerk, maar van een verzameling teksten die potentieel 
interessant is voor academisch onderzoek. De vraag is of die academische belang-
stelling inderdaad is ontstaan en zo ja, hoe, wanneer en bij wie?

De receptieonderzoeker heeft te maken met de principiële beperkingen die 
alle geschiedschrijving aankleven. De eerste is dat alleen bruikbaar is wat de open-
baarheid heeft bereikt – wat niet ‘gezien’ is, kan niet meedoen in het onderzoek. 
Een tweede beperking is uiteraard dat de tijd zijn grenzen stelt. Het beginpunt is 
helder, in het geval van de Fiolierencollectie is dat de publicatie van Poldermans 
in Archief 1930, maar het einde ook: ze reikt niet verder dan het heden van de 
onderzoeker. Een meer praktische beperking ten slotte is dat in het kort bestek 
van deze bijdrage die geschiedenis slechts schetsmatig gegeven kan worden. Het 
opmerken van enkele beslissende momenten in deze receptiegeschiedenis en het 
beschrijven van de gevolgen daarvan is meer van belang dan het streven naar 
acribische volledigheid in de weergave van alle bibliografische vermeldingen van 
(delen van) het corpus Fiolieren.

Dit artikel geeft weer hoe Poldermans het archief van de ’s-Gravenpolderse re-
derijkerskamer De Fiolieren via het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 
aan de wereld bekendmaakte. Daarna schetst het in enkele lijnen hoe de weten-
schappelijke belangstelling ervoor in de loop der jaren vorm kreeg.

‘Een schrale oogst’
D.A. Poldermans kreeg in 1930 van de Archief-redactie 118 pagina’s om te vertel-
len over wat hij had gevonden: ‘een paar tooneelspelen uit den tijd der rederij-
kers’.12 Van een daarvan, Het spel van de stathouwer, geeft hij een tekstuitgave met 
een inleiding en annotaties. In de inleiding schrijft hij ruim drie pagina’s lang de 
Chroniick van Zeelandt over, uit de editie Boxhorn van 1644, die het verhaal ver-
tellen dat de stof vormt voor Het spel van de Stathouwer. Dan volgt de volledige, 

10 Bouwmeester, Receptiegolven, 1983, 31.
11 Veel van de ’s-Gravenpolderse toneelteksten behoren zelf tot de tweede receptiegolf: ze zijn 

veelal bewerkingen van oudere teksten.
12 Poldermans, Stathouwer, 1.
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door hemzelf geannoteerde tekst van dat toneelspel. Ten slotte presenteert hij in 
vier bijlagen en een naschrift, samen dertig pagina’s, tal van bijzonderheden over 
de ’s-Gravenpolderse rederijkerskamer die hij uit het gevonden materiaal en door 
eigen naspeuringen te weten was gekomen.

In Bijlage I somt Poldermans op wat hij gevonden heeft: ‘eenige gehavende 
handschriften’, ‘een aantal “rollen”, inderdaad rollen, waarvan sommige eenige me-
ters lang’ en ‘de boeken van de Kamer’. Uit een van die ‘boeken’ schrijft hij een 
Register van de boeken van Rhetorika over, een lijst van dertig toneelstukken. Bij 
elf titels merkt hij op dat die er nog zijn, geheel of gedeeltelijk, meer of minder 
gehavend. Maar: ‘Van de meeste is weinig of niets meer te vinden. Een schrale 
oogst dus.’13 Het spel over de stadhouder was nog het best leesbare, daar waren 
zelfs twee versies van, dus besloot hij dat te ‘bewerken’, op aansporing overigens 
van ‘Prof. De Vooijs’ en ‘den heer P.J. Meertens, Litt. Neerl. Dots.’.14

In volgende bijlagen geeft Poldermans een transcriptie van het statuut van De 
Fiolieren en bijzonderheden over de tegenwerking die in de zeventiende en acht-
tiende eeuw door kerkelijke en burgerlijke overheden werd georganiseerd en die 
ten doel had de activiteiten van rederijkerskamers zoals die van ’s-Gravenpolder 
te kunnen verbieden. In een ‘Naschrift’ probeert Poldermans ten slotte na te gaan 
waar en wanneer het verhaal van de stadhouder in Zeeland gebeurd kan zijn. 
En aan het eind daarvan meldt hij nog de vondst van het ‘zilveren schild’ van De 
Fiolieren.

Handschriften, rollen, vijf comparitieboekjes, drie versies van het statuut, een 
zilveren schild. Dat Poldermans dit ‘een schrale oogst’ noemt, zal ingegeven zijn 
door de zeer slechte staat van de documenten toen hij ze aantrof. Maar hij lijkt 
hier teleurgesteld te zijn doordat hij maar elf van de dertig spelen aantrof die het 
‘Register’ noemt. Jaren later zou blijken dat het er toch aanzienlijk meer waren. 
Mogelijk was hij door het vele werk aan de teksteditie van Het spel van de stathou-
wer het zicht op de rest van de collectie enigszins kwijtgeraakt.

13 Ibidem, 91. Over die ‘schrale oogst’ schrijft G.R.W. Dibbets, Een bruiloftsganger, een krans 
en politieke aktualiteit. In: G.R.W. Dibbets en P.W.M. Wackers, (red.), Wat duikers vent is dit! 
Opstellen voor W.M.H. Hummelen. Wijhe, 1989, 165-183: ‘Een uitlating die gedurende een lange 
periode geen uitnodiging tot nader onderzoek van de resterende bescheiden van deze Zeeuwse 
rederijkerskamer heeft betekend’ (65). Een receptiehistorische uitlating: ze verklaart de lange 
tijd geringe aandacht voor het Fiolierencorpus.

14 Ibidem, 91.
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‘Ter wille van de goede zaak’
Van meet af aan is Poldermans er in geslaagd wetenschappelijke aandacht te krij-
gen voor het ’s-Gravenpolderse rederijkersarchief. Het begint ermee dat hij zijn 
vondst meldt aan de Utrechtse hoogleraar C.G.N. de Vooys, waarschijnlijk verge-
zeld van de tekst van Het spel van de stathouwer en een vraag over de mogelijke 
datering.15 De Vooys geeft antwoord op die vraag (‘100 a 150 jaar ouder [. . .] dan 
het afschrift van 1709’), maar vertelt daarbij dat hij P.J. Meertens heeft ingelicht 
over Poldermans’ ontdekking.16 Dat was wel logisch, want Meertens werkte, met 
De Vooys als promotor, aan een promotieonderzoek naar het letterkundig leven 
in Zeeland in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw. Daarvoor 
kwam Poldermans’ vondst goed te pas. Meertens wordt in de jaren daarna een 
belangrijke en belangstellende vraagbaak bij de voorbereiding van Poldermans’ 
publicatie. Er ontstaat een correspondentie met Meertens, aanvankelijk over de 
annotaties bij Het spel van de stathouwer, al gauw ook over andere onderwerpen 
die hen beiden interesseren (dialecten, volkskunde).17

De brieven van Poldermans maken het mogelijk de gang van zaken voorafgaan-
de aan de publicatie te onderzoeken. Meteen al in zijn eerste brief aan Meertens 
in oktober 1926 bespreekt Poldermans de mogelijkheden van publicatie. Hij heeft 
niet veel zin in het door Meertens aangeraden lidmaatschap van het Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen: ‘Geheel en al daar mee sympathiseeren doe ik, 
eerlijk gezegd, niet’.18 Met het oog op het publiceren van Het spel van de stathou-
wer gaat hij overstag. In 1927 wordt Poldermans, op voorspraak van Meertens, 
lid van het Genootschap.19 In 1928 is er contact tussen hem en mr. Meerkamp 

15 Die brief is niet bewaard gebleven, noch De Vooys’ antwoord.
16 Poldermans, Stathouwer, 91.
17 Poldermans’ aandeel in die correspondentie is gepubliceerd in Van Driel, Zelfportret, 153-183.
18 Van Driel, Zelfportret, 153. De oorzaak van die onvrede met het Genootschap blijkt uit de 

zinnen die hij hierop laat volgen: ‘Immers, U weet, wat ik voor ons gewest deed en nog nooit is 
de aandacht van ’t Genootschap op me gevallen. Beteeken ik dan zóó veel minder dan dominé 
Kersten?!’ Het Genootschap heeft hem niet als lid geworven en dat steekt kennelijk. Ds. G.H. 
Kersten (1882-1948) was een bevindelijk gereformeerde predikant in o.a. Meliskerke en Yerse-
ke. In zijn Yersekse jaren richtte hij met geloofsgenoten de Staatkundig Gereformeerde Partij 
op, waarvan hij tot 1945 politiek leider en tot 1946 partijvoorzitter was. Hij was ook hoofdre-
dacteur van het partijblad. In 1926 verliet hij Zeeland.

19 Zeeuws Archief (ZA), archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 
(KZGW) toegang 26, inv.nr. 121, Register houdende namen van de leden, met aantekening van 
functie of beroep, jaar van benoeming en van bedanken of overlijden over 1768-1930, 1912-
1930. Van Driel, Zelfportret, 2009, 154, Poldermans aan Meertens: ‘U zult gelezen hebben van 
m’n benoeming tot lid van ’t Zeeuwsch Genootschap. Waar U het was, die de aandacht op me 
vestigde, is het me een aangename plicht U daarvoor hartelijk te danken.’ 
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van Embden over dialectonderzoek.20 In maart 1929 vermeldt hij terloops dat het 
manuscript van zijn Stathouwer-stuk ‘bij de Heer Meerkamp’ is.21 De bedoeling 
is het in Archief 1929 te publiceren, maar het zal een jaar later worden, omdat 
andere bijdragen moeten voorgaan. ‘Ter wille van de goede zaak berustte ik er in, 
hoewel noode.’22 Meer komen we over de totstandkoming van de publicatie niet 
te weten.23 In 1930, ongeveer vijf jaar na de vondst van het Fiolierenarchief, wordt 
het artikel gepubliceerd. In de correspondentie met Meertens wordt daar geen 
aandacht meer aan besteed. Die gaat op inmiddels vriendschappelijke toon verder 
over de vele andere onderwerpen waar beiden belang in stellen.

Eerste signaleringen
In de eerste twintig jaar na de verschijning in Archief wordt de ’s-Gravenpolderse 
vondst slechts vijf keer opgemerkt in wetenschappelijke publicaties. Alleen van de 
eerste twee heeft Poldermans zelf kennis kunnen nemen, die verschenen respec-
tievelijk in 1934 en 1935. De andere, in en kort na de oorlogsjaren gepubliceerd, 
kwamen daarvoor te laat: hij overleed in 1939.

De eerste die melding maakt van Poldermans’ ‘mededelingen’ in Archief is de 
historicus en folklorist J.A. Jolles. Voor een uitgave van het Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen die in 1934 verscheen, inventariseerde hij de schut-
tersgilden en schutterijen in de provincie Zeeland. In zijn uiteenzetting over het 
’s-Gravenpolderse schuttersgilde Sint Sebastiaan noemt hij enkele voorwerpen 
van de reeds lang verdwenen rederijkerskamer, maar ook dat ‘bij de gildepapieren 
eenige tooneelstukken [worden] bewaard, door haar opgevoerd; waarmede D.A. 
Poldermans, in een der laatste deelen van het Archief, de leden van ’t Z.G. heeft 
doen kennismaken.’24 Het is frappant dat Poldermans zijn vondst deed toen hij 
‘op zoek was naar bizonderheden over de Schuttersgilden op het platteland van 

20 Van Driel, Zelfportret, 2009, 158. Poldermans spreekt daarbij al van ‘ons Genootschap’. Hij lijkt 
bijgedraaid.

21 Ibidem, 161. De redactiecommissie van Archief werd in 1930 gevormd door mr. A Meerkamp 
van Embden, dr. R. Bijlsma en mr. Th. Portheine.

22 Ibidem, 162.
23 Van D.A. Poldermans is geen familie- of persoonlijk archief bekend. Het archief van het 

KZGW is onvolledig: van de Archief-redactie zijn van 1930 en de jaren daarvoor geen docu-
menten bewaard gebleven. Wel is gearchiveerd dat Poldermans in 1927 lid werd, Meertens in 
1928 (ZA, KZGW, inv.nr. 121. Register houdende namen van de leden). Beiden waren betalend 
lid (ZA, KZGW, inv.nr. 123 Alfabetische naamlijst van directeuren en leden), maar bezochten 
nooit een vergadering (ZA, KZGW, inv.nr. 91, Presentielijsten).

24 J.A. Jolles, De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland; overzicht van hetgeen nog bestaat. 
Middelburg, 1934, 36.
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Zuid-Beveland’25 en dat de eerste publicatie die zijn vondst vermeldt nu juist gaat 
over die schuttersgilden. Toeval? Of had Jolles hem gevraagd om op zoek te gaan?

Het is opvallend dat de eerste twee stappen op het carrièrepad van de Fiolieren-
collectie gezet worden door onderzoekers (Poldermans en Jolles) met een cultuur-
historische belangstelling; hierna is voor lange tijd het woord aan literatuurhistorici.  
Een jaar na Jolles signaleert C.G.N. de Vooys, de eerste bij wie Poldermans ooit, 
in 1926, misschien 1925, zijn vondst had gemeld,26 in een stukje van maar iets 
meer dan één pagina het artikel van Poldermans en dat daarin de rollen van 
Sanderijn en Lanseloet worden genoemd. Hij blijkt navraag te hebben gedaan 
bij Poldermans omtrent tekstafwijkingen ten opzichte van ‘de oudst bekende 
tekst’.27 Uit Poldermans’ inventarisatie daarvan maakt De Vooys op dat het om 
een afschrift gaat van ‘de oude drukken’. Dan is zijn conclusie snel getrokken: 
‘voor de tekstkritiek zal […] uit deze jongere overlevering niets te leren zijn.’28 
De Vooys schrijft dit in een vakblad voor neerlandici. Zijn oordeel over de waarde 
van de rollen is weliswaar negatief, maar door hun bestaan te vermelden breidt 
de kring van mensen die weet hebben van de Fiolierenverzameling enorm uit. 
Poldermans’ vondst maakt door toedoen van De Vooys een sprong naar een gro-
ter en specifieker publiek: van de lezers van Archief naar de taal- en letterkundige 
vakpers. Toch blijft het nog jarenlang stil.

Pas in 1943 is er voor P.J. Meertens gelegenheid om Poldermans’ Archief-ar-
tikel, waar hij indertijd zo veel bemoeienis mee had gehad, te gebruiken. In zijn 
proefschrift wijdt hij een apart hoofdstuk aan de rederijkerskamers die Zeeland 
rijk was in de zestiende en zeventiende eeuw. Natuurlijk geeft hij aandacht aan 
de ’s-Gravenpolderse kamer, omdat daarvan ‘vrij wat bekend’ is. Hij noemt Pol-
dermans’ artikel als bron en neemt er veel, vooral historische bijzonderheden, uit 
over. Belangrijker dan dat is dat Meertens titels noemt van de spelen die Polder-
mans had gevonden en dat hij ze onderscheidt als Bijbelse, historische en mora-
liserende stukken, burgerlijke drama’s, battementen en ‘het oude abele spel van 

25 Poldermans, Stathouwer, 1.
26 Ibidem, 91.
27 Dit komt in de brieven van Poldermans aan Meertens niet ter sprake, zomin als de verschij-

ning van het artikeltje van De Vooys. Mogelijk is het besproken bij een bezoek van Meertens 
aan Poldermans.

28 C.G.N. de Vooys, Het abele spel van Lanseloet, door Zeeuwse rederijkers ten tonele gebracht? 
In: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde, 54, 1935, 297-298.
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D.A. Poldermans als jong onderwijzer omstreeks 1897. De herkomst van de foto is onduidelijk. 
Poldermans’ dochter Elisabeth (Beppie) gebruikte hem in 1976 als illustratie in de facsimile-uitgave 
van De Schouwse smokkelaar. Hij is waarschijnlijk afkomstig uit haar familieverzameling die, voor 
zover bekend, verloren is gegaan.
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“Sanderijn en Lanslot”’.29 Daarmee specificeert hij het Fiolierenarchief gunstiger 
en voor vakgenoten inzichtelijker dan Poldermans indertijd deed.

Kort daarop, in 1944, verschijnt een samenvattende studie van J.J. Mak over 
de rederijkers. Sinds Schotels standaardwerk van 1871 was veel nader onderzoek 
gedaan, dat in Maks studie opnieuw gepresenteerd en geordend wordt. Hij be-
steedt geen expliciete aandacht aan de kamer van ’s-Gravenpolder. Hij vermeldt 
alleen Poldermans’ artikel in Archief 1930 te midden van vele andere deelstudies 
en tekstuitgaven.30 De titels en de genreaanduidingen die Meertens had gegeven, 
noemt Mak niet. Mogelijk kwam Meertens’ informatie voor Mak te laat om er 
inhoudelijk op in te kunnen gaan en moest hij zich beperken tot deze vermelding 
in de bibliografie.

Meertens’ Letterkundig leven is ook de bron waaruit A. van Elslander put voor 
zijn Lijst van Noord-Nederlandsche Rederijkerskamers. Nadat hij in 1944 een lijst van 
Zuid-Nederlandse kamers had gepubliceerd in een tijdschrift dat specifiek gewijd is 
aan de rederijkerscultuur, doet hij dat het jaar daarop van de Noord-Nederlandse. 
De informatie is gevat in een tabel die, per provincie, de dorpen en steden noemt 
waar ooit een of meer kamers waren geweest met wat bijzonderheden zoals naam, 
devies en patroonheilige.31 Over De Fiolieren van ’s-Gravenpolder meldt hij alleen 
wat hij ontleende aan het proefschrift van Meertens. Hij is de eerste die de oorspron-
kelijke publicatie van Poldermans negeert en zich tevredenstelt met informatie uit 
de tweede hand, namelijk die van Meertens. Dat zal later vaker voorkomen.

Het zijn maar vijf vermeldingen, maar ze zijn van belang voor een grotere be-
kendheid van het ’s-Gravenpolderse corpus in vakkringen. Een in die tijd weten-
schappelijke grootheid als De Vooys meldt de vondst van een onbekende tekst-
versie van het ook toen al populaire abele spel van Lanseloet van Denemerken.32 
Het proefschrift van Meertens maakt aan de wetenschappelijke goegemeente dui-
delijk dat het om een grote en gevarieerde verzameling gaat. Een jaar later wordt 

29 P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende 
eeuw. Amsterdam, 1943, 113.

30 J.J. Mak, De rederijkers. Amsterdam, 1944, 168.
31 A. van Elslander, Lijst van Noord-Nederlandsche rederijkerskamers uit de XVe en XVIe eeuw. 

In: Jaarboek van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica De Fonteine te Gent 3, 
1945, 24-35.

32 In 1944 maakt De Vooys nog eens melding van Poldermans’ uitgave van het Spel van de 
stathouwer in een artikel over de stand van het rederijkersonderzoek in Nederland, maar zo 
verstopt en zuinig in een voetnootje dat het hier ook wel bij een voetnoot kan blijven. C.G.N. 
de Vooys, Noordnederlandse studie van de rederijkerslitteratuur. In: Jaarboek van de Konink-
lijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica De Fonteine te Gent 2, 1944, 33-37.



480 ‘De wereld in’

die verzameling ook nog eens vermeld in een studie die de stand van zaken van 
het rederijkersonderzoek samenvat. De neerlandici, de rederijkersspecialisten en 
de theaterhistorici zijn nu ingelicht.

Bevestiging
Pas in de jaren vijftig komt er weer beweging in de belangstelling voor het Fio-
lierenarchief. Van die periode en van de decennia daarna is correspondentie over 
het materiaal bewaard.33 In deze jaren melden zich twee onderzoekers bij de ge-
meente ’s-Gravenpolder die belangrijk zijn geweest voor de restauratie en inven-
tarisatie van het Fiolierenarchief.

W.M.H. Hummelen werkte aan de Rijksuniversiteit Groningen aan zijn proef-
schrift over het rederijkersdrama en daartoe las hij Poldermans artikel in Archief 
van 1930. In een brief aan de gemeente ’s-Gravenpolder vraagt hij of de daarin ge-
noemde handschriften er nog zijn en of hij enkele ervan mag kopiëren.34 De bur-
gemeester antwoordt vrijwel per omgaande: Hummelen is welkom om het archief 
van Sinte Barbara te komen bekijken.35 Hij geeft ook een opsomming van wat het 
omvat.36 Of Hummelen inderdaad in ’s-Gravenpolder ging kijken, wordt uit de 
correspondentie niet duidelijk, evenmin of hij kopieën heeft gemaakt of gekregen.

In zijn proefschrift, dat hij in 1958 afrondde, besteedt hij aandacht aan Het spel 
van de stathouwer, zoals gepubliceerd door Poldermans. Het figureert daarin als 
een van de tweehonderd rederijkersspelen die Hummelen heeft bestudeerd om 
de functie van de sinnekens in zulke spelen te kunnen analyseren.37 Hij gebruikt 
de Stathouwer ruimschoots ter illustratie van zijn analyses en enkele elementen 
in Het spel van de stathouwer vindt hij werkelijk bijzonder. Zo haalt hij een scène 
tussen de Stathouwer en de allegorische figuur Conscientije naar voren ‘met het 
oog op de bijzondere verdienste’ daarvan.38 Ook vindt hij de rol van de sinnekens 

33 Gemeentearchief Borsele (GAB) Archieven van de Gemeente ’s-Gravenpolder, inv.nr. 1182 
Stukken over de behandeling en het gebruik van de toneelrollen van Rederijkerskamer De 
Fiolieren 1950-1969.

34 GAB Archieven ’s-Gravenpolder inv.nr. 1182, brief Hummelen aan gemeente ’s-Gravenpolder, 
05-03-1954.

35 Rederijkerskamers worden ook wel aangeduid met de naam van de schutspatroon.
36 GAB Archieven ’s-Gravenpolder inv.nr. 1182, brief burgemeester ’s-Gravenpolder aan Humme-

len, 08-03-1954.
37 W.M.H. Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama. Groningen, 1958. Sinnekens zijn 

allegorische figuren die in veel rederijkerstoneel een prominente rol spelen.
38 Ibidem, 154. Het is volgens Hummelen ‘een bijzonder sterke scène’. ‘Zelfs midden in een 

episch-dramatisch spel blijkt het werken met een personificatie een overtuigende en boeiende 
uitbeeldingsvorm te zijn, die bij de rest van het spel in het geheel niet uit de toon valt.’
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in de Stathouwer dramaturgisch knap, doordat ze door de auteur handig ingezet 
worden voor meerdere functies in de dramatische handeling.39

In Meertens’ proefschrift van 1943 werd het hele corpus Fiolieren onder de 
aandacht gebracht in een panorama van Zeeuws rederijkerserfgoed, zonder aan-
dacht te besteden aan de inhoudelijke aspecten van de toneelstukken. Vijftien 
jaar later is Hummelen de eerste die dat wel doet. Beperkte Poldermans zich in 
1930 nog tot de historische aspecten van Het spel van de stathouwer, Hummelen 
analyseert de dramaturgische kwaliteiten ervan en bevestigt het zo als een van de 
waardevolle rederijkersspelen.

In januari 1958 begint een korte en korzelige correspondentie tussen de ge-
meente ’s-Gravenpolder en dr. Rob Roemans uit Vorst, Brussel. Het contact is 
kort en beperkt tot de rollen van Sandrijn en Lanslot, maar om twee redenen van 
belang. De eerste is dat Roemans nog in datzelfde jaar een teksteditie publiceert 
van het abele spel Lanseloet van Denemerken, waarin hij de ’s-Gravenpolderse 
rollen een plaats geeft in de tekstoverleveringen die van dat verhaal bestaan.40 
De tweede is dat de gemeente ’s-Gravenpolder zich door Roemans’ aandringen 
bewust wordt van de cultuurhistorische schat die ze beheert en contacten gaat 
leggen die nuttig zullen blijken voor restauratie en beheer van de documenten, die 
ruim dertig jaar na Poldermans’ vondst nog altijd in slechte staat verkeren.

Canonisering
In 1968 verschijnt het Repertorium van het rederijkersdrama 1500 – ca. 1620, een 
inventarisatie van alle toen bekende rederijkersspelen door W.M.H. Hummelen, 
gemaakt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen. Het hoofdbestanddeel daarvan is het Register van spelen. Dat registreert en 
beschrijft ongeveer zeshonderd spelen; onder het registernummer 1U figureren 
in dertien pagina’s de spelen van ‘de kamer van St.Barbara ‘De Fiolieren’ te ’s-Gra-

39 Ibidem, 249.
40 R. Roemans, René Gaspar, Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Antwerpen, 1958. 

Roemans’ tekstuitgave is ruim 25 jaar lang door neerlandici in onderwijs en onderwijsoplei-
dingen gebruikt en maar liefst zeven keer herdrukt, soms aangevuld en herzien. Soms ook 
bekritiseerd. B. van Selm, Aanvullingen op de bibliografie van Lanseloet van Denemerken. In: 
Dokumentaal, informatie- en communicatiebulletin voor neerlandici 7 (1978), 92-95 geeft nogal 
wat aanvullingen op Roemans’ paragraaf over de tekstoverlevering van Lanselot van Denemer-
ken, waaronder een ‘aanvulling en correctie’ met betrekking tot de ’s-Gravenpolderse rollen. 
Ook kondigt hij de tekstuitgave van die rollen door Hüsken en Schaars aan, die pas zeven jaar 
later zal verschijnen. Van Selm, Aanvullingen, 1978, 92.
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venpolder’.41 Ook geeft Hummelen in een apart hoofdstuk samenvattingen van de 
inhoud van al die spelen, voor die van ’s-Gravenpolder ruimt hij alweer dertien 
pagina’s in.42 Hij wil met dit boek de literatuurhistoricus zicht geven op het totale 
bestand van rederijkersspelen. Deze inventarisatie, de bibliografie en de samen-
vattingen maken het al tot een onmisbaar bronnenboek voor literatuurhistorici, 
maar door bovendien elk toneelspel een unieke identiteitscode te geven maakt 
hij een einde aan ‘de vaak gebrekkige, incomplete en ongelijksoortige wijze van 
aanduiden’.43

Hummelen is de eerste die aandacht besteedt aan alle ‘s-Gravenpolderse spe-
len. Het Repertorium is niet de plaats om kwaliteitsoordelen uit te spreken, het 
registreert en beschrijft slechts. Het vertelt literatuurhistorici wat de aard en de 
inhoud is van de bewaard gebleven rederijkersspelen en wijst hun waar ze be-
waard worden. Hummelen noemt zelf literatuurhistorici als zijn doelgroep.44 
Zoals eerder opgemerkt hebben sinds de jaren zeventig ook cultuurhistorici be-
langstelling gekregen voor de rederijkerscultuur.45 Ook zij hebben baat gehad bij 
Hummelens standaardwerk. Het is te boud om het Repertorium aan te wijzen 
als aanjager van die cultuurhistorische belangstelling, maar een wegwijzer is het 
zeker geweest. Voor verschijning van het Repertorium was de aandacht voor het 
corpus Fiolieren beperkt gebleven tot de Stathouwer en de rollen van Sanderijn 
en Lanslot. Nu Hummelen de hele ’s-Gravenpolderse verzameling heeft ontsloten 
door opneming in zijn canon van het rederijkersdrama, ontstaat ook belangstel-
ling voor de andere spelen.

Interludium: De verdwenen Stathouwer
Voor Hummelens werk aan het Repertorium zijn de spelen van de Fiolieren ja-
renlang uitgeleend aan de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens 
dat bruikleen heeft zich iets precairs, om niet te zeggen gênants, voorgedaan.

41 W.M.H. Hummelen, Repertorium van het rederijkersdrama 1500 – ca. 1620. Assen, 1968, 123-
135.

42 Ibidem, 368-380.
43 Ibidem, 1-2.
44 Ibidem, 1.
45 Van Dixhoorn, De rederijkerskamer, 67-71.
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In de loop van de jaren vijftig is duidelijk geworden dat het materiaal interessant 
is voor academische en amateuronderzoekers.46 Die belangstelling lijkt blijvend. 
Het is de gemeente ’s-Gravenpolder duidelijk dat het Fiolierenarchief een kost-
baar bezit is, dat goed beheer vereist. De chartermeester van het Algemeen Rijks-
archief en de rijksarchivaris Zeeland hebben dat eerder al benadrukt. Om vragen 
van belangstellenden te kunnen beantwoorden roept de gemeente de hulp in van 
het Rijksarchief Zeeland. Ze vraagt te inventariseren welke door Poldermans in 
1930 genoemde spelen werkelijk aanwezig zijn.47 Met dat doel stuurt de gemeente 
alles wat er is naar Middelburg. De rijksarchivaris stuurt het een half jaar later 
retour met zijn bevindingen. Hij doet een gedetailleerde opgave van de stukken 
die hij heeft aangetroffen en de afwijkingen van de lijst van Poldermans. De meest 
opvallende afwijking is dat Het spel van de stathouwer ontbreekt.48 Daar reageert 
de gemeente ’s-Gravenpolder, meteen de volgende dag, laconiek op: jammer dat 
dat spel verloren is gegaan, bij onze inventarisatie in 1949 is het ook niet tevoor-
schijn gekomen, het moet dus daarvoor uit ons archief verdwenen zijn.49 Dat ant-
woord is onjuist, maar op dat moment niet aantoonbaar onjuist. Dat wordt het 
pas jaren later.

Anderhalf jaar na de constatering van de rijksarchivaris meldt de Universiteits-
bibliotheek Groningen aan de gemeente ’s-Gravenpolder dat in het materiaal dat 
in de jaren daarvoor is opgestuurd ten behoeve van onderzoek door dr. W.M.H. 
Hummelen enkele spelen ontbreken, onder andere Het spel van de stathouwer. 
Groningen vraagt die stukken alsnog toe te sturen.50 De gemeente geeft hetzelfde 
antwoord als aan de rijksarchivaris, even laconiek en even onjuist.

Die onjuistheid wordt pas duidelijk in 1968. Hummelen meldt dan dat hij ‘de 
hand gelegd’ heeft op twee stukken waarnaar hij in januari 1963 door de Univer-
siteitsbibliotheek had laten informeren en die al ‘weg’ waren bij de inventarisa-
tie van 1949. Het gaat om een folio- en een kwartoafschrift van Het spel van de 

46 GAB Archieven ’s-Gravenpolder inv.nr. 1182 bevat ook correspondentie met enkele andere 
geïnteresseerden, toneelliefhebbers bijvoorbeeld, die hier buiten beschouwing blijven, omdat 
ze niet publiceerden over de Fiolierenstukken.

47 GAB Archieven ’s-Gravenpolder inv.nr. 1182, brief gemeente ’s-Gravenpolder aan Rijksarchiva-
ris Zeeland, 03-03-1961.

48 GAB Archieven ’s-Gravenpolder inv.nr. 1182, brief Rijksarchivaris Zeeland aan gemeente 
’s-Gravenpolder, 19-06-1961.

49 GAB Archieven ’s-Gravenpolder inv.nr. 1182, brief gemeente ’s-Gravenpolder aan Rijksarchiva-
ris Zeeland, 20-06-1961.

50 GAB Archieven ’s-Gravenpolder inv.nr. 1182, brief Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen aan 
gemeente ’s-Gravenpolder, 30-01-1963.
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stathouwer en twee folioafschriften van Koningin Elysabeth. Ze zijn terecht. En ze 
zijn in Groningen. Hij heeft ze ‘bij de andere gevoegd’, zodat de collectie ’s-Gra-
venpolder weer compleet is. Het ‘verhaal van hun omzwervingen wil ik liever 
verzwijgen, maar er was geen kwade trouw.’51 Ze zijn tijdens de uitlening aan Gro-
ningen dus kwijtgeraakt en klaarblijkelijk al voor 1963. Voor Hummelen ongetwij-
feld een gênante bekentenis, die mogelijk verklaart waarom er verder niet over 
gecorrespondeerd wordt – de verklaring die de gemeente zelf van de vermissing 
had gegeven was immers al net zo gênant.

Nijmeegse studies
Toen Hummelen in Nijmegen hoogleraar was geworden, kreeg hij van de gemeen-
te ’s-Gravenpolder toestemming het Fiolierenmateriaal ook daar in bruikleen te 
houden. Dat stelde hem en zijn medewerkers in staat een aantal ’s-Gravenpolder-
se toneelstukken nader te bestuderen en erover te publiceren. De eerste vrucht 
daarvan is een tekstuitgave van het Spel van Joseph, dat hij in 1974 met G.R.W. 
Dibbets publiceert.52 De inleiding maakt melding van de zeer slechte staat van 
het manuscript, waardoor de transcriptie moeizaam tot stand kwam. De tekst-
bezorgers concluderen dat het spel een afschrift is van omstreeks 1636 naar een 
16e-eeuws origineel. Dat origineel schrijven ze toe aan Jeronimus van der Voort, 
een rederijker die factor was in Lier en Antwerpen, om geloofsredenen uitweek 
en daarna ook enige tijd factor was in Vlissingen. De ’s-Gravenpolderse afschrij-
ver blijkt wel een vakman: hij heeft in de tekst van Van der Voort enkele nauwe-
lijks merkbare coupures aangebracht. Volgens Dibbets en Hummelen is het Spel 
van Joseph de enige – en ook geslaagde – rederijkersbewerking van dit verhaal.

Een door Van Selm aangekondigde teksteditie van de rollen van Sandrijn en 
Lanslot door Hüsken en Schaars laat nog lang op zich wachten, maar verschijnt 
dan toch in 1985.53 In hun inleiding nemen ze meteen in de eerste voetnoot de maat 

51 GAB Archieven ’s-Gravenpolder, inv.nr. 1182, brief Hummelen aan gemeente ’s-Gravenpolder, 
26-01-1968.

52 G.R.W. Dibbets en W.M.H. Hummelen, Joseph, een historiaalspel van Jeronimus van der Voort 
(?). Een tekstuitgave, ingeleid en van aantekeningen voorzien door G.R.W. Dibbets en W.M.H. 
Hummelen. In: Jaarboek van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica De Fonteine 
te Gent 15-16 (1973-1974), 43-166.

53 Van Selm, Aanvullingen, 1978. W.N.M. Hüsken en F.A.M. Schaars, Sandrijn en Lanslot. Di-
plomatische uitgave van twee toneelrollen uit het voormalig archief van de Redrijkerskamer De 
Fiolieren te ’s-Gravenpolder. Nijmegen/Grave, 1985(1).
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van C.G.N. de Vooys en in een moeite door ook van Roemans en Van Assche.54 
In zijn kleine artikeltje van 1935 had De Vooys ‘als het ware in één pennestreep, 
een oordeel geveld, dat zelfs tot in de studie-uitgave van de middeleeuwse versie 
door Roemans en Van Assche heeft geleid tot de minimale waardering voor het 
Zeeuwse Lanseloet-handschrift tot nu toe.’55 Alleen al dat deze rollen weer eens 
een toneelversie geven van Lanseloet van Denemerken, ‘na eeuwen’ van voorna-
melijk gedrukte leesversies van het verhaal, maakt deze rollen volgens Hüsken en 
Schaars bijzonder. Het gaat in hun uitgave nadrukkelijk om een onderzoek van 
het handschrift, niet om een analyse van de dramaturgie. Daarom ook is ze diplo-
matisch van aard, wat inhoudt dat getranscribeerd wordt weergegeven wat er in 
het handschrift werkelijk staat, dus inclusief kennelijke fouten en verschrijvingen. 
Ook de foto’s van het handschrift zijn, iets verkleind, weergegeven. In hetzelfde 
jaar publiceren Hüsken en Schaars in het tijdschrift Literatuur een enigszins po-
pulairder gesteld artikel over de resultaten van hun onderzoek van de ’s-Graven-
polderse rollen.56

Ook voor zijn promotieonderzoek maakt Hüsken gebruik van het ’s-Graven-
polderse materiaal.57 Twee hoofdstukken wijdt hij speciaal aan de rederijkers-
klucht. Daarin roept hij de ’s-Gravenpolderse kluchten met regelmaat te hulp. 
Claes en Geene helpen hem drie keer, Haestbedroghen en vrouw Pluijse tien keer 
en Scavuyt dertien keer bij zijn analyses van de compositie van rederijkerskluch-
ten en van de verhoudingen tussen de personages.

Een derde Nijmeegse publicatie die exclusief een ’s-Gravenpolders spel bestu-
deert, is van de hand van G.R.W. Dibbets. Hij buigt zich over De bruiloftsganger 
zonder feestkleed.58 Daarvan bestaan in het corpus Fiolieren twee versies. Water-
merkonderzoek toont aan dat het ene vijftig à zestig jaar ouder is dan het andere. 
De oorspronkelijke tekst moet geschreven zijn door de factor van De Fiolieren 
uit ’s-Gravenpolder die zich in de tekst eenvoudig ‘plouchman’ noemt. Het spel 
is in 1560 of kort daarna in Kapelle gespeeld tijdens een rederijkersfeest waarop 

54 De eerste druk van zijn teksteditie van Lanseloet van Denemerken maakte Roemans met René 
Gaspar, herdrukken met Hilda van Assche.

55 Hüsken, Schaars, Sandrijn en Lanslot, 3.
56 W.N.M. Hüsken en F.A.M. Schaars, Lanseloet van Denemerken op het Zeeuws toneel. In: 

Literatuur 2, 1985(2), 132-138.
57 W.N.M. Hüsken, Noyt meerder vreucht. Compositie en structuur van het komische toneel in de 

Nederlanden voor de Renaissance. Deventer, 1987.
58 Een geconstrueerde titel. Hummelen gaf deze titel aan het stuk ten behoeve van zijn  

Repertorium, omdat in beide handschriftversies ervan de titel ontbreekt.
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andere kamers aanwezig waren, gezien de vele toespelingen in de tekst op na-
men en deviezen van rederijkerskamers. De oudste van beide versies bevat een op 
een onlogische plaats ingevoegd fragment op ander papier, in een andere hand, 
waarin de sinnekens tal van toespelingen maken op actuele gebeurtenissen in de 
Nederlanden tussen 1566 en 1576. Het optreden van de Spanjaarden wordt daarin 
voorgesteld als werk van de duivel. In de latere versie is dat fragment op een meer 
logische plaats ingepast, maar wel veel minder polariserend geformuleerd.

In Dibbets’ artikel zien we voor het eerst iets van de eerder door Van Dixhoorn 
opgemerkte cultuurhistorische belangstelling, waarbij expliciet aandacht ontstaat 
voor andere dan literaire of dramaturgische verdiensten – of het gebrek daaraan.59 
Dibbets onderzoekt vooral historische aspecten, zoals de omstandigheden waar-
onder het stuk is gespeeld, het publiek dat daarbij aanwezig was en de manier 
waarop historische actualiteit erin is verwerkt.

Niet alleen Hummelens medewerkers, ook zijn studenten hebben zich met 
het corpus Fiolieren beziggehouden. Voor studenten was het, behalve als leer- en 
oefenmateriaal, ook geschikt als stof voor een eindscriptie. In enkele van die on-
gepubliceerd gebleven scripties is een Fiolierenspel aan de orde, waardoor ze het 
waard zijn hier te worden vermeld.60 Door een analyse van vijftien rederijkersspe-
len, waaronder het ’s-Gravenpolderse Hertoch Albertus, gaat A. Elbersen na welke 
ideeën over oorlog er een rol in spelen. Die ideeën blijken genuanceerd te zijn: 
oorlog is weliswaar een straf van God voor wangedrag van vorst of volk, maar kan 
door mensen beëindigd worden. Voor vrede geldt mutatis mutandis hetzelfde, net 
zo genuanceerd: ze is Gods beloning voor goed gedrag van vorst of volk, maar kan 
door mensen bewerkstelligd worden.61

Een scriptie van W. Kamps vergelijkt het ’s-Gravenpolderse spel Abraham en 
Loth met François Machets tragedie Sodoma, dat hetzelfde verhaal vertelt.62 De 

59 Van Dixhoorn, De rederijkerskamer, 67-71.
60 Aangetroffen in het scriptiearchief van de vakgroep Nederlandse Taal en Cultuur van de Ka-

tholieke Universiteit Nijmegen. De opleidingscoördinator, dr. Jos Muijres, laat weten: ‘Wellicht 
zijn er meer scripties geschreven, het scriptiearchief is [. . .] allesbehalve volledig’, (e-mail 02-
11-2017). Soms bleven scripties in het persoonlijk archief van de begeleidende medewerker. Zo 
bereikten enkele van die werkstukken mij door de vriendelijke tussenkomst, waarvoor ik hem 
hartelijk dank, van prof. dr. Bart Ramakers (Rijksuniversiteit Groningen) die ze in bewaring 
kreeg uit het persoonlijk archief van prof. dr. W.M.H. Hummelen.

61 A. Elbersen, Oorlog in en buiten de rederijkersliteratuur van de zestiende eeuw. Ongepubli-
ceerd. Nijmegen, 1987. 

62 Daarover W.N.M. Hüsken, Franchois Machets tragedie Sodoma. In: G.R.W. Dibbets en P.W.M. 
Wackers, (red.), Wat duikers vent is dit! Opstellen voor W.M.H. Hummelen. Wijhe, 1989, 219-
235.
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vergelijking valt goed uit voor het Fiolierenstuk: dat blijft inhoudelijk dicht bij het 
Bijbelverhaal en vooral valt erin op dat de auteur een sociaal bewogen man is, 
die stelling neemt tegen het kapitalisme van zijn tijd.63 A.J. van Dijk maakte een 
kritische tekstuitgave met annotaties van De onrechtvaardige Pachters, onder an-
dere voorafgegaan door een ‘beschrijving van het manuscript’ en observaties over 
‘de taal van de tekst’.64 In hetzelfde jaar waarin Dibbets zijn artikel over De brui-
loftsganger zonder feestkleed publiceert, buigt een van zijn studenten zich over dat 
spel. Het gaat daarin om een vergelijking tussen De bruiloftsganger zonder feest-
kleed uit de collectie Fiolieren met een spel van de Haarlemse kamer Trou Moet 
Blycken over hetzelfde onderwerp: D’ evangelische Maeltyt. Het Haarlemse spel 
lijkt uitsluitend gericht op het verbeelden van de Bijbelse gelijkenis, terwijl het 
’s-Gravenpolderse spel zich meer bezighoudt met de uitleg ervan, wat de auteur 
de mogelijkheid geeft om voor die uitleg de politieke actualiteit te hulp te roepen.65

Verbreding
Hummelens Repertorium van het rederijkersdrama heeft zeker bijgedragen aan 
de toenemende belangstelling voor het rederijkersonderzoek in het algemeen. 
Het wees studenten en onderzoekers de weg naar rederijkersspelen die tot dan 
toe onbekend waren. Ook de studie van het corpus Fiolieren komt erdoor op 
gang. Door het langdurig bruikleen aan Hummelen blijft dat aanvankelijk be-
perkt tot Nijmeegse medewerkers en studenten die er diverse tekstedities, arti-
kelen en scripties aan wijden. Na de verschijning van het Repertorium komt ook 
onderzoek op gang aan andere universiteiten. Een eerste voorbeeld daarvan is 
Van Selms enigszins polemische artikel over de tekstoverlevering van Lanseloet 
van Denemerken.66 Een later voorbeeld is de studie die Marya Hendrikx-Welten 
wijdde aan het Spel van Koningin Elisabeth. Aan de Leidse universiteit maakte ze 
eerst een codicologische en paleografische beschrijving van de twee handschrif-
ten die er in het corpus Fiolieren van bestaan.67 Aan de Utrechtse universiteit 
studeerde ze daarna af met wat ze zelf noemt ‘een aanzet tot een uitgave’. Het is 

63 W. Kamps, Twee bijbelse rederijkersspelen. Ongepubliceerd. Nijmegen, 1993.
64 A.J. van Dijk, De onrechtvaardige Pachters. Een 16de-eeuws gelijkenisspel naar Mathéüs 21: 33-

46. Ongepubliceerd. Veenendaal, 1980.
65 C. van Aalst, De Bruiloftsganger aan de Maeltyt. Een vergelijkende analyse tussen twee zestien-

de eeuwse spelen. Ongepubliceerd. Nijmegen, 1989.
66 Van Selm, Aanvullingen, 1978.
67 M. Hendrikx-Welten, Beschrijving van twee handschriften van het rederijkersdrama: het Spel 

van Koningin Elysabeth. Ongepubliceerd. Blaricum, 1987(1).



488 ‘De wereld in’

een tekstkritische editie van het spel, dat wil zeggen dat de tekst door de editeur 
waar nodig en wenselijk genormaliseerd, verbeterd en hersteld is. Die ingrepen 
zijn dan steeds nauwkeurig verantwoord.68

In diezelfde periode werkt aan de universiteit Gent P. Lammens-Pikhaus aan 
haar onderzoek naar tafelspelen bij de rederijkers.69 Ze beschrijft in haar proef-
schrift een corpus van 113 tafelspelen, grotendeels ontleend aan Hummelens re-
pertorium. Daaronder is ook het ’s-Gravenpolderse Niemans Eijghen en Mijselfs 
Onvrij. Het gaat er in deze studie vooral om het genre tafelspel te onderscheiden 
en de kenmerken ervan te beschrijven. Het ’s-Gravenpolderse spel wordt dus niet 
op eigen merites geanalyseerd, maar uitsluitend hier en daar gebruikt als voor-
beeld van een genrekenmerk.70

Het recentere proefschrift van Femke Kramer onderzoekt het genre van de 
klucht.71 Voor haar onderzoek selecteerde ze uit Hummelens Repertorium 77 
kluchten, waaronder de drie uit de verzameling van De Fiolieren: Claes en Geene, 
Scavuyt en Haestbedroghen en vrou Pluijse. Zoals eerder in Hüskens dissertatie 
fungeren ze als illustratiemateriaal.72 Kramer gebruikt ze voor de analyse van 
genre kenmerken van de rederijkersklucht, maar ze geeft ook ruime samenvat-
tingen van de inhoud.

Inmiddels is het corpus Fiolieren zodanig ingeburgerd in de academische we-
reld, dat in publicaties nauwelijks nog verwijzingen naar Poldermans’ Archief-pu-
blicatie voorkomen en ook steeds minder naar ’s-Gravenpolder en De Fiolieren. 
Auteurs achten verwijzing naar het codenummer in Hummelens Repertorium 
veelal voldoende. Of naar een teksteditie, als die er is. Bax en Vuijk bijvoorbeeld 
analyseren de dialogen van de sinnekens van vijf bekende rederijkersspelen, waar-

68 M. Hendrikx-Welten, Het Spel van Koningin Elysabeth, aanzet tot een uitgave. Ongepubli-
ceerd. Blaricum, 1987(2). 

69 P. Lammens-Pikhaus, Het tafelspel bij de rederijkers. Twee delen. Gent, 1988 en 1989. Op p. 32 
definieert zij het tafelspel als ‘een dramatisch rederijkersgenre, dat voor een privé-gezelschap 
bij een of andere feestelijke gelegenheid rondom een tafel tijdens de maaltijd werd opgevoerd 
door maximaal vier spelers [. . .] die met elkaar of met het publiek [. . .] in discussie gewikkeld 
zijn over een of ander punt [. . .] waarbij dit soms gepaard gaat met lijfelijk contact en actie en 
waarbij rechtstreekse apostrofen en allusies op het feestgezelschap wijzen op het doorbreken 
van de ‘vierde wand’.’

70 Het valt op dat Lammens-Pikhaus liever refereert aan Mijn Zelfs Onvry van J.B. Houwaert. Dat 
is een gedrukte versie van hetzelfde spel uit 1621. De oorzaak van die voorkeur kan zijn het niet 
beschikbaar hebben van een goede transcriptie van de ’s-Gravenpolderse tekst en wel van een 
foto(kopie) van Houwaerts gedrukte tekst.

71 F. Kramer, Mooi vies, knap lelijk. Grotesk realisme in rederijkerskluchten. Hilversum, 2009.
72 Hüsken, Noyt meerder.
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onder het ‘-Gravenpolderse Spel van Joseph en volstaan met verwijzing naar de 
teksteditie van Dibbets en Hummelen.73 Als Pleij Haestbedroghen en vrou Pluij-
se ter sprake brengt, verwijst hij simpelweg naar Hüskens dissertatie, niet naar 
’s-Gravenpolder of De Fiolieren.74 De primaire bronnen hoeven niet altijd meer 
vermeld te worden.

Na het pionierswerk in de naoorlogse periode van onder anderen Van Elslan-
der in Vlaanderen en Hummelen in Nederland, verbreedt de belangstelling voor 
de rederijkers en hun teksten zich, zoals eerder opgemerkt, langzamerhand in 
een meer cultuurhistorische richting. In het laatste kwart van de twintigste eeuw 
beginnen rederijkersstudies te verschijnen die zich minder richten op de teksten, 
maar meer op de historische context waarin ze ontstonden, hun functie in de 
samenleving en hun rol in een maatschappelijke ontwikkeling. Dat zet door in de 
eenentwintigste eeuw. Ook in de afgelopen twintig jaar verschenen studies over 
de vijftiende en de zestiende eeuw waarin de rederijkerscultuur bestudeerd wordt 
als een fenomeen dat die periode kleurde. En ook in die studies speelt de collectie 
’s-Gravenpolder hier en daar een rol, vaak door verwijzing naar eerdere studies 
en tekstedities. Het is niet erg interessant hier al die verwijzingen naar iets uit het 
Fiolierenarchief op te sommen, maar enkele moeten hier ter afsluiting wel aan de 
orde komen.

Van bijzondere aard is bijvoorbeeld de bijdrage van J.P. Gumbert aan de arti-
kelenbundel Spel en spektakel.75 Hij behandelt onder andere formaten van hand-
schriften. Als een bijzondere vorm beschouwt hij de rol, ‘in Hummelen verte-
genwoordigd door de exemplaren uit ‘s-Gravenpolder’. Vervolgens zet hij uiteen 
dat de rol niet voorbehouden was aan toneelteksten, maar dat er ook veel ander-
soortige teksten op rollen zijn opgetekend. De rol blijkt gangbaar geweest te zijn, 
‘vooral geschikt voor teksten die te klein zijn om een katern, laat staan een heel 
boek te vullen’.76

73 M.M.H. Bax en W. Vuijk, ‘Wy porren natuere tot hovaerdijen’. Taalhandelingsconventies van 
sinnekens in het zestiende-eeuwse rederijkerstoneel. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde. Jaargang 106, 1990, 15-39, 37.

74 H. Pleij, Spectaculair kluchtwerk. De strijd om de broek als theater. In: H. van Dijk en B. 
Ramakers (red.), Spel en spektakel. Middeleeuws toneel in de Lage Landen. Amsterdam, 2001, 
263-281, 264.

75 Van Dijk en Ramakers, Spel en spektakel is een goed voorbeeld van een artikelenbundel die 
veel meer aspecten van het middeleeuwse en vroegmoderne theater onderzoekt, dan alleen 
het literaire of dramaturgische.

76 J.P. Gumbert, Nederlandse toneelhandschriften. Een codicologische oogopslag. In: Van Dijk en 
Ramakers, Spel en spektakel, 76-82, 81-82.
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In een studie over poëticale opvattingen van rederijkers zet Nelleke Moser uiteen 
dat ze devote bedoelingen hadden met hun kunst: ze stelden die in dienst van de 
leer van de kerk.77 In tal van refreinen, vertogen en spelen van sinne poneerden en 
beargumenteerden ze de verhevenheid en de goddelijke oorsprong van de kunst 
van retorica. Daarbij maakten ze gebruik van een uitgebreid systeem van veelal 
aan de bijbel ontleende metaforen. Moser haalt het ’s-Gravenpolderse spel Sigis-
munda aan, waarin twee keer zo’n metafoor voorkomt die de verhevenheid van 
retorica poneert.78 In de proloog gebeurt dat met behulp van een wijn-metafoor: 
het personage dat de wijn versmaadt en liever water drinkt, heet om die reden 
Onrijp Oordeel. Verderop in het spel blijkt Onrijp Oordeel distels te zoeken op de 
akker en daarbij de edele tarwe te vertrappen. Dit soort allusies op de consecratie 
van brood en wijn en op de verandering van water in wijn zijn talrijk in rederijker-
steksten.79 Mosers studie is niet alleen een metaforenonderzoek; ze zoekt steeds 
de verbanden tussen rederijkersliteratuur, religie en de maatschappelijke context.

Arjan van Dixhoorn benadert de rederijkerscultuur voornamelijk als een 
cultuurhistorisch fenomeen. In zijn proefschrift komt de rederijkerskamer van 
’s-Gravenpolder uiteraard aan de orde, maar niet vanwege de overgeleverde to-
neelstukken.80 In Van Dixhoorns onderzoek is juist het andere materiaal dat Pol-
dermans gevonden had van belang: drie verschillende afschriften van een statuut 
uit 1596 en vijf comparitieboekjes waarin de kamer jaar in jaar uit verslag legde 
van het reilen en zeilen van de broederschap. Van Dixhoorn onderzoekt vooral 
het institutionele karakter van de rederijkerskamers en de netwerken die gaan-
deweg ontstonden van kamers en individuele rederijkers.81 Ook in een vroeger 
artikel gebruikt Van Dixhoorn statuten en ander materiaal om na te gaan hoe en 
met welke bedoeling rederijkerskamers poogden het gedrag van hun leden te re-
guleren; ook daarin doet het ’s-Gravenpolderse statuut mee in de bewijsvoering.82

77 Nelleke Moser, De strijd voor rhetorica. Poëtica en positie van rederijkers in Vlaanderen, Bra-
bant, Zeeland en Holland tussen 1450 en 1620. Amsterdam, 2001.

78 Ibidem, 189.
79 Ibidem, 168-193.
80 A. van Dixhoorn, Lustige geesten. Rederijkers in de Noordelijke Nederlanden (1480-1650). Am-

sterdam, 2009. 
81 Ibidem, resp. hoofdstuk 3 Organisatieprincipes: literaire corporaties; hoofdstuk 2 Een literaire 

netwerksamenleving.
82 A. van Dixhoorn, Als retorica regeert. Rederijkersregels rond taal en gedrag in de zestiende en 

zeventiende eeuw. In: De zeventiende eeuw, jrg. 18, 2002, 17-30, 26-29.
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Andere rederijkersarchieven in Zeeland
Er zijn nog enkele collecties van Zeeuwse rederijkerskamers bewaard. Geen daar-
van komt in publicaties zo vaak aan de orde als de ’s-Gravenpolderse. Enigszins 
vergelijkbaar met Poldermans’ vondst is die van Meertens in Brouwershaven: een 
statuut, een tiental kluchten en enkele liedjes.83 Kort na Meertens’ bekendmaking 
daarvan verscheen er een dissertatie over die voornamelijk taalkundig gericht 
was en weinig inging op literaire of dramaturgische aspecten.84 Daarna is er re-
gelmatig aandacht aan besteed door onderzoekers van rederijkerskluchten, maar 
minder dan aan de s’-Gravenpolderse spelen.85 Dat komt waarschijnlijk doordat 
die collectie gevarieerder is dan de Brouwershavense, met spelen van heel diverse 
aard. Ook van de Middelburgse kamer Het Bloemken Jesse is materiaal bewaard 
gebleven en daar is ook over gepubliceerd, maar die publicaties betreffen veelal 
het werk van individuele dichters en niet zozeer de productie van de kamer waar-
van ze lid waren. De Veerse rederijkerskamer Missus Scholieren ten slotte heeft 
een omvangrijk archief nagelaten. Dat lijkt vooral voer voor historici: de statuten, 
de rekeningboeken en enkele losse documenten geven veel informatie over Veere 
en zijn inwoners prijs, tot aan het eind van de achttiende eeuw zelfs. In het project 
Rederijkers in Zeeland wordt dat materiaal nu ontsloten.86 Inmiddels zijn in het 
kader van dat project ook de verzenboeken getranscribeerd en dus beschikbaar 
voor onderzoekers. Recente publicaties van Elsbeth Blok - den Braber laten zien 
dat dat Veerse materiaal, ondanks het ontbreken van toneelteksten, zeker zo rijk 
en gevarieerd is als het ’s-Gravenpolderse en ook een goede kans maakt op een 
mooie carrière in de wetenschap.87

Besluit
Met het Spel van de stathouwer stuurde Poldermans in 1930 via Archief eigenlijk 
de hele Fiolierenverzameling ‘de wereld in’ en hoopte dat dat kon bijdragen ‘aan de 
kennis van de ‘oude kamers van Rethorica’, aan belangstelling voor de rederijkers-

83 Meertens, Letterkundig leven, 116-117.
84 H. Meijling, Esbatementen van de Roode Lelie te Brouwershaven. Groningen, 1946.
85 Bijvoorbeeld Hüsken, Noyt meerder; Kramer, Mooi vies.
86 Informatie over het project Rederijkers in Zeeland op https://rederijkerszeeland.wordpress.

com.
87 E. den Braber, ‘Dichtkunst beminnende Leden der Redenzaal binnen Vere’: Een onderzoek naar 

de location of value in de verzenboeken van de Veerse rederijkerskamer Missus Scholieren (1681-
1794). Ongepubliceerd. Utrecht, 2017 en E. Blok - den Braber, Vensterglazen, toneel en verzen-
boeken: het spel van de Veerse rederijkerskamer Missus Scholieren (1681-1796). In: Archief. 
Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2017, 101-121.
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cultuur en dat het aanzet zou kunnen zijn tot meer studie daarvan. In ieder geval 
dat laatste is gebeurd. Er is al heel wat gepubliceerd van en over het archief van 
De Fiolieren. Er zijn tekstedities gemaakt, er zijn artikelen exclusief aan ’s-Gra-
venpolderse spelen gewijd. Ze figureren in promotieonderzoeken, spelen mee in 
studies over het rederijkerstoneel in het bijzonder en over de rederijkerscultuur 
in het algemeen. Kortom, het corpus ’s-Gravenpolder is gezien en opgemerkt, 
onderzoekers doen er hun voordeel mee.

Het heeft wel tijd nodig gehad. De aandacht ervoor was aanvankelijk niet 
groot. Die wakkerde pas aan, na zo’n veertig jaar, doordat Hummelen de spe-
len opnam in zijn Repertorium. Zeker zo belangrijk lijkt het langdurige bruikleen 
te zijn geweest dat Hummelen overeen wist te komen, eerst met de gemeente 
’s-Gravenpolder, later met Borsele. Dat leidde tot meerdere publicaties van hem 
en zijn medewerkers. Nadeel van dat langdurig bruikleen was wel dat het corpus 
al die tijd niet beschikbaar was voor onderzoekers van andere universiteiten. Pas 
na beëindiging van het bruikleen in het begin van de jaren zeventig waren pu-
blicaties over het Fiolierenmateriaal niet meer exclusief Nijmeegs. En toen brak 
ook de fase in de receptiegeschiedenis aan waarin de belangstelling niet meer 
exclusief literair-historisch was, maar zich verbreedde tot andere vakgebieden 
als politieke, sociale, kunst- en cultuurgeschiedenis. Een eerste signaal daarvan 
was te zien in Dibbets’ artikel over De bruiloftsganger zonder feestkleed.88 Van 
Dixhoorn beschouwde weer wat later de rederijkerij als een beschavingsinitiatief 
van burgers en niet alleen van burgers in steden. Op het platteland bleken die be-
schavingsinitiatieven ook te bestaan.89 Voor onderzoek dat zich niet alleen richt 
op de toneelteksten, maar meer op de organisatie, de werking en de functie van 
rederijkerskamers bleek Poldermans’ vondst dus ook goed bruikbaar.

Het archief van De Fiolieren is veruit het succesvolst van de Zeeuwse collec-
ties. Dat ligt aan de aard van de collectie, de gevarieerdheid ervan, én aan de pre-
sentatie en promotie door D.A. Poldermans. Hij presenteerde het materiaal goed 
gedocumenteerd en met aandacht voor de veelkleurigheid ervan. Maar evenzeer 
is van belang dat hij het presenteerde in Archief, een tijdschrift van een gerenom-
meerd wetenschappelijk genootschap, waardoor het buiten Zeeland gelezen zou 
worden door lezers met een wetenschappelijke blik. De casus van het corpus Fio-
lieren toont aan dat het voor een wetenschappelijk genootschap als het Zeeuwse 

88 Dibbets, Een bruiloftsganger.
89 Van Dixhoorn, Rederijkersregels.
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van belang is te weten dat er in de onmiddellijke omgeving behalve professionele 
ook amateuronderzoekers en studenten werken die het waard zijn een podium 
te krijgen in het Genootschap. Een andere oorzaak van Poldermans’ succes is dat 
hij goede contacten legde met mensen die hem en zijn vondst verder konden hel-
pen. De Vooys verwees hem naar Meertens, Meertens introduceerde hem in het 
Zeeuws Genootschap en bij de Archief-redactie en besprak de ’s-Gravenpolderse 
collectie in een wetenschappelijke publicatie. Daarna is het balletje blijven rollen. 
Een publicatie in Archief kan dus een mooie wetenschappelijke carrière inluiden, 
zo al niet van de publicist dan toch van het gepubliceerde.

Blijft het balletje rollen? Waarschijnlijk wel. Er is weliswaar wetenschappelijk 
werk gemaakt van een aantal van de ’s-Gravenpolderse spelen, maar er is nog 
veel niet gedaan. Het corpus bestaat uit 32 spelen en 18 toneelrollen. Er zijn voor 
onderzoekers nog ruim voldoende mogelijkheden voor zinvol onderzoek aan het 
Fiolierenarchief. Herbert Mouwen is bezig met een promotieonderzoek dat is ge-
wijd aan de opvoeringspraktijk van de toneelspelen en aan de theatercultuur van 
’s-Gravenpolder, waarin uiteraard deze spelen van De Fiolieren centraal staan. Na 
zijn onderzoek zal deze rijke rederijkerscollectie nog genoeg te bieden hebben 
aan onderzoekers die andere aspecten ervan willen onderzoeken. Dat geldt ook 
voor de comparitieboekjes en de statuten, waaraan cultuur- en andere histori-
ci hun hart nog kunnen ophalen. En zelfs over Poldermans’ eigen stathouwer is 
meer te zeggen dan hij in zijn 118 Archief-pagina’s deed.
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Honderd jaar archeologisch onderzoek op 
het strand en in de duinen van Schouwen

Frans Beekman

Inleiding

Ten westen van Haamstede op Schouwen-Duiveland ligt een uitgestrekt 
duingebied. Het is tien vierkante kilometer groot en tot het strand langs 
de Oosterschelde meer dan vier kilometer breed. In die duinen bevinden 

zich grote duinvalleien en liggen duintoppen tot dertig meter hoog. Op de bodem 
van vele duinvalleien liggen potscherven en dat is vaak ook het geval op het smal-
le strand bij het dorp Westenschouwen. Gemakkelijk komt de vraag op wat hier 
eigenlijk is gebeurd. In het verleden moeten de duinen ten westen van Haamstede 
naar binnen zijn gewaaid en daarbij ouder (cultuur)land hebben bedekt.1

Aan de overkant van de Oosterschelde bij Domburg op Walcheren werden 
vanaf de zeventiende eeuw al vondsten op het strand gedaan. Vanuit de hoofd-
stad Middelburg had de gestudeerde elite er belangstelling voor. Schouwen-Dui-
veland was veel geïsoleerder en de oude voorwerpen lagen verborgen in moeilijk 
toegankelijke duinen en op afgelegen stranden. Pas omstreeks 1900 veranderde 
dat. Het is de verdienste van onderwijzer J.A. Hubregtse uit het dorp Burgh dat 
er aandacht kwam voor het ontstaan van de duinen en de archeologie op de Kop 
van Schouwen. Tussen 1911 en 1940 heeft Hubregtse dertig jaar lang potscher-
ven, munten en andere metalen voorwerpen verzameld. De interpretatie van de 
vondsten en sporen kostte hem veel moeite. Dat had te maken met de stand van 
de archeologische en geologische wetenschap. Zijn grote verzameling legateerde 

1 Graag bedank ik dr. Bert van der Valk (Deltares) voor het kritisch doorlezen van de eerste 
versie van dit artikel.
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Hubregtse na zijn overlijden aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 
en vormt met zijn nagelaten papieren een belangrijke bron van onderzoek.2

Na 1940 werd er een halve eeuw vrijwel geen archeologische veldwerk gedaan 
in de Schouwse duinen. Wel werden veel vondsten en vondstgroepen in die peri-
ode onderzocht en beschreven in diverse vaktijdschriften. De relatie met de naar 
binnen gewaaide duinen werd nog niet gelegd, de (metalen) voorwerpen kregen 
vooral aandacht. Over het middeleeuwse aardewerk was in die jaren nog te wei-
nig bekend. De archeoloog Braat wees er met nadruk op, dat het niet zeker is ‘of 
Hubregtse’s determinaties van scherven wel juist waren’.3

Omstreeks 1990 waren de omstandigheden gunstig voor hernieuwd veldwerk 
en onderzoek. Dat had te maken met de samenwerking tussen de geoloog L. van 
der Valk van de toenmalige Rijks Geologische Dienst (RGD), de provinciaal ar-
cheoloog van Zeeland R.M. van Heeringen van de toenmalige Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), en de schrijver van dit artikel, F. 
Beekman, leraar aardrijkskunde aan de toenmalige Rijksscholengemeenschap 
(RSG) Professor Zeeman in Zierikzee. Een deel van de oude vindplaatsen in de 
duinen was weliswaar bebost met dennen, maar dankzij een aantal droge winters 
waren er in de Meeuwenduinen diverse stuivende duinvalleien waar veel was te 
vinden. Door leden van de AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie 
in Nederland, werd met toestemming van Staatsbosbeheer, niet-destructief on-
derzoek gedaan. Dat was in feite de voortzetting van ‘methode Hubregtse’: het 
oprapen van voorwerpen van de bodem, maar wel op moderne leest geschoeid en 
met meer kennis. De interdisciplinaire aanpak leidde tot opmerkelijke resultaten, 
die in artikelen, rapporten en een boekhoofdstuk werden vastgelegd. Die kennis 
speelde in 2017 een rol bij de beheeringrepen in de duinen, in het kader van de 
PAS maatregelen.4

In het nu volgende overzichtsartikel van de geologie en archeologie op de Kop 
van Schouwen zal de genoemde indeling in drie perioden terugkeren. Het is be-
langrijk voor het begrip, dat nog steeds dezelfde terreinvormen en archeologische 
resten als een eeuw geleden in dezelfde context kunnen worden bestudeerd. Dat 
speelt mee bij de beoordeling van de vondsten in de collectie Hubregtse van het 

2 J.A. Trimpe Burger, Aantekeningen bij het legaat van de oudheidkundige J.A. Hubregtse. In: 
Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1994, 205-223.

3 W.C. Braat, Zeeland in de Vikingtijd. In: Archief, 1954, 137, noot 7.
4 PAS = Programma Aanpak Stikstof. Het gaat om herstelmaatregelen in natuurgebieden om de 

sterke begroeiing als gevolg van stikstofdepositie uit de lucht te verwijderen.
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Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Ook is er aandacht voor 
de onderzoekers uit Zeeland en daarbuiten die zich met dit thema bezig hielden.

Johannes Adriaan Hubregtse (1878-1940)
Johannes (‘Hannes’) Hubregtse stamt uit een familie van dorpsonderwijzers. 
Hij werd op 22 maart 1878 in Scherpenisse op Tholen geboren, waar zijn vader 
hulponderwijzer was. In hetzelfde jaar werd Hubregtse sr. hoofdonderwijzer in 
Burgh en zou dat tot 1921 ruim veertig jaar blijven. Hubregtse jr. groeide op in 
Burgh. Hij kwam in zijn jeugd in het vissersgehucht Burghsluis en op het strand 
van Westenschouwen. Hij heeft toen gehoord dat vóór 1880 op dit strand res-
tanten van een oude haven aan de oppervlakte lagen, waar men naar zilveren 
en gouden munten zocht. Van de verkoop hiervan kon een boerenvrouw ‘in de 
muste’ gaan, dus de Schouwse streekdracht met sieraden kopen. Op de jeugdige 
leeftijd van vijftien jaar in 1893 ging Hannes Hubregtse naar de Rijkskweekschool 
in Haarlem. Vijf jaar later was hij een jaar onderwijzer in Bloemendaal. Tussen 
1899 en 1907 werd Hubregtse dat in Poortvliet op het eiland Tholen en vanaf 1907 
in Haamstede, terwijl hij in Burgh woonde.5

In het eerste decennium van de twintigste eeuw waren er voortdurend klach-
ten over de duinen, waarbij zand over het cultuurland naast die duinen waaide. 
De oorzaak hiervan moet worden gezocht in het sinds 1872 loslaten door Domei-
nen van elke vorm van beheer van de zeereep, waarin grote stuifgaten ontstonden 
en veel zand naar binnen waaide. Er vormden zich diepe duinvalleien. Al in 1910 
schrijft Hubregtse hierover aan J.H. Holwerda, directeur van het Rijksmuseum 
van Oudheden (RMO) in Leiden. In hetzelfde jaar vermeldt houtvester J.H. Jager 
Gerlings in een rapport dat er in de duinen ‘scherven van urnen en vuursteenen 
pijlspitsen’ zijn gevonden.6 Zelf noemde Hubregtse later de orkaan van 30 sep-
tember 1911 als het begin van zijn speurtochten: ‘Zoo werd geleidelijk naast het 
strand het geheele duingebied nagespoord.’ In 1917 leidde hij het echtpaar Hol-
werda rond in de domaniale duinen. In 1918 werd J.A. Hubregtse geaccepteerd als 
lid van het Zeeuws Genootschap.

5 F. Beekman, De Kop van Schouwen onder het zand. Duizend jaar duinvorming en duingebruik 
op een Zeeuws eiland. Utrecht, 2007, 33-36; F. Beekman, De collectie-Hubregtse. In: Zeeland, 
18, 2009, 99-102.

6 Nationaal Archief, Landbouw 1863-1947, dossier 262. Rapport omtrent den toestand der 
duinen op het eiland Schouwen in verband met eene eventueele bebossching door J.H. Jager 
Gerlings, 26 september 1910.
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In 1918 begon ook het vastleggen en bebossen van de duinen ten noorden van Wes-
tenschouwen onder leiding van A.G. Verhoeven. Hubregtse pleitte voor behoud 
van de archeologische vindplaatsen, maar in 1919 ontbood genoemde inspecteur 
der domeinen de dorpsonderwijzer in hotel Bom in Haamstede: de helmbeplan-
tingen behoorden te verlopen volgens plan, vondsten of niet. De hierna volgende 
dennenaanplant in 1923 ging tot 1942 door en besloeg ten slotte 330 hectare.7

Ondertussen had Hubregtse een manier van verzamelen en bewaren van zijn 
vondsten bedacht. Hij meende terecht dat het geen traditionele opgraving betrof. 
De wind deed het werk en er kwamen steeds nieuwe vondsten aan de oppervlakte. 
In de domaniale duinen aan de zeekant onderscheidde Hubregtse van noord naar 
zuid de dalen A tot en met Z, in de Zeepeduinen achter Haamstede de dalen1 tot 

7 Beekman, Kop van Schouwen, 222-239.

J.A. Hubregtse als jong onderwijzer 
omstreeks 1910. Hij zit op de ‘tras’ 
(regenbak) bij zijn woning in Burgh 
(Foto: onbekend).
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en met 18,8 in de Verklikkerduinen aan de noordkust de dalen a tot en met g, en op 
het strand tussen Westenschouwen en de vuurtoren lagen zijn vakken I tot en met 
IX. Vrijwel zonder verdere selectie werden de vondsten geborgen in doosjes en 
sigarenkistjes met een vaste code en dat was een goede methode in deze situatie.

Op het strand van Westenschouwen en noordelijker vond Hubregtse veel Ro-
meinse munten en Merovingische sceatta’s, vergelijkbaar met Domburg maar in 
kleinere aantallen. Ook lagen er Karolingische sierspelden (fibula’s). In de duin-
valleien vond hij wel eens munten, maar minder. Het strand van Westenschouwen 
bij strandpaal 1 (nu 17) leverde veel jongere metaalvondsten op uit de veertiende 
en vijftiende eeuw, zoals insignes, gespen, sieraden, en de al eerder genoemde 
zilveren en gouden munten. In de Verklikkerduinen lag alleen materiaal jonger 
dan de Middeleeuwen.

J.H. Holwerda (1873-1951) stimuleerde Hubregtse een artikel over zijn vond-
sten te schrijven en dat verscheen in 1923, ruim tien jaar na zijn eerste speurtoch-
ten.9 Hubregtse gaat uitvoerig in op de vondstomstandigheden. Hij laat voor dit 
artikel zeven foto’s maken door P.C. van Immerzeel uit Zierikzee, die een goed 
beeld geven van de stuivende duinen. Ook maakte Johannes Vijverberg, hoofd 
van de openbare lagere school in Noordgouwe, voor collega Hubregtse lantaren-
plaatjes en filmstroken om bij zijn voordrachten te gebruiken.10

‘De Frankische nederzettingen in de duinen van Schouwen’
Dit artikel van zeventien bladzijden (in groot folio) met foto’s, kaarten en tekenin-
gen, verscheen in Oudheidkundige Mededeelingen uit ’s Rijksmuseum van Oudhe-
den te Leiden (1923), dat onder redactie stond van J.H. Holwerda. De titel is tussen 
aanhalingstekens geplaatst om aan te geven dat het de mening van Hubregtse 
betreft. Zowel op de woorden ‘Frankisch’ als ‘nederzettingen’ (in de betekenis van 
huisplattegronden) is namelijk wel wat af te dingen.

Onder ‘Frankisch’ verstaat Hubregtse de scherven van blauwzwarte en lichtge-
le kogelpotten, door hem soms ‘Karolingisch’ genoemd en dus uit de negende en 
tiende eeuw stammend. Deze kogelpotten zijn echter geïmporteerd uit Paffrath,  
Pingsdorf en Andenne in de elfde en twaalfde eeuw, een paar eeuwen jonger dan 

8 J.A. Hubregtse, De Frankische nederzettingen in de duinen van Schouwen. In: Oudheidkundi-
ge Mededeelingen uit ’s Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 4, 1923, kaart: ‘Kust van Schou-
wen met dalen in de duinen.’

9 Hubregtse, Frankische nederzettingen.
10 Dit materiaal bevindt zich nu bij Jan Schot in Zierikzee.
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Hubregtse en Holwerda toen dachten. De kennis van deze typen aardewerk af-
komstig uit het achterland van Rijn en Maas was er nog niet. De munten en fibu-
la’s waren wel Karolingisch. De aanduiding ‘nederzettingen’ duidt op de ligging 
van woningen in het duinterrein en dit veronderstelt de vondst van huisplatte-
gronden. Daar is er nog geen een van aangetoond door het ontbreken van een 
echte opgraving. In de afgestoven wanden van duinvalleien en in de steilrand van 
afgeslagen duinen zag Hubregtse een donkere ‘cultuurlaag’ of ‘woonvlak’, waar-
uit volgens hem de scherven afkomstig waren. Als criterium voor Frankische be-
woning noemt Hubregtse het voorkomen van fragmenten maalsteen en ‘ijzeren 
klampen van hutwanden’, ook wel ‘hutklampen’ genoemd.

De doorlopende donkere band, die om alle duinvalleien duidelijk zichtbaar is, be-
hoort bij een of meer humeuze bodems op het Oude Duinlandschap op circa 3,5 
meter + NAP. Daarboven ligt het Jonge Duinlandschap, dat er vanuit het westen 
overheen is gewaaid. Het is goed te zien dat scherven en botten van (landbouw)

Door winderosie aangetaste bodem in dal Z nabij Westenschouwen. De bodem op de Oude 
Duinen tekent zich ook rond de stuifkuil af. Op deze bodem verzamelen zich scherven uit hogere 
cultuurniveaus (foto J. Hudig 1926).
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huisdieren niet in, maar vooral op de fossiele bodem liggen. Hierbij moet wel 
worden opgemerkt dat het onderscheid tussen Oude Duinen en Jonge Duinen pas 
in 1913 door Jakob Jeswiet was gemaakt.11 Het enige handboek over duinvorming 
was toen het ‘Dünenbuch’.12 Voor Hubregtse was het een gemis dat de geologie, 
geomorfologie en archeologie van de Nederlandse duinen in die jaren slecht be-
kend was.

Wanneer door voortgaande winderosie de hierboven genoemde bodem deels 
doorstoof, ontstonden allerlei donkere banen waarin Hubregtse standsporen van 
huizen meende te herkennen.13 Hij zag er resten van de vloer en wanden van 
woningen in en noemde dat ‘Frankische standsporen van een wooncomplex’. 
Ook schreef hij resoluut: ‘De bijliggende ceramiek bestempelt deze vestigingen 
onmiskenbaar als Karolingisch.’ Hij tekende zonder schroom uit enkele donkere 
banen of hoeken een complete plattegrond. Hubregtse had waarschijnlijk elders 
nog nooit standsporen gezien.

In dal F1 heeft Hubregtse vermoedelijk een aantal evenwijdige greppels in een 
bloot gewaaide akker aangezien voor een woning van veertig bij twintig meter. In 
zijn aantekeningen noemt hij de zeer grote woning zelfs een ‘kazerne der kust-
wacht’ bij de Karolingische bewoning, verwoest in de strijd met de Noormannen! 
Dergelijke verkavelingen zijn later eveneens waargenomen in de Verklikkerdui-
nen en in het noordelijk deel van de Meeuwenduinen. Hubregtse had trouwens 
wel goed gezien dat afvalkuilen met botten en scherven langer weerstand boden 
tegen de harde wind en als kleine heuveltjes in de duinvalleien zichtbaar bleven. 
Die afvalhopen noemde hij ‘brandhaarden’ of ‘vuurhaarden’. Hubregtse had even-
eens goed waargenomen dat vondsten uit hogere en jongere bodemlagen door de 
verstuivingen zich op een lager niveau verzamelden: ‘dikwijls kregen wij dit alles 
in de meest verwarrende dooreenmenging in handen’. Ook nu vinden we scherven 
van verschillende ouderdom op de eerder genoemde bodem op de Oude Duinen 
door elkaar. Veel van deze voorwerpen zijn door de wind afgeblazen, mogelijk al 
tijdens de eerste overstuiving met Jonge Duinen. De iets steviger bodem geeft nog 
een tijd weerstand tegen de winderosie. Uiteindelijk komen alle scherven onderin 
de duinvallei terecht, lager dan de doorgestoven oude bodem. De ooit aanwezige 

11 J. Jeswiet, Die Entwickelungsgeschichte der Flora der holländischen Dünen. Zurich, 1913.
12 F. Solger, e.a., Dünenbuch. Werden und Wandern der Dünen, Pflanzen- und Tierleben auf den 

Dünen, Dünenbau. Stuttgart, 1910.
13 Een ‘(stand)spoor’ in de archeologie is een verkleuring in de bodem waar ooit een wand, paal 

of kuil was. 
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‘standsporen der woningen’ zijn door de verstuivingen verdwenen. Bij het latere 
onderzoek door de AWN na 1990 zijn er nergens huisplattegronden aangetroffen.

Op een eenvoudige door Hubregtse getekende kaart van de duinen en het 
strand gaf hij met een arcering de ‘Germaansche resten’ en ‘Frankische resten’ 
aan. De aanduiding ‘Germaansch’ sloeg op het zacht gebakken IJzertijd aarde-
werk. Ook tekent hij op zijn kaart in een tiental dalen zeer kleine rechthoekjes in, 
die kennelijk woningen voorstellen. In de verspreiding van die ‘nederzettingen’ is 
geen patroon te herkennen. Het artikel van Hubregtse uit 1923 suggereerde meer 
dan het waar kon maken. Het leidde tot misverstanden, die hierna nog aan de 
orde komen. Toch gaf het meester Hubregtse een zekere autoriteit als ‘oudheid-
kundige’ in Zeeland. Holwerda gebruikte het artikel om aan te tonen dat de Jonge 
Duinvorming was begonnen in de negende eeuw, na een catastrofe van overstro-
ming en kustverwoesting.14

Het strand van Westenschouwen en noordelijker
Over de vondsten op het strand bij Westenschouwen voor de Burgh en Westland-
polder heeft Hubregtse geen artikel geschreven. Wel komen zijn de vondsten veel-
vuldig voor in zijn aantekeningen.15 Dit strand had een vaste ondergrond van klei 
en derrie (veen). Om de erosie door de geul van de Hammen te beteugelen werden 
in 1883-1885 drie stenen strandhoofden gelegd en groeide het strand daar aan. Bij 
sterke noordenwind verdween het zand en kwamen de resten van de havenbuurt 
van Westenschouwen aan het daglicht. In de volksmond zei men dan ‘het strao is 
wêê maeger’. Deze plek heette al heel lang ‘Het Oude Westenschouwen’.16

Uit de slijkerige bodem staken houten staanders. Er waren fundamenten zicht-
baar van stenen huizen, straatjes, houten afvalgoten, welputten en boomstron-
ken. Hier was van alles te vinden in afvalhopen en in kleiputjes ‘opgeworpen door 
de vloed’. Er lagen veel potscherven, maar ook ringen, gespen, spelden, insignes 
(‘kleine geestelijke medailles’), spinsteentjes, wetstenen, leerresten en munten. 
Het was voor Hubregtse niet lastig de vondsten terug te leiden tot de haven van 
Westenschouwen, die hier tussen 1300 en 1500 functioneerde. Hij baseerde zich 
op Dye Cronijcke van Zeelandt van Jan Reigersberch uit de druk van 1634 en op 

14 J.H. Holwerda, Die Katastrophe an unserer Meeresküste in 9. Jahrhundert. In: Oudheidkundige 
Mededeelingen uit ’s Rijksmuseum van Oudheden te Leide,n 10, 1929, 9-20.

15 Erfgoed Zeeland, Archief Hubregtse, inv.nr. 11.8 (Beschrijving strand), inv.nr. 15.1 (Beschrijving 
van de duinen en het strand), inv.nr. 60.11.4 (Westenschouwen).

16 F. Beekman, H.J.E. van Beuningen, Het verdronken Westenschouwen. Zierikzee, 1995.
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de drie boeken van A.J.F. Fokker, die toen recent waren verschenen.17 Helaas heeft 
Hubregtse op het strand de ‘fondamenten’ niet opgemeten. Het ging hem duide-
lijk om de vondsten, die hij in vakanties ter vergelijking bestudeerde in musea in 
Nederland en in Brussel (archeologie De Panne) en Parijs. Op het hoge strand 
noordelijk van Westenschouwen vóór de Westduinen vond Hubregtse vele ‘Ger-
maansche’ afvalhopen.18 Sommige lagen voor de zeereep, maar in de aangren-
zende duinvalleien waren zij ook zichtbaar. De vondsten werden per (strand)vak 
genoteerd. Deze resten kwamen in het zicht door de constante kustafslag. Tegen-
woordig liggen die vindplaatsen 150 meter in zee. Er waren in zijn tijd nog grote 
‘humusbanken’ of veenresten, waarvan Hubregtse zag dat het samengeperst zoet 
veen was (door de druk van het duinzand dat er ooit op lag). Op dit strand raap-
te Hubregtse Romeinse, Merovingische en Karolingische munten op. Gewei van 
edelhert en zelfs een doorboorde berentand kwamen tussen de resten botten en 
aardewerk tevoorschijn.

Hubregtse kende niet de verwijzing van ‘villa Scaltheim’, gelegen aan de mond 
van de (Ooster-)Schelde in 828 in een tekst uit die tijd,19 maar wist al wel dat op 
het strand van de uitstekende ‘Kop van Schouwen’ vóór de huidige Meeuwendui-
nen veel voorwerpen uit de Karolingische tijd werden gevonden. De bewoning 
(met grafveld?) lag mogelijk meer dan een kilometer uit de huidige kust en is door 
mariene erosie verdwenen.

De onderwijzer-verzamelaar Hubregtse (vervolg)
Ten tijde van het artikel uit 1923 stond J.A. Hubregtse een kwart eeuw voor de klas. 
Hij was een ervaren onderwijzer, die lesgaf aan kinderen in klas 2 en 3. Oud-leer-
lingen uit Haamstede vertelden dat ‘meester Hannes’ een goed gemutst man was, 
maar weinig van kinderen begreep en moeilijk contact maakte. Hij stond wel met 
zijn hoed op voor de klas en snoepte dropjes en kauwde op blad van eik of linde om 
zijn stem te sparen. In het dorp vond men meester Hubregtse maar een vreemde 

17 A.J.F. Fokker, Schouwen van 1600 tot 1900, Geschiedkundige bijzonderheden uit authentieke 
bronnen in chronologische volgorde verzameld. Zierikzee, 1908; A.J.F. Fokker, Schouwen voor 
1600, deel I. Zierikzee, 1909; A.J.F. Fokker, Anne met de gesp, (Stukken en Munimenten den 
Lande van Schouwen betreffende), benevens eenige andere bescheiden, deel II. Zierikzee, 1909.

18 Erfgoed Zeeland, Archief Hubregtse, 8.1 (De Germaansche resten en tijdgenoten in de duinen 
van Schouwen).

19 J. Huizinga, Scaldemariland. In: Mededeelingen der Koninklijke Akademie van wetenschappen, 
afd. Letterkunde deel 84, serie B no 2, 1937. Met uitleg bij Scaltheim: ‘gelegen aan de monding 
van de Schelde in de Friese kuststreek.’
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snuiter met z’n speurtochten in de duinen, met zijn linkse ideeën en zijn homosek-
suele geaardheid, die in Burgh en Haamstede vrij algemeen bekend was. Hij was een 
introvert mens. Waardering zocht Hubregtse in zijn contacten met wetenschappers 
buiten het eiland. In verband met de terugloop van leerlingen op zijn school werd 
Hubregtse in 1934 op wachtgeld gezet. Hij bleef in Burgh wonen en probeerde zelfs 
een opdracht van de minister te krijgen om zijn collectie te beschrijven.

Tot het pensioen van Holwerda als directeur van het Rijksmuseum van Oudhe-
den in 1939 onderhield Hubregtse een geregelde correspondentie over zijn werk-
zaamheden.20 Zijn vondsten stuurde hij echter niet naar Leiden, want hij wilde 
ze in samenhang thuis bestuderen. Holwerda merkte fijntjes op dat de vondsten 
waren gedaan in de ‘Rijksdomeinen’ en niet in particuliere handen zouden moe-
ten blijven. Hij had hierover contact met het bestuur van het Zeeuws Genoot-
schap. Vanaf 1927 was Hubregtse ‘berichtgever’ van het RMO, die de archeologie 
op Schouwen-Duiveland in de gaten hield. In 1929 schreef hij een artikel over de 
vliedberg van Duivendijke bij Brouwershaven.21

In 1922 maakte Hubregtse kennis met de landbouwscheikundige Joost Hudig 
(1880-1967), die dat jaar een zomerhuis liet bouwen bij Westenschouwen. Hudig 
was van 1929 tot 1949 hoogleraar scheikunde en bemestingsleer in Wageningen. 
Al snel waren er contacten tussen Hudig en Hubregtse, en trokken ze samen de 
duinen in. Tussen 1923 en 1927 maakte Hudig vijftig foto’s van de duinvalleien, 
vooral van dal A en het zeer grote dal I/J. Ook maakte hij meer dan dertig foto’s 
van vondsten. Hudig probeerde de amateurarcheoloog Hubregtse ervan te over-
tuigen nog beter te documenteren en profielen te leren tekenen, en daartoe in 
contact te treden met A.E. van Giffen, hoogleraar archeologie in Groningen. Die 
stap heeft Hubregtse nooit gezet.

In 1929 werd Jan de Nooijer (1896-1986) hoofd van de openbare lagere school 
in Renesse en ook met hem verkende Hubregtse de duinen met hun ‘mystieke 
sfeer’. De Nooijer had een jaar eerder gepubliceerd over de resten van Nieuwlande 
in het Verdronken Land van Zuid-Beveland.22 In 1930 en 1934 bracht Hubregtse 
vondsten naar enkele musea. Hij verkocht in die tijd noodgedwongen zilveren en 

20 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, correspondentie Holwerda-Hubregtse.
21 J.A. Hubregtse, De vluchtberg te Duivendijke (Schouwen). In: Oudheidkundige Mededeelingen 

uit ’s Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 10, 1929, 61-70.
22 J.M. de Nooijer, Kerk en toren van Nieuwlande. In: Archief Zeeuwsch Genootschap der We-

tenschappen, 1928, 117-124. Bij Jan Schot in Zierikzee, kleinzoon van Jan de Nooijer, zijn nog 
papieren, foto’s, lantarenplaatjes en filmstroken van Hubregtse bewaard gebleven.
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gouden munten aan een antiquair in Goes. Na 1934 is Hubregtse bezig geweest 
zijn bevindingen voor een boek samen te vatten. Dit zou heten Scaldis. Eene bij-
drage tot de vroegste geschiedenis van ons eiland. De aantekeningen daarvoor 
staan in tien schoolcahiers en op vele losse papieren, die tussen 1973 en 1983 door 
J.L. Borghouts zijn uitgetypt en tussen 1998 en 2002 door Dicky de Koning-Kas-
telijn zijn geordend.23 Van belang is het schoolcahier ‘Beschrijving van munten en 
brons uit de duinen; vondsten op het strand’.24 In 1935 verscheen echter Zeeland 
door de eeuwen heen met het hoofdstuk ‘Zeeland voor het jaar 1000’, waarin het 
artikel van Hubregtse uit 1923 was verwerkt.25 De vele ongedateerde vondsten en 
nieuwe geologische inzichten belemmerden Hubregtse tot een afronding van zijn 

23 A. Feldbrugge, De knobbeloortjes van Hubregtse. In: Zeeland 25, 2016, 27-29.
24 Erfgoed Zeeland, Archief Hubregtse, 84.4. Dit schrift uit ca. 1934 was lange tijd onvindbaar, 

maar werd in 1994 teruggevonden in Zierikzee bij Jaap Schot, schoonzoon van Jan de Nooijer.
25 M. van Empel, H. Pieters, Zeeland voor het jaar 1000. In: Zeeland door de eeuwen heen, deel I. 

Middelburg, 1935, 21-31.

Hubregtse onderzoekt een ‘groot krom standspoor’ in dal A. De donkere baan is geen spoor, maar 
een deels door de wind verblazen oude bodem of paleosol (foto J. Hudig 1926).
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onderzoek te komen. Als eenling op een geïsoleerd eiland kreeg hij dat eenvoudig 
niet voor elkaar.

In verband met de veldverkenningen voor de nieuwe Geologische kaart van 
Nederland schaal 1 : 50.000 blad 42 Zierikzee, was er in 1937 een belangrijk be-
zoek van H.D.M. Burck, geoloog bij de Geologische Stichting in Haarlem. Als 
door een wonder bleef de veldkaart van de Geologische Stichting van de Kop 
van Schouwen bewaard.26 Tijdens een excursie op 28 september 1937 over het 
strand en door de noordelijke stuifvalleien werd Hubregtse bijgepraat over de 
stand van de geologische wetenschap. Hubregtse bleef verzamelen en ging bij elk 
gegraven gat op westelijk Schouwen kijken. Zijn huisje in Burgh veranderde in 
een archeologisch depot. Om een idee van de omvang te krijgen: in 1946 werden 
de vondsten in 231 grote ‘pakketten’ (kartonnen dozen) naar Middelburg vervoerd 
en daar toen uitgepakt.

Wel stortte Hubregtse zich op het schrijven van een groot artikel over de 
‘haymanlanden’, waarover zich in Zeeland een polemiek had ontwikkeld.27 De 
haaimannen of duinhoeven achter de Schouwse duinen hadden vanwege de on-
vruchtbaarheid van de bodem een sterk verlaagde aanslag in de grondbelasting. 
De herkomst van het woord haaiman was onbegrepen. De nestor van de histo-
rische geografie van Nederland, A.A. Beekman, schreef: ‘Er is misschien geen 
woord uit de middeleeuwen tot ons gekomen, dat zooveel pennestrijd over zijn 
ontstaan en beteekenis heeft uitgelokt als het woord hayman.28 Verwijzend naar 
zijn archeologische onderzoek in de duinen, en met gegevens uit de folklore en 
het dialect, verdedigde Hubregtse de stelling dat ‘hayman’ was afgeleid van ‘hoog-
man’ of Noorman. Het wekt verbazing dat het artikel, zelfs na inkorting tot 103 
bladzijden (!) werd geaccepteerd voor het jaarboek Archief van het Zeeuws Ge-
nootschap van 1937. Redacteur A. Meerkamp van Embden had het laten bekor-
ten. Twee jaar later in 1939 oordeelde neerlandicus en naamkundige P.L. Tack 
scherp over het artikel van Hubregtse, omdat ‘kaf en koren, los en vast, waar en 

26 Deze veldkaart (met geologische en andere waarnemingen) door ir. H.D.M. Burck werd door 
Robert van Heeringen in 1997 ingelijst aangetroffen op het kantoor van de Rijks Geologische 
Dienst in Deurne. Bij de reorganisatie van deze dienst in Haarlem zijn helaas alle oude veld-
kaarten weggegooid. De deelkaarten van de Geologische kaart Schouwen-Duiveland versche-
nen in 1943-1944.

27 J.A. Hubregtse, De haymanlanden op Schouwen, Walcheren en Westvoorne. In: Archief 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1937, 1-103.

28 A.A. Beekman, Middelnederlandsch Woordenboek, elfde deel, Aanvullingen en verbeteringen. 
’s-Gravenhage, 1941, 199-205.
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onwaar onontwarbaar in zijn betoog door elkaar gestrengeld zijn’. Hij noemde 
het een ‘staaltje van ongebreidelde fantasie’.29 Bij de eenvoudige dorpsonderwijzer 
Hubregtse moet dit oordeel hard zijn aangekomen. Hij had zijn ideeën vermoede-
lijk nooit met anderen besproken.30 Hij heeft er niet meer op gereageerd.

Het op orde brengen van zijn verzameling en het documenteren en bewer-
ken van zijn vondsten lukte Hubregtse niet meer. Na een langdurige ziekte over-
leed hij op 10 juli 1940 in het ziekenhuis in Noordgouwe. Hij werd begraven in 
Burgh, maar er was geen geld voor een grafsteen. Het was een tragisch einde van 
de dorpsonderwijzer. De zoöloog P.J. van der Feen schreef met sympathie over 
Hubregtse, die geen eigen eer of voordeel zocht en als eenling de archeologie 
behartigde.31 Vrij snel na zijn overlijden maakten Jan de Nooijer en architect Joh. 
Hoogenboom uit Renesse een soort inventaris van het huisje van Hubregtse in 
Burgh. Daarna werd alles tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeslagen in Renesse.

Intermezzo 1940-1990: geen veldwerk, wel publicaties
De gewoonte om regelmatig de stuifvalleien in de domaniale duinen te inspec-
teren op archeologica stopte met het overlijden van Hubregtse. Na 1940 zou het 
onderzoek een halve eeuw stilliggen en werden er vrijwel geen nieuwe vondsten 
aan de collectie van het Zeeuws Genootschap of Zeeuws Museum toegevoegd. 
Wel was er belangstelling voor de collectie Hubregtse. In de eerste twintig jaar na 
de oorlog was de conservator ‘vroeghistorische voorwerpen’ Pieter van der Feen 
(1892-1987) de centrale figuur. Er verschijnen in die jaren korte artikelen in ver-
schillende tijdschriften. Van der Feen schrijft in het jaarverslag 1946-1947 van het 
Zeeuws Genootschap dat de voorwerpen van Hubregtse worden ‘gemerkt, be-
schreven en voor nader onderzoek toegankelijk gemaakt’. In het jaarverslag 1947-
1948 staat dat hij veel materiaal uit Schouwen zodanig geordend heeft, ‘dat thans 
tot beschrijving van vindplaatsen en vondsten kan worden overgegaan’. Hij kon 
toen niet weten dat dit werk tot op heden doorgaat! Van der Feen publiceerde in 
1952 over vier vuurstenen pijlpunten, een bronzen fibula, pijlpunt en speerpunt, 
alle uit de Bronstijd.32 Uit de Midden Bronstijd beschreef Jay Butler een bronzen 

29 P.L. Tack, Hayman. In: Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1939, 73-82.
30 De haaimannen op Schouwen worden nu geïnterpreteerd als ‘duinakkerweilanden’, Beekman, 

Kop van Schouwen, 76-82. 
31 P.J. van der Feen, NRC, 11 juli 1940, PZC 16 juli 1940.
32 P.J. van der Feen, Early populations in the delta of the river Scheldt. In: Beaufortia, 9, 1952, 1-5.
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geoogde knopspeld uit Midden-Europa.33 Jan Trimpe Burger meldde drie frag-
menten van vuurstenen ‘sikkels’ uit de Midden IJzertijd uit de Oude Duinen van 
Schouwen.34

De eerder genoemde hoofdonderwijzer van Renesse, Jan de Nooijer, zocht na 
de oorlog zeer incidenteel in de duinen. Hij constateerde dat vele oude vindplaat-
sen waren overstoven of begroeid. Alleen aan de noordrand van de Zeepeduinen, 
waar vele bunkers waren gebouwd, stoof het nog behoorlijk. Er lagen scherven uit 
de dertiende tot vijftiende eeuw en achttien muntjes uit diezelfde periode aan de 
oppervlakte.35 In de Verklikkerduinen verzamelde kapper Jan Simons tussen 1954 
en 1963 tien munten uit de veertiende tot zeventiende eeuw die belangrijk bleken 
voor de datering van de overstuiving van het daar gelegen cultuurland.36

Na 1965 vinden steeds meer onderzoekers de weg naar de collectie Hubregtse 
in Middelburg. Het honderdtal Romeinse munten van Schouwen wordt bestu-
deerd door Joh. S. Boersma.37 Hij meldt veel munten uit de periode 249-268, net 
als aan de overkant van de Schelde in Domburg. Opvallend is dat de aangetroffen 
kleine koperen Romeinse munten op Schouwen tot in de vijfde eeuw doorlopen. 
In Westenschouwen is evenals in Domburg sprake van handel, maar ook van mi-
litaire activiteiten vanuit het veronderstelde castellum Roompot. In Domburg is 
het aantal munten bijna het dubbele. Na 1950 zijn door diverse speurders nog 
ruim twintig Romeinse munten aan de Schouwse kust gevonden.38

De studie van de Merovingische sceatta’s en deniers vroeg veel tijd en leidde 
pas na ruim twintig jaar in 2004 tot een publicatie door Wybrand op den Velde 
en Cees Klaassen.39 Op het strand van Domburg waren in de loop der tijd 931 
muntjes uit de Merovingische tijd gevonden en op het strand van Westenschou-
wen slechts negentig, veelal in slechte staat. Het bleek dat op Schouwen de handel 

33 J.J. Butler, De geoogde knopspeld van Haamstede. In: Westerheem, 7, 1958, 14.
34 J.A. Trimpe Burger, Beknopt overzicht van het oudheidkundig bodemonderzoek in het Delta-

gebied. Berichten Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 10-11, 1960-1961, 
195-209. J.A. Trimpe Burger, De Oude Duinen van Schouwen en de Late Steentijd. In: Zeeland 
2, 1993, 108-112.

35 J.M. de Nooijer, Muntvondsten in de duinen van Schouwen. In: Westerheem 10, 1961-1962, 90-
91.

36 Over deze en andere munten werd ik geïnformeerd door verschillende oud-leerlingen (F. 
Beekman, Muntzoekers op de Kop van Schouwen. Intern rapport, 11 pp., 2017).

37 J.S. Boersma, The Roman coins from the province of Zeeland. In: Berichten Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek, 17, 1969, 65-97.

38 Beekman, Muntzoekers.
39 W. Op den Velde, C.J.F. Klaassen, Sceatta’s and Merovingian deniers from Domburg and 

Westen schouwen. Middelburg, 2004. 
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zich in de periode 710-760 snel uitbreidde. Ook de nederzetting bij Domburg 
groeide en de genoemde aantallen munten geven de relatieve betekenis als han-
delsplaats aan. Uit de Karolingische tijd zijn 46 munten uit de periode 768-875 ge-
noemd in een inventarisatie door Hans Völckers.40 Zeven munten uit de Ottoonse 
tijd (tiende eeuw) werden vermeld door Arent Pol.41

Vermeerderd met 28 munten uit de Late Middeleeuwen en 37 munten uit de 
Nieuwe tijd komt het aantal munten door Hubregtse gevonden op 301. In zijn ver-
zamelperiode waren dat er dus gemiddeld tien per jaar. De 28 laatmiddeleeuwse 
munten van het strand van Westenschouwen uit de collectie Hubregtse vermeer-
derd met de 25 munten uit de veertiende tot zestiende eeuw later door anderen 
gevonden, geven de betekenis van de vissers- en handelshaven Westenschouwen 
goed aan.42 In die periode lag er bij Domburg juist geen haven. Dat zal te maken 
hebben met de afwezigheid van een bevaarbare geul, waarin de aanleg van een 
getijhaven mogelijk zou zijn geweest.

Omstreeks 1965 werd Jan Trimpe Burger (1923-2008) conservator van het 
Zeeuws Genootschap en in 1971 provinciaal archeoloog van Zeeland. Waarschijn-
lijk in 1975 begon hij met het noteren van de metaalvondsten van Hubregtse in 
een vondstenboek met als titel ‘collectie J.A. Hubregtse’. Er staan 222 voorwerpen 
van het strand en de duinen op Schouwen genoteerd. Hij werd een kenner van het 
legaat, maar gebruikte helaas de oude termen van Hubregtse, zoals ‘oude woonla-
gen’.43 In 1978 verscheen een catalogus met toelichting in twee delen, Die Karolin-
gische Funde von Schouwen, door Torsten Capelle, hoogleraar in Münster.44 Het 
ging om 111 metalen fibula’s, riemeinden, beslag, naalden, sleutels en dergelijke 
van het strand en de westelijke duinvalleien, die door Hubregtse ‘Karolingisch’ 
waren genoemd. Jaap Ypey, metaaldeskundige bij de ROB, besprak deze uitgave 
kritisch.45 Hij constateert dat slechts een deel van de vondsten is opgenomen. 
Bovendien zitten er laatmiddeleeuwse vondsten tussen, zoals gespen, riemeinden 

40 H.H. Völckers, Karolingische Münzfunde der Frühzeit. In: Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse, 1965, 153-155.

41 A. Pol, Münzfunde and Fundmünze der Jahrtausendwende in den Niederlanden. In: B. Kluge 
(red.), Fernhandel und Geldwirtschaft. Sigmaringen, 1993, 189-204.

42 H.W. Jacobi, Enkele munten in 1976 op Schouwen-Duiveland gevonden. In: Mededelingenblad 
Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 29, 1977, 140-142; Beekman, Muntzoekers.

43 Trimpe Burger, Aantekeningen.
44 T. Capelle, Die karolingische Funde von Schouwen. In: Nederlandse Oudhede,n 7 (2 delen), 

1978.
45 J. Ypey, recensie van T. Capelle, Die Karolingische Funde von Schouwen 1978. In: Westerheem 

1979, 182-184.
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en kledinghaken; en ook nog Romeinse voorwerpen. Een aanbeveling van Ypey 
was ‘het materiaal nog eens grondig uit te zoeken’. Uit de tekst van Capelle blijkt 
dat hij sterk leunde op het artikel van Hubregtse uit 1923 en het feit dat de Leidse 
hoogleraar Holwerda aan dat artikel had meegewerkt.

Het schervenmateriaal was voor het onderzoek van Capelle niet toegankelijk, 
maar desondanks concludeerde hij op gezag van Hubregtse dat de Karolingische 
keramiek talrijk was. Dat was zij juist niet. Op Schouwen kwamen de metaal-
vondsten vooral van het strand. Dat was anders dan bij Domburg waar de ‘frühge-
schichtlichen Metallfunde’ uit een grafveld kwamen. Het aantal van vijfhonderd 
metaalvondsten bij Domburg is duidelijk meer dan de ruim honderd Schouwse 
vondsten. De handelsnederzetting en het bijbehorende grafveld aan deze kant 
van de Schelde moeten in zee zijn verdwenen. Een gave pot van Badorf aardewerk 
(780-850) werd in 1955 door Jan Simons op het strand voor de vuurtoren gevon-
den.46 Deze vondst duidt op een verdronken nederzetting, mogelijk het hiervoor 
genoemde Scaltheim.

Een halve eeuw na het overlijden van Hubregtse was het aardewerk nog steeds 
niet onderzocht in combinatie met de munten en andere metaalvondsten. Dat 
veranderde met de komst van Robert van Heeringen als provinciaal archeoloog 
van Zeeland (1987-1994). Anders dan veel munten was juist het schervenmateri-
aal van Hubregtse goed per dal gedocumenteerd. De eerste materiaalgroep die 
hij bestudeerde was het aardewerk, dat door Hubregtse als ‘Germaansch’ was 
betiteld, en dat in dertien verschillende duindalen was verzameld.47 Van Heerin-
gen selecteerde voor zijn studie 400 scherven uit de Late Bronstijd-Vroege IJzer-
tijd, 300 scherven uit de Midden IJzertijd en 150 scherven uit de Late IJzertijd. 
‘The pottery was recovered from one or more stratigraphic horizons in the Older 
Dunes and coastal barriers lying beneath the Younger Dunes’. Door vergelijking 
met het achterland van de Schelde kwam hij met een voorlopige datering voor 
elke groep aardewerk.

Interdisciplinair onderzoek van de Jonge Duinen op de Kop van Schouwen
Omstreeks 1990 waren er bijzondere omstandigheden, waardoor het bestuderen 
van de stuifduinen en de archeologische vondsten in de valleien veranderde. Dat 
had te maken met de staat van het duinlandschap en de mensen die er naar keken. 

46 R.M. van Dierendonck, Een gave strandvondst uit Haamstede. In: Scaldis, nr. 9, 2001.
47 R.M. van Heeringen, Iron Age occupation of the dunes near Haamstede on the island of 

Schouwen-Duiveland, Province of Zeeland, the Netherlands. In: Helinium, 1988, 63-80.
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Als leraar aardrijkskunde had ik in de jaren zeventig de kans gekregen het facul-
tatieve vak ‘Landschapskunde Schouwen-Duiveland’ voor de bovenbouw havo en 
vwo te ontwikkelen. Er ontstond een goed contact met Nico Lysen (1911-1978), 
opziener van de domaniale duinen. Hij had in 1938 bereikt dat in het noordelijk 
deel van de Meeuwenduinen 50 hectare werd gereserveerd als stuifduinenreser-
vaat, in 1946 nog met 20 hectare uitgebreid. Lysen vertelde over zijn vondsten in 
1938 van een bronzen fibula, barnstenen ring en benen dobbelsteen, die hij had 
afgegeven in het Zeeuws Museum in Middelburg.

Het zien van deze ‘woeste’ duinen riep de vraag naar hun ontstaan op. In 1987 
kwam er direct achter de zeereep een oude verkaveling aan de oppervlakte. Er 
werden een transversale pijlpunt, een vuursteenafslag en veel middeleeuwse 
scherven gevonden. Veel duinvalleien waren toen kaal, met scherven op de val-
leibodem. Door de kustafslag was dicht bij zee de grondwaterstand gedaald. Er 
was een periode met droge winters en een neerslagtekort, hetgeen het uitstuiven 
verklaarde. De gevonden verkaveling met de vondsten bracht de drie in de inlei-
ding genoemde personen bij elkaar. De inzet van dit drietal (met hulp van veel 
vrijwilligers) zou tot opmerkelijke resultaten leiden en het inzicht in de wording 
en bewoning op de kust van Schouwen sterk vergroten.48 

Uitgangspunt voor het onderzoek was het aardewerk in de vele stuifvalleien. 
In de duinen waren in vergelijking met het strand door Hubregtse niet veel mun-
ten gevonden en van veel metalen voorwerpen was de datering en vindplaats niet 
duidelijk. Of de laatmiddeleeuwse scherven door Hubregtse of de AWN waren 
opgeraapt, maakte niet uit. Uit acht dalen van Hubregtse werden 8453 scher-
ven bestudeerd, in negen andere dalen raapten leden van de AWN zelfs 11.136 
scherven op, waarmee het totaal op bijna 20.000 scherven kwam. Het aardewerk 
stamde uit de tiende tot twaalfde eeuw, maar in elke vindplaats varieerden de 
percentages ruwwandige kogelpot, Paffrath, Pingsdorf, Andenne en grijsgedraaid 
aardewerk. Dat leidde tot een indeling in vier perioden, namelijk D1: 975/1000-

48 L. van der Valk, F. Beekman, R.M. van Heeringen, Stuivend zand over boerenland. Geologie, 
archeologie en historische geografie van het duingebied op Schouwen in de provincie Zeeland. 
In: D.P. Hallewas, P.J. Woltering (red.), Dynamisch landschap. Archeologie en geologie van 
het Nederlandse kustgebied, Amersfoort. 1997, 131-152.; Beekman, Kop van Schouwen; L. van 
der Valk, F. Beekman, Geologie en archeologie van de Kop van Schouwen, Gemeente Schou-
wen-Duiveland. Verslag over de periode 2007-2011. Rapport AWN Den Haag en Omstreken, 
Werkgroep ’s-Gravenhage, Den Haag, 2011; L. van der Valk, F. Beekman, Living in a dynamic 
landscape: the dune area on the island of Schouwen, province of Zeeland, during the late pre-
history and early historical period. In: E. Thoen (red.), Landscapes or seascapes? The history of 
the coastal environment in the North Sea area reconsidered. Turnhout, 2013, 127-143.
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1100, D2: 1100-1150, D3: 1150-1175 en D4: 1175-1200. In een latere publicatie werd 
nog D0 toegevoegd voor de periode vóór 975.

De werkhypothese was ‘dat de samenstelling van het aardewerk assemblage 
inzicht zou kunnen verschaffen in het moment van overstuiven’. Aan de noord-
kant van de stuivende Meeuwenduinen en in de Zeepeduinen lagen tien valleien 
met scherven op een west-oost traject. De oudste periode D0 lag vlak achter de 
zeereep, de laatste periode D4 op 3150 meter van het strand. Tussen 1100 en 1200 
schoven de Jonge Duinen gemiddeld met 24,5 meter per jaar landwaarts. Deze 
snelheid wijst op vrij bewegende en onbegroeide duinen, een tempo dat in de ne-
gentiende eeuw ook is gemeten op Terschelling. Begin dertiende eeuw bereikten 
de stuivende duinen het dorp Haamstede en werden ze gestopt door een inten-
sieve beplanting. Daardoor groeiden ze omhoog tot een binnenduinrand die nu 
ruim 20 meter boven NAP ligt. Een paar paraboolduinen groeiden samen tot een 
kamduin met grote valleien, die begroeid raakten en voor beweiding van koeien 
en konijnen werden gebruikt. Het complex Westduinen met z’n duinruggen en 
duinvalleien meet circa 1000 hectare.

De scherven werden meestal gevonden ter plaatse van een doorgestoven bo-
dem. Op twee plekken was de bodem met scherven nog aanwezig. Op de vind-

Akkertje met greppels door uitstuiving aan de oppervlakte gekomen in het noordelijk deel van de 
Meeuwenduinen. De hier gevonden scherven en een munt stammen uit de Volle Middeleeuwen 
(elfde/twaalfde eeuw) (Foto F. Beekman 1987).
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plaats Akkertje lagen de stroken bouwland (‘meetjes’) met ertussen greppels op 4 
meter + NAP. In een profiel in het Tegeldal lag het oude akkerniveau op 4,8 meter 
+ NAP. De bewerkte bodem is de bovenkant van het vrij vlakke Oude Duin en 
was al in de IJzertijd in gebruik. Van een boerderij werd niets gevonden. Vermoed 
wordt dat die wat hoger in het landschap lag en dat de sporen ervan zijn weg-
gewaaid. Voor de Middeleeuwen, een periode vrijwel zonder historische bron-
nen voor de duinen, bood de archeologie volgens de hier beschreven methode 
een goed inzicht in de vorming van de Jonge Duinen tussen de tiende en der-
tiende eeuw. Dankzij de ijver van meester Hubregtse en de vrijwilligers van de 
AWN werd een bijzondere resultaat bereikt. De kennis over het ontstaan van de 
Schouwse duinen nam hierdoor sterk toe.

Onverwacht kwamen in januari 1994 resten van het oude Westenschouwen 
op het strand aan de oppervlakte. Dat was in de tijd van Hubregtse ook vaak het 
geval geweest en eveneens in 1947, 1967 en 1975. Door mariene en eolische erosie 
verdween het strandzand en in een zwin kwam kleigrond aan de oppervlakte. 
Hierin stonden palen en wanden van huizen of schuren en waren er tonputten. 
Uit de cultuurlaag kwamen veel scherven tevoorschijn uit de veertiende en vijf-
tiende eeuw. Met de metaaldetector werden zeer veel middeleeuwse voorwerpen 
gevonden, waaronder meer dan duizend profane en religieuze insignes.49 Ook 
hier werkten de vrijwilligers van de AWN en enkele particulieren samen op het 
strand, waar in de periode 1911 en 1940 Hubregtse veel had gespeurd. Tegenwoor-
dig is de vindplaats verdwenen onder de zandsuppleties. In de dertiende eeuw lag 
er het vissersdorp Paalvoetsijde. Door erosie van de Oosterschelde was men toen 
gedwongen achter de smalle Zuidduinen een inlaagdijk aan te leggen. In deze 
dijk, waardoor de kreek Amer naar zee liep, werd een kleine haven aangelegd 
met een houwer of spuikom om die haven door te spoelen. In 1296 noemde men 
het ‘de nieuwe haven in Westland’, later Westenschouwen. De bloei van deze ne-
derzetting vond plaats in de vijftiende eeuw met haringvisserij en internationale 
handel.50 De gevonden gouden schilden van Philips de Goede (1419-1467) spreken 
duidelijke taal over de welvaart van het dorp Westenschouwen.51

49 L. van der Valk, Scherven op Westenschouwens laag water. Vondsten in het buitengebied van 
’s Gravenhage. In: Kwadrant (AWN, afd. Den Haag e.o.), 1994-2, 16-23. Beekman en Van Beu-
ningen, Westenschouwen.

50 Beekman, Kop van Schouwen, 87-98.
51 Jacobi, Enkele munten.
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Na de publicatie van het schervenonderzoek in 1997 waren er tien jaar geen ver-
kenningen in de Schouwse duinen. Van Heeringen was geen provinciaal archeo-
loog meer en Van der Valk verbleef voor advieswerk in het buitenland. De schrij-
ver van dit artikel werkte naast zijn leraarsbaan aan een proefschrift over de Kop 
van Schouwen. Daarin werd gezocht naar de oorzaken van de overstuivingen, die 
tussen de tiende en dertiende eeuw, en tussen de zestiende en negentiende eeuw 
plaatsvonden. Voor een goed begrip van de processen achter die overstuivingen, 
bleek een politieke beslissing van belang.52

In 1872 verklaarde de polder Schouwen zich vrij van steun door het Rijk en 
stopte abrupt met de helmbeplanting. In deze tijd van laisser faire deed ook het 
ministerie van Financiën niets voor het vastleggen van de zeereep van de West-
duinen en Noordduinen. Dit kwam op een slecht moment, omdat door de ver-
sterkte ebstroom het Krabbengat naar de kust opschoof en een smal strand met 
een steile zeereep met gaten veroorzaakte. In 1898 lagen er al 22 grote ‘stuifga-
ten’ tussen Westenschouwen en de vuurtoren. Vanuit deze gaten ontstond een 
omvangrijke uitstuiving die het niveau van de onderliggende Oude Duinen be-
reikte.53 In het gebied van de latere Boswachterij ontstonden achter 4 km me-
ter zeereep twintig valleien tot 1000 meter landinwaarts. In de Meeuwenduinen, 
1500 meter noordelijker, ontstonden achttien stuifvalleien tot 1500 meter vanaf 
de kust. Hoe verder van Westenschouwen gelegen, des te verder landinwaarts de 
uitstuiving plaatsvond.

Uiteindelijk zou de Dienst der Domeinen in 1918 de helmbeplanting gevolgd 
door bebossing met dennen ten noorden van Westenschouwen gaan uitvoe-
ren. De oorzaak van de verstuivingen werd dus gevonden in de toestand van de 
zeereep grenzend aan het strand en dat moet ook gegolden hebben voor de vroe-
gere overstuivingen in de tiende tot de dertiende en de zestiende tot negentiende 
eeuw. Andere factoren als overbeweiding, ontbossing, konijnen, klimaat en de 
latere waterwinning waren van minder betekenis.

Interdisciplinair onderzoek van de Oude Duinen op de Kop van Schouwen
Ongeveer tien jaar na de eerste verkenningen van 1992 tot 1994 kwam er een mel-
ding van Anton van Haperen (Staatsbosbeheer) over een recent ontstane duinval-
lei ten noorden van het dennenbos. Uiteindelijk leidde dat tot nieuwe verkennin-

52 Beekman, Kop van Schouwen, 212-222.
53 F. Beekman, Duinvorming op Schouwen. De gevolgen van verstuivingen in de zeereep. In: H. 

Baas, (red.), Historisch cultuurlandschap in Nederland. 2010, 51-58.
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gen van 2007 tot 2011. De grootste stuifvalleien werden en worden twee keer per 
jaar door de AWN bezocht. De geologische afzettingen en archeologische vond-
sten werden bestudeerd. Dat leverde in 2011 een rapport op waarvan de conclu-
sies hier worden vermeld.54 In 2010 waren die al gepresenteerd op de conferentie 
‘Landscapes and Seascapes’ in Gent.55

Juist ten noorden van het goedbekende Hubregtse dal O2 en deels in Hubregt-
se dal I/J was een grote duinvallei ontstaan. Er stonden restanten Oud Duin met 
een vlierstruik erop, die de winderosie hadden weerstaan. Geologisch gezien zijn 
het ‘getuigebergjes’. Het zand van de Oude Duinen is kalkloos en grijswit, het zand 
erboven van de Jonge Duinen is kalkrijk en lichtgeel. De vallei achter de zeereep 
bij paal 14 kreeg de naam Vlierendal. Er werd vrij veel aardewerk uit de IJzertijd 
gevonden. Ten zuiden van de Westerse Laagte, waar tussen 1992 en 1994 zeer veel 
was gevonden, lag inmiddels een grote stuifvlakte, die de naam Nieuwe Westerse 
Laagte kreeg. Hier werden veel scherven uit de Volle Middeleeuwen aangetroffen. 
Het onderzoek van de AWN na 2007 vond vooral plaats in het Vlierendal en de 
Nieuwe Westerse Laagte.

54 Van der Valk en Beekman, Geologie en archeologie Kop van Schouwen.
55 Van der Valk en Beekman, Living in a dynamic landscape.

Eroderend deel van de Nieuwe Westerse laagte, november 2017. In de duinvallei is een 
vierkantsnet van tien bij tien meter uitgezet, waarbinnen alle archeologica per kwadrant door 
vrijwilligers van de AWN worden verzameld. (Foto: L. van der Valk).
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Net als op de Hollandse kust was op Schouwen vanaf 5000 jaar geleden sprake 
van een aangroeikust met strandwallen en venige laagten ertussen. Deze kustuit-
bouw duurde wel tot de Karolingische tijd. In de Westerse Laagte was in de zij-
wand te zien dat het oude strand in de prehistorie dakpansgewijs afhelde naar het 
noordwesten. Op 3,5 meter + NAP werden de uitbouwende strandwal en Oud 
Duin door een ondiepe bodem afgesloten, waarop zich de scherven uit de IJzer-
tijd en Middeleeuwen bevonden. Onderin het Vlierendal, de Nieuwe Westerse 
Laagte en het aangrenzende Langedal zijn uitgeblazen lijnvormige structuren in 
het zand gezien, eveneens de merktekens van de oude strandafzettingen.

Op het strand tussen Westenschouwen en de vuurtoren waren in de tijd van 
Hubregtse op twee plaatsen veenbanken zichtbaar: tussen de huidige strandpalen 
16 en 17 en tussen 12 en 14. Uit de zestiende en zeventiende eeuw zijn er berichten 
dat dit zoete, samengeperste veen illegaal werd gestoken. Dit ‘ontderriën’ was ver-
boden, want het tastte de duinen aan. Dit veen moet zijn ontstaan in langgerekte 
valleien naast de strandwal. Gelet op het gevonden aardewerk uit de Late Brons-
tijd tot de Midden IJzertijd was deze strandwal bewoond. In de Late IJzertijd vond 
verwaaiing plaats over de naastliggende strandvlakten met veen. Het complex 
Oude Duinen ligt nu ten westen van Haamstede onder de Jonge Duinen. Tussen 
Haamstede en Renesse liggen de Oude Duinen aan de oppervlakte. De ouderdom 
van deze binnenduinen wordt bewezen door het voorkomen van potscherven uit 
de IJzertijd en door de hoogteligging, morfologie en kalkloosheid. Ook in de col-
lectie Hubregtse bevinden zich IJzertijd scherven uit dit gebied. De plaatselijke 
bevolking noemde het ‘(duun)polder’.56

Een belangrijke vraag is hoe het landschap van de Oude Duinen eruitzag en 
hoe de mensen er konden bestaan. Uit stuifmeelanalyse van de bodem aan de bo-
venkant van het Oude Duin in 1995 bleek een hoog percentage struikheide en rog-
ge, dat duidde op akkers.57 De duinheide werd vermoedelijk beweid door schapen 
en (kleine) koeien. Van de bijbehorende boerderijen zijn geen standsporen gevon-
den. Er worden wel scherven gevonden en enkele uitgeprepareerde afvalkuilen. 
Een complicatie is dat het materiaal uit verschillende bewoningsniveaus door de 
winderosie naar beneden is gezakt en vermengd op de bodem van de stuifvallei 

56 Staatsbosbeheer sprak later ten onrechte van ‘vroongronden’, een term geïntroduceerd door de 
botanicus Victor Westhoff zonder enig historisch onderzoek, naar analogie van een soortgelijk 
landschap op Walcheren.

57 Beekman, Kop van Schouwen, 55.
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ligt. Met dit probleem werd Hubregtse al geconfronteerd en dat speelt nog steeds, 
hoewel de kennis van het gebruiksaardewerk sterk is toegenomen.

Het aardewerk uit het Vlierendal is vooral afkomstig uit de Midden en Late IJ-
zertijd en is vergelijkbaar met dat uit het onderzoek door Van Heeringen in 1988. 
Bij dit aardewerk is veel botmateriaal gevonden, weggegooid in een afvalkuil. Ook 
Hubregtse vond in de duinen en hoog op het strand botten en ‘Germaansch’ aar-
dewerk samen. Het bot van rund en schaap/geit is C14-gedateerd en kwam uit op 
een absolute ouderdom van resp. 2085 +/- 30 BP en 2210 +/- 30 BP. Dit resultaat 
bevestigt de ouderdom in de Midden en Late IJzertijd. Bijzonder was een stuk 
gewei van edelhert met kapsporen en een wat jongere datering (1905 +/- 30 BP), 
dus Romeinse tijd. Het gewei is waarschijnlijk aangevoerd om er gebruiksvoor-
werpen van te maken. Naast gewei van edelhert werden in 2016 en 2018 botten 
en gebitsdelen van een bruine beer gevonden.58 De vondst van een vuurstenen 
klingschrabber en een geretoucheerde afslag zijn afkomstig uit de IJzertijd. Een 
beperkt aantal middeleeuwse scherven in het Vlierendal dateert uit het midden 
van de twaalfde eeuw en dat betekent dat de overstuiving met Jong Duinzand 
daarna heeft plaats gevonden.

Het aardewerk uit de Nieuwe Westerse Laagte is voornamelijk middeleeuws. 
Tot 2010 ging het om meer dan 2000 scherven vooral ruwwandige kogelpot (71 %) 
en Paffrath, Pingsdorf en Andenne. Deze samenstelling suggereert een datering 
uit de tiende-elfde eeuw. Uit de gehele periode 2007-2014 werden in de Nieuwe 
Westerse Laagte 9771 middeleeuwse scherven opgeraapt in een beperkt gebied 
van 2000 m2. Deze grote concentratie duidt op een vrij dichte bewoning, niet op 
akkerbemesting, die veel meer verspreid is.59 Ook in de vlakbij gelegen Westerse 
Laagte waren in de periode 1992-1994 veel scherven gevonden, meer dan in an-
dere stuifvalleien. Het gaat om het eenvoudige aardewerk, niet om luxe potten. 
Mogelijk ligt hier het achterland van de vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting 
Scaltheim, die allang in zee is verdwenen. In de Nieuwe Westerse Laagte werden 
de resten van twee potten uit de Late IJzertijd gevonden, geen scherven uit de 
Midden IJzertijd. Er werden geen botten van rund en schaap gevonden, maar wel 
gewei van edelhert met kapsporen en gedateerd op 1570 +/- 30 BP, dus nog in 
de Laat-Romeinse tijd. In de periode 1992-2008 werden in de Westerse Laagte 
en de Nieuwe Westerse Laagte zes schijffibula’s gevonden uit de negende-tiende 

58 Determinatie Dick Mol te Hoofddorp.
59 G.P.A. Besuijen, L. van der Valk, Westenschouwen PAS maatregel Meeuwenduinen en Domani-

ale bossen, gemeente Schouwen-Duiveland, Artefact Rapport 229, 2016.
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eeuw. Door een detector amateur werd in de Nieuwe Westerse Laagte een Ot-
toonse munt uit 1000 en een deel van een bronzen paardenbit uit de elfde eeuw 
gevonden. Het aardewerk en de metaalvondsten wijzen naar het begin van de 
elfde eeuw als moment van overstuiving van deze plek door de Jonge Duinen. 
Deze overstuiving was aan de zeekant begonnen en zou doorgaan tot vlak voor 
het dorp Haamstede. Uiteindelijk zou het elke vorm van bewoning in de Oude 
Duinen onmogelijk maken.

Samenvatting
Door omvang en gevarieerdheid is de collectie Hubregtse met het bijbehorend 
papieren archief uniek in Zeeland. De betekenis van de collectie voor de archeo-
logische kennis van de Kop van Schouwen is groot. De munten en andere metalen 
voorwerpen uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen wijzen op toenmalige 
bewoning, handel en militaire activiteiten. 

De scherven in de collectie Hubregtse, waarvan de vindplaatsen per dal goed 
bekend zijn, vragen om een (her)determinatie. De vindplaatsen van munten en 
metalen voorwerpen moeten nauwkeuriger worden vastgesteld. Ook hier zullen 
(her)determinaties nodig zijn. Het is van groot belang dat de collectie Hubregtse 
op één plaats wordt bewaard. Een beredeneerde digitale catalogus is vanwege de 
(inter)nationale betekenis zeer gewenst, te meer omdat de domaniale duinen op 
de Kop van Schouwen het grootste archeologisch rijksmonument van Nederland 
(700 ha) zijn.

Het opnieuw bestuderen van de voorwerpen uit de Vroege Middeleeuwen, 
die werden gevonden aan beide kanten van de monding van de Oosterschelde 
op Walcheren en Schouwen zal zeker tot nieuwe resultaten leiden. Het onder-
zoek van de scherven van IJzertijd tot Volle Middeleeuwen leidde al tot een beter 
inzicht in de duinvorming op Schouwen. De recente vondsten van edelhert en 
bruine beer zijn belangrijk voor de kennis van het vroegere duinlandschap.
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Kapitale koerswijzigingen in het Zeeuws 
Genootschap (1950-2017)

Willem van den Broeke1

Introductie

Al in de vroegste geschiedenis van het Zeeuws Genootschap waren er me-
ningsverschillen over het te voeren beleid. Tot het begin van de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waren die meningsverschillen en controverses 

vaak te herleiden tot een verschil in opvatting over de aard en samenstelling van 
de collectie. Daarnaast – maar vooral in de daaropvolgende periode – was er re-
gelmatig sprake van een beleidsmatige spanning tussen liefhebbers en cultureel 
geïnteresseerden enerzijds en professionele wetenschappers anderzijds, waarbij 
de laatste categorie zich van de eerste onderscheidde door een academische vor-
ming. In de beginfase van het Genootschap kwam die tegenstelling op vergelijk-
bare wijze tot uitdrukking in het onderscheid tussen de opvattingen van de leden 
en directeuren over collectiesamenstelling en beleidsvoering. Verschillen van in-
zicht kwamen bovendien na verloop van tijd aan de orde bij de door het bestuur 
van het Genootschap gewenste grote projecten, zoals een museum, een encyclo-
pedie en een tijdschrift.

In de discussie die na de Tweede Wereldoorlog en met name in de jaren vijftig 
over het beleid werd gevoerd, deden twee nieuwe elementen hun intrede. Die 
nieuwe aspecten kunnen opgevat worden als de uitdrukking van de behoefte aan 
maatschappelijke betrokkenheid en de noodzaak tot democratisering. Verschil-

1 Deze verhandeling was zonder de hulp en medewerking van een aantal vrienden en bekenden 
niet (of niet in deze vorm) tot stand gekomen. Lo van Driel was zo vriendelijk de concepttekst 
te redigeren en van kritisch commentaar te voorzien. Kees Bos leverde belangrijke informatie 
over Bert Teunis. Judith Adriaanse maakte mij wegwijs in het niet-geïnventariseerde deel van 
het Genootschapsarchief. Ineke Vogel stelde het in haar bezit zijnde deel van het archief van 
de Encyclopedie van Zeeland genereus ter beschikking.
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lende leden vonden het Genootschap te veel in zichzelf gekeerd en wensten dat 
het een rol in de Zeeuwse samenleving kreeg. Deze bijdrage beoogt de conse-
quenties van die wens tot hervorming en verschillen van inzicht bij de hierboven 
genoemde projecten te analyseren.

Wat voorafging
Vanaf de oprichting kende het Genootschap tot de tweede helft van de negentien-
de eeuw twee soorten leden: de gewone leden, die verplicht waren een leesbeurt 
te houden of een schriftelijke verhandeling in te zenden en de directeuren. De 
laatstgenoemde leden moesten jaarlijks vijf dukaten (d.i. in huidige koopkracht 
ongeveer vijftig euro) in de kas van de penningmeesters storten en waren daar-
door vrijgesteld van een wetenschappelijke verplichting.2 Op die manier konden 
welgestelde leden een belangrijke positie verwerven in de leiding van het Genoot-
schap zonder dat zij een wetenschappelijke bijdrage leverden. Dat gaf uiteraard 
per definitie een scheve verhouding. Die ambiguïteit bepaalde aanvankelijk voor 
een belangrijk deel het meningsverschil over het beleid. Uit het vervolg zal blijken 
dat deze ambivalentie in de grondslagen van het Genootschap bij tijd en wijle aan 
het licht kwam in de discussies over het beleid.

Zo bestonden er over de aard en het karakter van de collectie duidelijk ver-
schillende meningen. Enerzijds wordt door sommigen de nadruk gelegd op de 
globale elementen. Anderen wilden speciale, regionale accenten. Die menings-
verschillen over de samenstelling van de te vormen collectie hadden niet alleen 
consequenties voor het karakter van de verzamelingen, maar ook voor de om-
vang ervan. Tijdens de Vlissingse periode van ‘de instelling’ wenste men er geen 
beslissing over te nemen. Het bestuur deinsde terug voor de consequenties van 
de keuze, maar daardoor groeide de collectie in alle richtingen, waardoor er snel 
gebrek aan adequate tentoonstellingsruimte in de Scheldestad ontstond. Zonder 
een beleidsmatige keuze over de samenstelling van de collectie werden de proble-
men gereduceerd tot een huisvestingskwestie.

2 P.J. Meertens, Het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen: Moeten de bakens worden ver-
zet? In: Zeeuws Tijdschrift, nr. 7/3, 1957, 65, 66.
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Het genereuze aanbod van Van der Perre3 om naar Middelburg te verhuizen, werd 
door de bestuurders dan ook met beide handen aangegrepen en gezien als een 
welkome oplossing voor het probleem van een geschikte huisvesting. De zalen 
van het Museum Medioburgense waren aanvankelijk immers ruimschoots vol-
doende om de gehele collectie onderdak te bieden, waardoor er vooralsnog geen 
definitieve keuze gemaakt hoefde te worden ten aanzien van de aard, de omvang 
en samenstelling van de collectie.

De verhuizing naar Middelburg betekende echter in de praktijk niet alleen een 
wijziging in de vestigingsplaats van het Genootschap. Het leidde tegelijkertijd tot 
een verandering in de aard van het collectioneren. De lokale accenten gingen pre-
valeren boven de mondiale oriëntatie. Om die reden waren niet alle bezoekers 
onder de indruk van de nieuwe locatie en de verandering in de samenstelling van 
de collectie. Bovendien werd na verloop van tijd de tentoonstellingsruimte in de 
Latijnse Schoolstraat steeds minder geschikt bevonden. Het Museum Mediobur-
gense was daar niet op stand gevestigd. De ligging in – wat gezien werd als – een 
achterafstraatje speelde de nieuwe vestigingsplaats parten. Jacob van Lennep4 was 
dan ook weinig vleiend in zijn oordeel over het museum toen hij dat in 1823 be-
zocht. Van het Musaeum Medioburgense noteerde hij in 1823 in zijn dagboek, dat 
in dit ‘zoo genaamd museum’ [...] ‘niets opmerkenswaardig was, dan hetgeen men 
overal in soortgelijke verzamelingen beter en geëxtenseerder zien kan.’5

3 Johan Adriaan van der Perre (1738-1790), heer van Nieuwerve en Welzinge, was krachtens 
zijn geboorte bestemd voor een politieke loopbaan. Ter voorbereiding daarop studeerde hij 
rechten te Leiden en werd na zijn promotie lid van de Middelburgse magistratuur. Hij trouwde 
in 1760 met de puissant rijke Jacoba van de Brande en kon zich daardoor de commanderij van 
de voormalige Duitse orde als woning permitteren (het Van der Perre-huis aan het Hofplein te 
Middelburg).  Na zijn politieke carrière wijdde Van der Perre zich aan de kunsten en weten-
schappen, die hij voor alle bevolkingsgroepen bereikbaar wilde maken. In dat kader passen zijn 
bemoeienis met financiële problemen van het Genootschap tijdens de Vlissingse periode en 
het ter beschikking stellen van enkele ruimten in het door hem opgerichte Musaeum Medio-
burgense. 

4 Bij een breder publiek verwierf Jacob van Lennep (1802-1868) vooral bekendheid met zijn door 
zijn roman Ferdinand Huyck. Na zijn rechtenstudie aan de universiteit te Leiden werd hij op 
jonge leeftijd rijksadvocaat. Naast zijn aanzienlijke literaire productie genoot Van Lennep (sa-
men met Dirk van Hogendorp) breed aanzien vanwege hun reisverslagen van de wandelingen 
die te voet door heel Nederland maakten.   

5 H.J. Zuidervaart, Het ‘Kabinet der Natuurlijke Zeldzaamheden’ van het Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen gedurende het tijdvak 1771-1869. In: Sliggers, B.C., en Besselink 
M.H., (red.), Het verdwenen museum, Natuurhistorische verhandelingen 1750-1850. Haarlem 
2002, 171.
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Opnieuw bood een Middelburgse mecenas een aanvaardbare oplossing voor de 
tekortkomingen van de locatie in Middelburg. Het monumentale pand dat G.N. de 
Stoppelaar6 in 1888 in de Wagenaarstraat aan het Genootschap schonk, werd als 
een unieke kans ervaren om de collectie van het Genootschap in de volle breedte 
voor het voetlicht te brengen.7 Ook aan de nieuwe vestiging bleken na verloop van 
tijd echter ernstige nadelen en beperkingen te kleven. Nu kwam in de ogen van 
sommige leden al te zeer de nadruk te liggen op de museale presentatie van een 
deel van de collectie, waardoor andere taken van het Genootschap ten onrechte 
minder aandacht kregen. Zo bleef de wetenschappelijke analyse en inventarisatie 
van de nieuwe aanwinsten achterwege en kwamen de bijdragen aan Archief (het 
jaarboek van het Genootschap) in het gedrang.8 Gaandeweg voldeed bovendien 
de presentatie van de collectie steeds minder aan de moderne eisen. Het duurde 
overigens tot 1972 voordat de kwestie van het museum opgelost zou worden. Tot 
die tijd vielen delen van de collectie van het Genootschap daar te bewonderen.

Al in de jaren vijftig vroeg het bestuur van het Genootschap zich af hoe het 
verder moest met de collectie en het museum. Min of meer tegelijkertijd maakte 
een aantal kritische volgers en direct betrokkenen zich zorgen over de vraag of 
het Genootschap nog wel bij machte was de ontwikkelingen in de maatschappij 
op adequate wijze te volgen.9 Daarmee raakten zij principieel de grondslagen van 
het Genootschap zoals die waren verwoord in het eerste artikel van de statuten: 
‘Den alleen wijzen God op ’t hoogst te verheerlijken, het gansche menschdom en 
voornamelijk den Landgenooten voordeelig te wezen, en allerleye nuttige kun-
sten en wetenschappen voort te planten.’ Kort en bondig in eigentijdse bewoor-
dingen samengevat: maatschappelijk van nut te zijn. Zo werden in de discussie 
over de aard en samenstelling van de collectie nieuwe kwesties geïntroduceerd: 
de vraag naar de maatschappelijke relevantie en het besloten karakter van het 
Genootschap als instituut. Het bestuur en de leden van het Genootschap werden 

6 Gerardus Nicolaas de Stoppelaar (1825-1899) werd in Middelburg geboren en was als in Leiden 
gevormde jurist (evenals Van der Perre) bestemd voor een loopbaan in de lokale politiek. De 
Stoppelaar werd gemeentesecretaris van de Zeeuwse hoofdstad van 1856 tot 1884. Ook hij was 
een vermogend man en stelde het huis in de Wagenaarstraat aan het Genootschap als muse-
umruimte ter beschikking toen de locatie aan de Latijnse Schoolstraat niet meer aan de eisen 
van de moderne tijd voldeed.

7 K. Heyning, met medewerking van V. Frenks (kaders) en M. Gossije (tekstredactie), Van wijs 
en waan 250 jaar verzamelen Zeeuws Genootschap 1768-2019. Zwolle, 2019, 77.

8 Zie ook hierna onder de paragraaf: Meertens over het Genootschap.
9 Meertens, Het Zeeuws Genootschap, 65-69.
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nadrukkelijk met deze zaken geconfronteerd toen buiten het Genootschap om 
enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe periodiek werd opgericht.

Het Zeeuws Tijdschrift (1950)
Voorafgaand aan (en voor een belangrijk deel losstaand van) de kritische geluiden 
die in de tweede helft van de jaren vijftig binnen het Genootschap zouden klinken, 
ging een tweetal in Zeeuws-Vlaanderen woonachtige Zeeuwen (L.W. de Bree10 en 
L.J.G. Lockefeer11) over tot de oprichting van een tijdschrift. Desondanks richtte 
dat nieuwe periodiek getiteld Zeeuws Tijdschrift – zich voor een deel duidelijk op 
gebieden waarop tot dan ook het Genootschap actief was. Tegelijkertijd wilde het 
tijdschrift op toegankelijke wijze de ontwikkelingen in Zeeland volgen en histori-
sche aspecten van de Zeeuwse cultuur belichten. De initiatiefnemers beoogden in 
wezen hetzelfde als de latere vernieuwers van het Genootschap. Anders geformu-
leerd: toen sommige leden merkten dat het Zeeuws Tijdschrift een interessante 
rol ging spelen in het maatschappelijke leven, in het debat over het verleden en 
de toekomst van Zeeland, gingen hun ogen open en zagen ze hoe marginaal de 
positie van het Genootschap was. Daarop confronteerden zij het Genootschap 
met enkele waarheden, hoewel zij daarvoor wat andere bewoordingen kozen dan 
de initiatiefnemers van het Zeeuws Tijdschrift. Die waren voorstanders van – wat 
zij aanduidden als – verantwoorde wetenschapsjournalistiek. Daarmee stond 
beide oprichters een helder doel voor ogen: wetenschappelijk verantwoorde ar-
tikelen die toegankelijk waren voor een breed publiek en dienstbaar waren aan 

10 Levinus Willem de Bree was geboren in Middelburg, als zoon van een conciërge, op 3 februari 
1912. Hij volgde de rijkskweekschool en werd onderwijzer, onder andere van 1931 tot 1934 in 
Kortgene. Toen hij in 1937 met de Middelburgse kappersdochter Niza Joosse trouwde, was hij 
onderwijzer in Alkmaar. Van 1941 tot 1945 was De Bree hoofd van de school te Nieuwveen en 
van 1945-1947 leraar geschiedenis aan het Koningin Wilhelminalyceum te Oostburg en sinds 
1947 aan de Rijks HBS te Vlissingen, waarvan hij vanaf 1962 tevens onderdirecteur werd. In die 
vooroorlogse jaren studeerde hij geschiedenis, een keuze die gelet op zijn literaire talenten en 
ambitie, bijzonder was. De Bree begon namelijk al heel vroeg gedichten te schrijven, die ook in 
tijdschriften werden gepubliceerd. Daarna verschenen van zijn hand bijzondere (historische) 
romans die voor een deel in Middelburg en omstreken zijn gesitueerd. Hij overleed op 28 
maart 1977, toen het eerste deel van zijn geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Zeeland 
nagenoeg voltooid was.

11 Louis G.J. Lockefeer, geboren in 1903 in Nieuw-Namen, was onderwijzer te Clinge en later 
schoolhoofd te Kapellebrug. Na het behalen van zijn akte MO-B Nederlands studeerde hij Ne-
derlandse taal- en letterkunde aan de universiteit van Leuven. Hij maakte naam als regisseur 
van (amateur-) toneel en schreef een essay over Adolf van Westerwijk (de Goese Oldebarne-
veldt). Hij overleed in Hulst, 63 jaar, oud in 1968. Zie ook: George Sponselee, ‘Waar haalde hij 
de tijd vandaan?’ In: Bulletin voor de vier Ambachten jrg. 35, 2016, 13-22.
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de ontplooiing van Zeeland. Het zijn exact de elementen die de vernieuwers van 
het Genootschap jaren later in de discussie over het te voeren beleid zouden in-
troduceren. Het is dan ook verbazingwekkend dat de samenwerking tussen het 
Genootschap en het Zeeuws Tijdschrift zo lang op zich liet wachten. Zag het Ge-
nootschap niet wat er in de Zeeuwse wereld gebeurde? Dacht men dat de veran-
deringen het eerbiedwaardige instituut niet raakten? Zagen de toenmalige be-
stuurders in het eerste decennium na de oorlog in de werving van nieuwe leden 
een bron van onrust?

Voor een goed begrip van het aarzelende begin van de samenwerking tussen 
het Zeeuws Tijdschrift en het Genootschap, de steeds moeizamere relatie tussen 
beide ‘instituties’ in het verloop van meer dan dertig jaar en de definitieve breuk 
in 1992, loont het de moeite stil te staan bij herkomst van de mensen van het 
eerste uur. In eerste instantie was er immers geen sprake van een relatie tussen 
de initiatiefnemers van het Zeeuws Tijdschrift en het Genootschap. Integendeel, 
sommigen van de initiators waren bewust geen lid van het Genootschap en ston-
den zeer kritisch ten opzichte van het gevestigde instituut, dat zij vooral zagen als 

Louis Lockefeer. Zeeuwse Beeldbank 136107 (Archief PZC).
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een laatste bolwerk van de gevestigde orde en de Middelburgse regentenmenta-
liteit. Levien de Bree en Louis Lockefeer waren beiden docent in het middelbaar 
onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen en hadden hun wortels in de rijke traditie van 
de MO-akten (d.i. een gedegen vakinhoudelijk kennis gepaard aan grote didacti-
sche bekwaamheden).12 Het waren schoolmeesters in de beste zin van het woord, 
wars van elk vertoon van geleerdheid, maar met een zeer brede opleiding en een 
indrukwekkende reeks publicaties. De Bree was bovendien gepokt en gemazeld 
in de historisch-materialistische geschiedopvattingen van de bekende, Amster-
damse historicus Jan Romein, zoals blijkt uit de necrologie die M.P. de Bruin van 
hem schreef in het Zeeuws Tijdschrift van 1977 dat voor een belangrijk deel aan 
zijn overlijden was gewijd.13 

12 De eerder in de voorafgaande noten 8 en 9 vermelde gegevens zijn ontleend aan: Personen-
dossier L.G.J. Lockefeer en L.W. de Bree. Geraadpleegd in ZB: Planbureau en Bibliotheek van 
Zeeland te Middelburg (Voormalig Zeeuws Documentatiecentrum).

13 M.P. de Bruin, Eilander zonder voetstuk. De Bree en de uitdaging van de geschiedenis. In: 
Zeeuws Tijdschrift nr. 2, 27 jrg 1977, 51.

Wachthuisje aan haven; links L.W. de Bree en rechts M.P. de Bruin. In september 1968 bezoeken 
L.W. de Bree, M.P. de Bruin met fotograaf C.A.L. Kotvis Sint-Philipsland en doen hiervan verslag 
in de rubriek 'Zeeuws prentenboek' van het Zeeuws Tijdschrift (jrg 1968 pag. 156 e.v.). In het 
praathuisje aan de haven laat De Bruin zijn mappen met foto's en prentbriefkaarten zien. Zeeuwse 
Beeldbank 5901. (Foto: C. Kotvis).
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Beide docenten wisten zich geruggensteund door prominente vertegenwoordi-
gers van de lokale en landelijke sociaaldemocratie, zoals M.C. Verburg en later 
door C. de Galan. Laatstgenoemden hadden – respectievelijk als directeur en me-
dewerker van het Economisch Technologisch Instituut (ETI) voor Zeeland – van 
meet af aan de bedoeling in en via het Zeeuws Tijdschrift ideeën te propageren ten 
aanzien van de ontwikkeling van Zeeland in de brede zin van het woord. Verburg 
(één van de door koningin Juliana als zodanig aangemerkte ‘Delta-boys’) was de 
meest prominente voorstander van de economische ontplooiing van Zeeland na 
de realisatie van het Deltaplan.14 Evenals de eerdergenoemde De Bree en Locke-
feer zagen Verburg en zijn medewerker het Tijdschrift als een spreekbuis voor 
ideeën over de potentie en de identiteit van de provincie Zeeland. 

In een later stadium voegden zich bij dit gezelschap twee stafleden van de toen-
malige Provinciale Bibliotheek: H. Pieters en M.P. de Bruin.15 In de preambule van 
het eerste nummer van het Zeeuws Tijdschrift (1950) worden de opvattingen van 
De Bree, Lockefeer, Verburg en de andere redactieleden verwoord. De redactie 

14 De anderen waren ir. J. Vink en gedeputeerde A.J. Kaland (de onderkoning van Zeeland).
15 Zij waren toentertijd respectievelijk bibliothecaris en adjunct-bibliothecaris van de Zeeuwse 

Bibliotheek. Pieters schreef samen met Van Empel in een reeks van afleveringen: Zeeland door 
de eeuwen heen. Van de hand van M.P. (zoals hij in de wandeling werd genoemd) verscheen 
een schier niet aflatende reeks artikelen over alle mogelijke aspecten van de Zeeuwse geschie-
denis.

M.C. Verburg, Zeeuwse 
Beeldbank 104525  
(Foto: J. Wolterbeek).
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omschreef de doelstelling van het tijdschrift op de binnenzijde van de omslag als 
volgt: ‘Het Zeeuws Tijdschrift beoogt de verbreiding van kennis omtrent Zeeland 
en zijn bewoners; het biedt daartoe populair gestelde, wetenschappelijk verant-
woorde verhandelingen.’ In een toelichting schreef dezelfde redactie:

Wanneer wij op de omslag verklaren, dat het blad artikels in populaire vorm 
zal brengen, bedoelen wij daarmee niet de gemakkelijk leesbare vorm te kiezen, 
die enige inspanning overbodig maakt. Onze opzet is veeleer, de lezer kopie aan 
te bieden, die enige blijvende waarde bezit, en daardoor verdient, herlezen te 
worden. Zo doende, hopen wij van Zeelands vrienden tevens vrienden van het 
tijdschrift te maken.16

Tegenwoordig zouden wij zeggen, dat hier de kiem lag voor een (aanvankelijk be-
dekte) controverse tussen toegepaste wetenschappen (applied sciences) – waar-
van de oprichters van het Zeeuws Tijdschrift de exponenten waren – en het zuiver 
wetenschappelijk onderzoek met een sterk historische gerichtheid, waarvan de 
aanhangers bij het Genootschap waren te vinden. Vanuit dit perspectief gezien 
behoeft het geen verwondering te wekken dat de samenwerking tussen het Ge-
nootschap en het Tijdschrift pas in 1963 concreet vorm kreeg. In de loop van de 
tijd zouden geleidelijk de divergerende meningen meer en meer naar elkaar toe-
groeien. Persoonlijke contacten in de betrekkelijk overzichtelijke wereld van het 
Genootschap, het Zeeuwse culturele en sociaaleconomische leven en de redactie 
en medewerkers van het Zeeuws Tijdschrift zullen de tegenstelling wel overbrugd 
hebben. Maar de aan het eind van de jaren vijftig opkomende kritiek op het be-
leid binnen het Genootschap vormde de belangrijkste katalysator.17 In de loop 
van 1963 vonden de tot elkaar veroordeelde partijen van het Tijdschrift en het 
Genootschap elkaar. In het jaarverslag van het Genootschap over 1964 werd daar-
over door de secretaris het volgende bericht:

… verheugend was het, dat de samenwerking met het Zeeuws Tijdschrift thans 
definitief vorm kreeg. Nadat in 1963 het tijdschrift bij wijze van proef aan de 
leden was toegezonden, werd mede op grond van de uitslag van een onder de 
leden ingesteld opinieonderzoek, besloten per 1 januari 1964 een overeenkomst 

16 Zeeuws Tijdschrift nr. 1, 1ste jrg. 1950, 1.
17 Zie hierna: Meertens over het Genootschap en Aansporingen tot wijziging van het beleid.
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aan te gaan met de Stichting Zeeuws Tijdschrift, krachtens welke onze leden het 
tijdschrift ontvangen, terwijl het Genootschap bovendien een aantal pagina’s 
ter beschikking krijgt voor het doen van mededelingen. Het bleek noodzakelijk, 
teneinde dit te kunnen financieren, de contributie te verhogen van ƒ 10,– tot 
ƒ 15,– per jaar.18

Daarmee was de grondslag gelegd voor een bijna dertig jaar durende samenwer-
king tussen het Zeeuws Tijdschrift en het Zeeuws Genootschap. Maar voor het 
zover was had een vooraanstaand lid van het Genootschap in een doordacht be-
toog het Zeeuws Genootschap wakker geschud.

Meertens over het Genootschap19

In het Zeeuws Tijdschrift (1957) nam P.J. Meertens (lid van het Genootschap, la-
ter bekend geworden als meneer Beerta in de romancyclus Het Bureau van J.J. 
Voskuil) de pen op om zijn bezorgdheid uit te spreken over het door het bestuur 
gevoerde beleid. Hij toonde zich verontrust over een drietal wezenlijke oneven-
wichtigheden in de organisatiestructuur van het Genootschap. Met name en in de 
eerste plaats noemde hij de dominante positie van het museum ‘als zwaartepunt 
van het Genootschap’20 Om dit in stand te houden moest er geld worden geleend 
en moesten zelfs waardevolle, zeldzame objecten worden verkocht. Bovendien 
vroeg Meertens zich af of het Genootschap zijn doelstelling (zoals verwoord in 
artikel 1 van de Wet: ‘het bevorderen en verbreiden van kennis en wetenschap 
in zonderheid in Zeeland’) niet effectiever zou kunnen verwezenlijken door de 
bakens te verzetten. Hij suggereerde de lezingen toegankelijker te maken voor 
een breder publiek, zoals het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en 
Wetenschappen (PUG) dat deed. Ook zag hij de samenwerking met het Natuur-
kundig Gezelschap te Middelburg graag hersteld. Ten slotte was ook de overver-
tegenwoordiging van de Middelburgse elite in het ledenbestand van het Genoot-
schap hem een doorn in het oog. Van de 308 in Zeeland wonende leden kwam in 
1953 bijna 40 % uit Middelburg. Meertens vroeg zich af of er op Noord-Beveland 

18 Archief Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland Uitgave van het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Z.pl. 1964, V.

19 De titel van deze paragraaf is een toespeling op één van de eerste uitgaven van boekhandel 
Fanoy te Middelburg: Meertens over de Zeeuwen. Middelburg, 1979.

20 Meertens, Het Genootschap, 67.
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werkelijk maar drie en op het eiland Tholen slechts twee gegadigden voor het 
lidmaatschap waren te vinden.

Kunnen plaatsen met lycea als Terneuzen, Hulst en Oostburg respectievelijk 
maar negen, zes en vier leden opbrengen? Zijn er onder de leraren van de beide 
Middelburgse kweekscholen maar zo weinigen te vinden die in het Genoot-
schap welkom zijn? Zijn er niet verschillende auteurs van Zeeuwse romans te 
vinden die de eer van het lidmaatschap op zijn minst even waard zijn als de 
eerste de beste jonge meester in de rechten, die een blauwe maandag in Zeeland 
woont en probeert er zo gauw mogelijk weg te komen? Zijn er geen Zeeuwse 
boeren die onder de leden van het Genootschap geen gek figuur zouden slaan? 
Men kan toch werkelijk niet beweren dat onder hen geen intellect schuilt?21

De epiloog van zijn betoog in het Zeeuws Tijdschrift eindigde, cursief gedrukt, als 
volgt: 

Het Zeeuws Genootschap is de regentenmentaliteit van de 18e eeuw nooit ge-
heel te boven gekomen. Het is niet mijn bedoeling hiervoor een schuldige aan 
te wijzen; ik geloof namelijk dat de collectiviteit van het Genootschap, waarvan 
ik zelf deel uitmaak, de schuld draagt. Het Genootschap bezit in en buiten Zee-
land terecht een zeker prestige, maar het is niet populair. Als het antwoordt 
dat het dat ook niet begeert te zijn, repliceer ik met op te merken dat dit juist 
hetgene is dat ik aan het Genootschap zou willen verwijten. Het getuigt van wijs 
zeemansbeleid, de bakens te verzetten wanneer het getij verloopt. En wil het 
Genootschap zijn taak vervullen in overeenstemming met de eisen die onze tijd 
aan een cultureel centrum stelt, dan zal het de bakens moeten verzetten. Alleen 
dan zullen de zeven vrije kunsten geen gevaar lopen, in de golven van de Schelde 
toch te vergaan.22

Aanvankelijk deed het bestuur er het zwijgen toe, maar toen vanuit de gelederen 
van het Genootschap zelf vergelijkbare geluiden gingen klinken kon het bestuur – 
zoals uit het vervolg van het betoog moge blijken – niet meer om die kritiek heen.

21 Ibidem, 68. Meertens maakt hier duidelijk een toespeling op de door De Bree gepubliceerde 
romans en de bijdragen van Lockefeer aan het amateurtoneel in de regio.

22 Ibidem, 68-69. De lijfspreuk van het Genootschap luidt immers: Non sordent in undis, Ze (de 
zeven vrije kunsten) vergaan in de golven niet.
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Een nieuwe aansporing tot modernisering (1958)
Zoals Meertens in het Zeeuws Tijdschrift memoreerde, kwijnde het aanvankelijk 
enthousiasme over de nieuwe behuizing in de Wagenaarstraat in Middelburg in 
de loop van de tijd langzaam weg. Door de verhuizing was namelijk de hechte re-
latie met het Natuurkundig Gezelschap verbroken en kwam het zwaartepunt van 
de activiteiten van het Genootschap op de museale functie te liggen. Daardoor 
bracht de genereuze schenking van De Stoppelaar bezwaren met zich mee die 
noch de gulle gever, noch de dankbare ontvanger van de gift (het Genootschap) 
hadden kunnen voorzien. Het museum – met de Ouderwetse Kamer als hoog-
tepunt – werd het pronkstuk van het Genootschap, maar had een verlammende 
werking op de overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld de beschrijving van de col-
lectie. Bovendien bleek na verloop van tijd het museum niet meer aan de eisen 
van de moderne tijd te voldoen.

Aan het eind van de jaren vijftig kwam in het voetspoor van Meertens een drie-
tal vooraanstaande Zeeuwen eveneens in het geweer tegen het verstarde beleid 
van het Genootschap: Mej. M. J. van de Vooren (kinderarts te Middelburg), Dr. 
H.W. Fortgens (rector van het Stedelijke Gymnasium te Middelburg) en P. Scherft 
(rijksarchivaris in Zeeland). In een brief d.d. 5 december 1958 richtten zij zich tot 
‘belangstellenden in het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen’. Nadrukkelijk 
stelden zij voorop, dat zij geen kritiek op het bestuur van het Genootschap wilden 
uitoefenen, maar dat zij – als geïnteresseerden in de wetenschap (en niet als leden 
van het Genootschap) – hun bezorgdheid wensten uit te spreken over het feit 
‘dat het Genootschap zich niet heeft aangepast aan de tegenwoordige tijd en dat 
daardoor veel, wat in andere provincies mogelijk is gebleken aan Zeeland voorbij 
is gegaan en nog voorbij dreigt te zullen gaan.’23 Tot concrete voorstellen wensten 
zij niet te komen, omdat zij verwachtten en vertrouwden dat het bestuur zelf tot 
een grondige aanpassing van het beleid zou overgaan. Desondanks bevatte het 
concept van het aan het bestuur te richten schrijven – dat bij de eerdergenoemde 
brief was gevoegd – enkele aanbevelingen. Zo spraken de briefschrijvers zich uit 
voor specialisatie van de conservatoren op een vakgebied, hoewel dat op zich nog 
geen garantie bood voor een modern museum- en tentoonstellingsbeleid. Bij de 
samenstelling van het lezingenprogramma van het Genootschap werd nog steeds 
uitgegaan van de gedachte van universele wetenschapsbeoefening, terwijl de laat-

23 Zeeuws Archief (ZA), Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 
(KZGW), inv.nr. 26, nr. 93 Stukken inzake reorganisatie van het Genootschap en oprichting 
Zeeuws museum 1958-1960. Fol. 7 Brief d.d. 5 december 1958.
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ste tijd het aantrekken van deskundige sprekers, zowel van buiten als van binnen 
de kring van het Genootschap, steeds wenselijker werd geacht en in plaats diende 
te komen van het oorspronkelijke systeem van verplichte leesbeurten van de Mid-
delburgse leden. De briefschrijvers achtten het noodzakelijk dat het Genootschap 
opnieuw zijn doeleinden zou vaststellen en zich zou bezinnen op de middelen die 
daartoe dienstig zouden kunnen zijn. De kwestie leefde, aldus de briefschrijvers 
ook bij anderen, zoals bleek uit recente artikelen in het Zeeuws Tijdschrift en el-
ders. Uit de talrijke gesprekken die de ondertekenaars over dit onderwerp hadden 
gevoerd was zonneklaar gebleken, dat de modernisering van het genootschappe-
lijke beleid de gemoederen zowel in als buiten het Genootschap bezighield. Dat 
men ook buiten de kring van het Genootschap hierover zijn gedachten liet gaan 
was het gevolg van de doelstelling zoals die in artikel 1 van der Wet was verwoord. 
Daarin werd immers tot uitdrukking gebracht, dat het Genootschap zijn werk-
zaamheid niet alleen op de eigen kring betrok, maar op heel Zeeland. Zijn inwen-
dige structuur kon daarom de buitenwereld niet onverschillig laten.

In hun nota met suggesties kwam met zoveel woorden tot uiting dat de positie 
en de functie van de wetenschap in en voor de samenleving fundamenteel waren 
gewijzigd in vergelijking met de negentiende eeuw en de jaren voor de Tweede We-
reldoorlog. De positie van het Genootschap was daardoor problematisch gewor-
den. Ook de verbreiding van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs was 
van niet te onderschatten betekenis, omdat het intellectuele peil van de bevolking 
erdoor verhoogd was en grote groepen besef kregen van de waarde van de weten-
schap. Nu bijna elk aspect van het maatschappelijk en persoonlijk leven tot object 
van studie was geworden, werd iedereen in enig opzicht bij de gang van de weten-
schap betrokken. De enorme uitbreiding van de toegepaste wetenschappen in de 
sectoren van landbouw en industrie, op de gebieden van waterstaat en verkeer, in 
bedrijfsleven, bouwkunde, enz. had ieder individu tot belanghebbende gemaakt, zo 
oordeelden de briefschrijvers en de ondertekenaars van de aan het bestuur gezon-
den aanbevelingen.24 Daarom diende ook in hun ogen de bakens verzet te worden!

De nota Scherft (1959)
In het jaarverslag over 1958/59 reageerde de secretaris, dr. Unger op de brief met 
de nota met aanbevelingen van Van de Vooren, Scherft en Fortgens. Unger merk-
te op in zijn jaarverslag:

24 ZA, KZGW, inv.nr. 26, 93. Fol. 3-5.
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Feitelijk zouden wij dus thans verslag moeten doen van een adres, door een 
drietal leden onder leiding van de heer P. Scherft en ondertekend door 25 perso-
nen – waaronder enige niet- of gewezen leden van het Genootschap – in januari 
j. l. tot het bestuur gericht, waarbij, zonder in concrete voorstellen te treden, 
gewezen werd op zeker gebrek van aansluiting van het Genootschap aan de 
ontwikkeling van de huidige verhoudingen in het wetenschappelijk leven. Daar 
echter vlak voor deze vergadering ook van andere zijde een actie werd aange-
kondigd lijkt het beter hierover thans te zwijgen: het verslag van volgend jaar zal 
hiervan dan de geschiedenis kunnen verhalen.25

Uit de reactie van de secretaris bleek duidelijk, dat de kritiek niet serieus werd 
genomen. Daarentegen maakten enkele nauw bij het wel en wee van het Genoot-
schap betrokken leden en enige niet-leden zich zorgen over de starre structuur 
van de instelling en het daarop gebaseerde bestuursbeleid. Zij vormden een weer-
spiegeling van de verschillende meningen over de noodzakelijke koerswijziging. 
Degenen die adhesie betuigden aan de opstellers van het manifest zou men kun-
nen onderscheiden in drie categorieën. In de eerste plaats de groep rond de di-
recteur van het Economisch Technologisch Instituut (ETI), M.C. Verburg. Ook 
later De Galan (eveneens ETI) en Dorst (als landbouwconsulent) waren nauw be-
trokken bij de nieuwe ontwikkelingen in Zeeland in het algemeen en de Zeeuwse 
economie in het bijzonder. Zij wensten een platform om hun ideeën verder uit 
te dragen. Niet voor niets waren ook zij juist de initiatiefnemers van het Zeeuws 
Tijdschrift. De tweede groep werd gevormd door wetenschappers (Meertens, 
mevr. Ghijsen en Westendorp Boerma) die van mening waren, dat het Genoot-
schap de recente veranderingen in de wetenschapsbeoefening niet op adequate 
wijze wist bij te benen.26 De derde groep ten slotte bestond uit een aantal pro-
gressieve, lokale notabelen (Okker, chirurg te Middelburg, de predikanten Stra-
ting (aanvankelijk te Goes) en Van der Linde eveneens te Middelburg, ds. Odé te 
Goes) die vonden dat bredere geroepen van de bevolking bij het Genootschap be-

25 Jaarverslag over 1959/59 uitgebracht in de algemene ledenvergadering van15 april 1959 door 
de secretaris van het Genootschap Dr. W.S. Unger in: Archief Vroegere en latere mededelingen 
voornamelijk in betrekking tot Zeeland Z.pl., 1960.

26 Ghijsen en Westendorp Boerma hadden zich grote faam verworven op het terrein van de 
Zeeuws cultuurgeschiedenis. De eerste als samensteller van het Woordenboek der Zeeuwse 
dialecten; de laatste als auteur van historische schetsen van diverse Zeeuwse steden en dorpen 
(b.v. Zierikzee).
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trokken moesten worden.27 Hoewel op het eerste gezicht de ondertekenaars van 
de brief een homogene groep vormen, valt bij nader inzien toch een grote mate 
van diversiteit in inzichten, meningen en belangen waar te nemen. Het is dan ook 
niet te verwonderen, dat bij de concretisering van de nieuwe ideeën de meningen 
ver uiteen gingen lopen.

Uit de verslagen over de daaropvolgende jaren valt ondanks alles op te maken, 
dat het bestuur de kritiek ter harte nam en met verve de gewenste reorganisatie 
trachtte door te voeren. Dat kwam met name tot uitdrukking in het elimineren van 
de zware financiële last die het beheer van het museum met zich meebracht. Ener-
zijds werd daardoor de mogelijkheid geschapen een modern beheer van de verza-
melingen te realiseren, terwijl er anderzijds een gigantisch probleem werd gescha-
pen ten aanzien van het verantwoord beheer van in gebruik gegeven objecten.28

De bruikleenovereenkomsten van 1960
In de recente publicatie ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het Ge-
nootschap wordt deze kwestie ook uitvoerig gememoreerd: ‘Het beheer van een 
modern museum groeide het Genootschap boven het hoofd. De inventarisatie 
van de collectie was volstrekt niet op orde, grote delen waren vervuild en ver-
waarloosd, conservatoren met voldoende vrije tijd waren niet te vinden… In 1960 
gooide men de handdoek in de ring en richtten het Zeeuws Genootschap, de Pro-
vincie Zeeland en de Gemeente Middelburg de Zeeuwse Museumstichting op 
waarin de museale genootschapscollectie werd ondergebracht. Alle conservato-
ren werden bij die gelegenheid ontslagen. Geen van de betrokken bestuursleden 
realiseerde zich echter dat een positie als bruikleengever eisen met zich mee-
brengt zoals registratie van de verzamelingen, toezicht op het beheer en acquisitie 
van objecten.’29 De boeken en handschriften bleven in de Provinciale Bibliotheek 
en de Zelandia Illustratia vond onderdak in het Zeeuws Archief. Ondanks de 
goede voornemens en vergelijkbare bedoelingen stapelden de irritaties zich in de 
loop van de tijd zodanig op dat er in 1980 door de Algemene Vergadering van het 
Genootschap een nieuw beleidsplan werd aangenomen waarin de zorg voor de 

27 Dokter Okker genoot in Middelburg als kundig chirurg groot aanzien. Na zijn verhuizing 
naar Rotterdam kwam hij bij een noodlottig verkeersongeval om het leven. Ds. Strating werd 
bekend om zijn verzet tegen de doorschietende industrialisatie van Zeeland. Van hem is de 
uitspraak: ‘Mag ik a.u.b. leven met wat minder geld, maar tenminste onder bomen?’

28 Jaarverslag 1959/60 in Archief, 1962, VIII.
29 Heyning, Van wijs en waan, 174.
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brede eigen collectie de boventoon voerde. In het jaarverslag over 1979 bracht de 
toenmalige conservator, G.R. Heerebout de zorgelijke situatie nog prudent onder 
woorden: ‘Hoewel het Genootschap geen dagelijks beheer meer voert over de 
verzamelingen, en de aanwinsten dus in bruikleen uitgegeven moeten worden is 
het verheugend te kunnen vaststellen dat door de leden van het Genootschap nog 
steeds gewerkt wordt aan ‘Het opsporen, verzamelen en bewaren van al datgene, 
wat belangrijk kan worden geacht voor de kennis van Zeeland’.30 

In het beleidsplan van 1980 (dat van dezelfde opzet was als de beleidsnota van 
het jaar daarvoor) werd geconcludeerd, ‘dat de in 1960 tot stand gekomen rege-
ling waarbij de zorg voor de verzamelingen uitsluitend werd overgelaten aan de 
bruikleennemers onjuist is geweest. Immers behoort het Genootschap zelf zorg 
te dragen voor de registratie van de eigendommen, terwijl ook de mogelijkhe-
den tot acquisitie waarover het Genootschap kan beschikken moeten worden be-
nut.’31Sindsdien heeft het decennialang geduurd vooraleer alle bruikleenovereen-
komsten van het Genootschap met de diverse bruikleennemers definitief waren 
geregeld. Het is in het kader van dit caleidoscopisch overzicht van de kardinale 
koerswijzigingen in het beleid van het Genootschap in de loop van de periode 
1950-2017 hier niet de plaats en détail op deze materie in te gaan. De cruciale 
vraag waarop in de diverse bruikleenovereenkomsten een antwoord moest wor-
den gevonden luidde: ‘Wie (de bruikleengever dan wel de bruikleennemer) is ver-
antwoordelijk voor wat (de registratie, de conservering, de acquisitie, etc.)?’ Voor 
een verantwoorde analyse van de verschillende antwoorden op die vraag is een 
afzonderlijke studie noodzakelijk.

Een gezamenlijk tijdschrift (1963)
Hoewel een buitenstaander de samenwerking tussen het Zeeuws Tijdschrift en 
het Genootschap wellicht als een voor de hand liggende optie zou zien, gelet op 
de convergentie van de wederzijdse belangen en de financiële toestand van beide 
instituties, waren er van meet af aan genoeg gevoeligheden. In de verslaggeving 
van de voorbereidende besprekingen komt de moeizame totstandkoming van de 
samenwerking duidelijk naar voren, hoewel het Genootschap samenwerking met 
het Zeeuws Tijdschrift op prijs stelde, omdat het als mededelingenblad zou kunnen 
gaan fungeren. De financiële consequenties van een collectief abonnement wer-

30 Archief, 1979, XIII.
31 Archief, 1980, XXVII.
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den echter steevast aangevoerd om de samenwerking met het Zeeuws Tijdschrift 
kritisch te blijven volgen. Daar waren wel goede redenen voor. Zo bleek reeds uit 
de allereerste beraadslagingen, dat het bestuur van het Genootschap moeite had 
met de hoge kosten. Die werden geraamd op ƒ 4.800, dat wil zeggen: bijna de helft 
van de begroting van het Genootschap! Een contributieverhoging was daardoor 
onvermijdelijk. Na rijp beraad werd besloten de Algemene Ledenvergadering voor 
te stellen, het door het Genootschap te betalen bedrag op de geschatte achtenveer-
tighonderd gulden te handhaven op voorwaarde dat advertentieopbrengsten op dat 
bedrag in mindering gebracht zouden worden.32 Het resterende exploitatietekort 
(groot ƒ 4.800,00) zou door het Genootschap aangezuiverd worden tot een maxi-
mum van ƒ 5,00 per lid dat een jaarabonnement op het Zeeuws Tijdschrift had.

Er was nog een gevoelig onderwerp in de samenwerking: het Genootschap 
kreeg een vertegenwoordiger in de redactie van het Zeeuws Tijdschrift. Maar wat 
was zijn positie en inbreng zijn? Moest de vertegenwoordiging zich beperken tot 
de mededelingen van het Genootschap of werd hij beschouwd als een volwaardig 
redactielid die meebesliste over artikelen en het beleid van het tijdschrift? Maar in 
hoeverre was hij en daarmee de redactie dan onafhankelijk? Werd het tijdschrift 
op dat moment niet alleen door het stichtingsbestuur geleid maar indirect even-
eens door het genootschapsbestuur? Hoe kon een weeffout en daarmee toekom-
stige problemen voorkomen worden?

Uit een in 1963 onder de leden van het Genootschap gehouden enquête bleek, 
dat van de 535 respondenten er zich 456 uitspraken voor samenwerking met het 
Zeeuws Tijdschrift en geen moeite hadden met de contributieverhoging van vijf 
gulden per jaar. Daarmee was het probleem van de financiën naar behoren ge-
regeld. De vertegenwoordiging in de redactieraad bleef echter een heikel punt. 
De oplossing werd gevonden in de bepaling, dat de vertegenwoordiger van het 
Genootschap alle redactievergadering van het Zeeuws Tijdschrift mocht bijwo-
nen, ‘mits deze zich alleen zou occuperen met de redactie van de Mededelingen 
van het Zeeuws Genootschap’.33 Wie trouwens de jaargangen van het tijdschrift 
doorneemt, moet vaststellen dat uit de bijdragen van vele auteurs én sommige 
artikelen van hun hand de band met het Genootschap zonneklaar blijkt.

32 ZA, KZGW, inv.nr. 51, Notulen van bestuursvergaderingen 1863-1969. Fol.287.
33 ZA, KZGW, inv.nr. 51, Fol.297.
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Het tweede eeuwfeest (1969)
Tijdens deze periode van heroriëntatie viel het tweehonderdjarig bestaan van het 
Zeeuws Genootschap. Het feest werd gevierd met een bijzondere uitgave van het 
Archief van het Genootschap. In het voorwoord werd gesteld, dat de publicatie

enerzijds een bezinning wil zijn op het werk dat is gedaan. De lange lijst van 
verhandelingen laat de verschuiving in de tijd zien van de doelstelling, n.l. van 
bijdragen op vele gebieden van wetenschap naar mededelingen voornamelijk 
met betrekking tot Zeeland en dan nog veelal historisch gericht. Een figuur als 
Leendert Bomme uit de begintijd van het Genootschap toont de combinatie van 
een koopman en een verdienstelijk beoefenaar van de natuurwetenschapen. Het 
leek daarom gewenst om thans ook te bezinnen op wat er in Zeeland gebeurt 
en gaat gebeuren. Landbouw en industrie zijn zeer belangrijk, maar iedere dag 
weer worden wij met onze monumenten van geschiedenis en cultuur gecon-
fronteerd. Een balans van twee eeuwen is opgemaakt. Wat zullen wij hiermee in 
de toekomst doen?34

Die vraag aan het eind van het voorwoord was typerend voor de beleidskwesties 
waarvoor het Genootschap zich destijds gesteld zag. Het was kennelijk moeilijk 
te kiezen tussen enerzijds een directe aansluiting bij de op handen zijnde econo-
mische en maatschappelijke veranderingen en anderzijds het vasthouden aan de 
traditie met de nadruk op beschrijving en analyse van het verleden. Het belang van 
de onlosmakelijk verbondenheid van beide elementen werd kennelijk niet alleen 
nog onvoldoende beseft, maar vooral ook niet erkend als een bron van inspiratie 
voor de toekomst die men kennelijk met zorg tegemoet zag. Wanneer men het 
voorafgaande in ogenschouw neemt, hoeft deze constatering overigens niet te al te 
zeer te verbazen. Uit de moeizame samenwerking tussen het Zeeuws Tijdschrift en 
het Genootschap bleek immers dat daar de schoen wrong. Niet zozeer de financi-
ele perikelen vormde de oorzaak voor de wederzijdse irritatie als wel het verschil 
in opvatting wat het tijdschrift moest uitdragen, in feite de inhoud van de op te 
nemen artikelen. Bij de initiatiefnemers van het Zeeuw Tijdschrift stond de actua-
liteit voorop, terwijl het bestuur van het Genootschap wenste vast te houden aan 
de traditionele benadering, aan een zogenaamd wetenschappelijke benadering van 

34 Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1769-1969 Archief Vroegere en latere mededelingen 
voornamelijk betreffende tot Zeeland. Uitgave van het Zeeuwsch Genootschap der Weten-
schappen 1969, Z.pl.,Z.j., 5.
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problemen en verschijnselen. Toch gebeurde er wel iets binnen het Genootschap 
en werden de bakens geleidelijk verzet. Het adres van Scherft en zijn medestan-
ders had effect gesorteerd. De conservatoren gingen meer en meer specialiseren 
tot deskundigen. En het karakter en de aard van de lezingen ontwikkelden zich 
in dezelfde richting: voordrachten van deskundigen over specifieke onderwerpen.

Voortgaande decentralisatie van het bezit (1972)
In 1988 was het honderd jaar geleden dat het Genootschap van de Latijnse School-
straat naar het monumentale pand in de Wagenaarstraat verhuisde. Voor de toen-
malige voorzitter van de Werkgroep Historie en Archeologie, de historicus Hein 
Kluiver (1942-1998) was dat aanleiding in het Zeeuws Tijdschrift een beschou-
wing te wijden aan de relatie tussen de huisvesting en de museale activiteiten van 
het Genootschap.35 ‘Bij een vergelijking tussen het museum anno 1888 en nu zijn 
grote verschillen te constateren. In de eerste plaats is er een andere behuizing. 
In 1972 werd het museum overgebracht naar de abdij en werd het pand aan de 
Wagenaarstraat verkocht aan de vereniging Hendrick de Keyser. Een verlies wa-
ren de stijlkamers van het oude museumgebouw, winstpunten waren de beschik-
baarheid van meer ruimte en de mogelijkheid aldaar de historietapijten van de 
Provincie onder te brengen. Een aantal zaken treffen we niet meer aan. Er is geen 
etnografische verzameling meer. Deze werd in 1950 in het kader van het streven 
na de Tweede Wereldoorlog om van het museum een echt Zeeuws museum te 
maken, aan het museum Justinus van Nassau te Breda in bruikleen gegeven, om-
dat zij als niet-Zeeuws gold. Ook het herbarium vinden we niet meer terug. Dat 
verhuisde in 1975 naar het Rijksherbarium te Leiden, een verhuizing die aansloot 
bij het toenmalige provinciale museumbeleid, dat geen ruimte bood voor een na-
tuurhistorisch museum. Voor de atlas Zelandia Illustrata moeten we een paar 
deuren verder gaan: sinds 1978 is die collectie ondergebracht in het Rijksarchief in 
Zeeland, omdat het Zeeuws museum niet de veiligheid, verzorging en toeganke-
lijkheid kon bieden die voor deze kostbare Zeelandverzameling vereist zijn.’36 Zo-
als uit het bovenstaande blijkt, werd de collectie van het Genootschap opgesplitst 

35 Voor een uitvoerige biografie van Hein Kluiver moge verwezen worden naar de bundel Hein 
Kluiver. Een Zeeuws cultuurhistoricus (zie noot 36).

36 F. Smulders en E. van der Doe (red.), Hein Kluiver. Een Zeeuws cultuurhistoricus. Middelburg, 
Zierikzee 2003, 302 en 303. De discussie die voorafging aan de overgang van de collectie van 
de Wagenaarstraat naar het Zeeuws Museum in de abdij werd door Roelof Koops beschreven 
in deze bundel. De volgende alinea’s zijn op de bijdrage van Koops gebaseerd.
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en ondergebracht bij verschillende instanties. Voor het zover was, werd er stevig 
vergaderd (met een bestuurscrisis als reële dreiging).

Op 17 februari 1976 verscheen in de Provinciale Zeeuwsche Courant een artikel 
onder de titel ‘Gebrek aan geld en ruimte beperken het Zeeuws Museum’. Dit stuk 
werd gepubliceerd naar aanleiding van een gesprek van het museumbestuur met 
een delegatie van de Zeeuwse Culturele Raad. Er werd onder meer opgemerkt, 
dat gebrek aan ruimte, geld en personeel een behoorlijke berging en raadpleging 
van de atlas Zelandia Illustrata in de weg stonden. Het artikel werd besloten met 
de woorden van de voorzitter van het museumbestuur, ‘dat het Zeeuws Museum 
graag openstaat voor opbouwende kritiek en (dat) deskundige hulp en adviezen 
zeer welkom zijn.’ Op deze uitnodiging ging de toenmalige rijksarchivaris dr. P. 
Scherft in. Hij bood aan om de collectie in de brandveilige en van klimaatbeheer-
sing voorziene depots van het Rijksarchief onder te brengen. In juni 1976 stemde 
het bestuur van het Zeeuws museum met dit aanbod in en gaf het de eigenaar van 
de verzameling, het Zeeuws Genootschap, in overweging om aan het verzoek van 
de rijksarchivaris te voldoen. Nog in dezelfde maand nam de ledenvergadering 
van het Genootschap de beslissing, de kaarten- en prentenverzameling in bewa-
ring te geven aan het Rijksarchief. Het archief was echter niet de enige instelling 
die de verzameling Zelandia Illustrata in bruikleen wilde. Ook de Provinciale 
Bibliotheek zat op het vinkentouw en vond dat de atlas het best aan haar in bruik-
leen kon worden gegeven: de collectie zou daar een onderdeel en een aanvulling 
van het Zeeuws Documentatiecentrum kunnen vormen.

Bij de besluitvorming binnen het Genootschap speelde een advies van de 
Werkgroep Historie en Archeologie een belangrijke rol. In dit uitgebreide advies, 
dat hoofdzakelijk door Hein Kluiver was opgesteld, werd bij de afweging van de 
voor- en nadelen van onderbrenging bij het Rijksarchief of bibliotheek een voor-
keur voor het Rijksarchief uitgesproken. Bij de uiteindelijke standpuntbepaling 
speelden de optimale depotcondities van het Rijksarchief een cruciale rol. Dit 
argument heeft in de discussie in het Genootschap, die telkens oplaaide, totdat op 
23 januari 1978 de definitieve overeenkomst met het Rijksarchief werd gesloten, 
de doorslag gegeven.37

37 R. Koops, Hein Kluiver en de Zelandia Illustrata. Herinneringen aan de bemoeienissen van 
Hein Kluiver met de historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata. In: Smulders, Hein 
Kluiver, 269 en 270.
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De Encyclopedie van Zeeland (1982)
De gedachte een encyclopedie van Zeeland samen te stellen, werd voor het eerst 
geopperd in een vergadering van de Werkgroep Historie en Archeologie in de 
loop van 1965 door de archivaris van Zierikzee, de heer C. Postma. Hoewel men 
zich terdege bewust was van het gewicht en de omvang van de onderneming 
(en wellicht minder van de omvang van de kosten), werd er reeds in het daar-
opvolgende jaar een voorlopige redactie gevormd en werden potentiële auteurs 
benaderd. In 1966 werd een heel nummer van het Zeeuws Tijdschrift gevuld met 
proefpagina’s van de beoogde encyclopedie. Daarna bleef het echter twee jaar stil, 
omdat ook de omvang van de werkzaamheden schromelijk waren onderschat! 

Pas in de winter van 1968 kon de Werkgroep melding maken van het feit, dat 
het bestuur van het Genootschap zich het lot van de encyclopedie had aangetrok-
ken door de bedragen, nodig voor het tot stand komen van de kopij en illustraties 
te voteren. Bovendien waren ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het 
Genootschap onder de leden en bij bedrijven gelden ingezameld voor de encyclo-
pedie. In zijn rede ter gelegenheid van het jubileum verklaarde de voorzitter van 
het Genootschap:

Bijzondere vermelding verdient nog de redactiecommissie van de Zeeuwse 
Encyclopedie. Recentelijk gestart, heeft deze commissie de omvangrijke taak 
op zich genomen als Hoofdredactie de samenstelling van de Encyclopedie van 
Zeeland te coördineren en de uiteindelijke vorm te bepalen. Het Bestuur van 
het Genootschap hecht grote waarde aan de publicatie van deze Encyclopedie, 
waarmede beoogd wordt een belangrijke bijdrage te leveren aan de wetenschap 
Zeeland betreffende. Het Bestuur spreekt de hoop uit, dat de commissie er vol-
ledig in zal slagen het beoogde doel te bereiken.38

Ondanks deze bemoedigende woorden bleef de realisatie van de encyclopedie 
een moeizaam proces. Toezeggingen van auteurs werden in sommige gevallen 
geen gestand gedaan, de broodnodige administratieve ondersteuning liet veel te 
wensen over en een ervaren eindredacteur ontbrak. In de loop van 1978 dreigde 
de hele onderneming stuk te lopen, ware het niet dat opnieuw het bestuur van het 
Genootschap bereid was bij te springen door de administratieve organisatie voor 

38 Rede, gehouden door de voorzitter, drs. J.R. Glaubitz, bij de viering van het 200-jarig bestaan 
van het Genootschap. Vlissingen d.d. 26/09/1069. In: Archief, jrg. 1970, 13.
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zijn rekening te nemen. Bovendien had in het voorafgaande jaar de heerTeunis 
– op verzoek van de redactiecommissie – een advies uitgebracht over de noodza-
kelijke veranderingen in de werkwijze van diezelfde commissie.39

In een brief aan de redactie die zijn advies begeleidde, liet Teunis weten dat 
naar zijn mening de door hem voorgestelde wijzigingen in het beleid een condi-
tio sine qua non vormden om het project alsnog tot een goed einde te brengen. 
In de hem eigen stijl schreef hij aan Ad Beenhakker, de hoofdredacteur van de 
Zeeuwse Encyclopedie: ‘Gaat U niet werken in deze geest, dan vrees ik dat er 11 
jaar vergeefs is geploeterd en de encyclopedie òf nooit zal verschijnen òf een la-

39 De heer (Bert) Teunis (1919-1994) werd te Woerden geboren en verhuisde als vierjarig jongetje 
naar Vlissingen waar zijn vader hoofd was van de Christelijke Mulo-school. In Middelburg 
bezocht hij het gymnasium waar hij zijn opleiding echter niet voltooide, omdat het gezin naar 
Den Haag verhuisde. Aan het Nederlands lyceum voltooide Teunis zijn klassieke opleiding. 
Daarna studeerde hij in Leiden sinologie. In het toenmalige Nederlands-Indië werkte hij bij de 
radio omroep en deed hij journalistieke ervaring op bij het tijdschrift De Locomotief. Na zijn 
terugkeer in Nederland was hij werkzaam bij Bosch en Keuning (later Kluwer) en betrokken 
bij de uitgave van encyclopedieën. Na zijn vestiging in Zeeland kwam hij in aanraking met 
de redactie van de Zeeuwse encyclopedie, die maar al te graag gebruik wenste te maken van 
zijn expertise op dit gebied. Over zijn beweegredenen om naar Zeeland terug te keren schreef 
Teunis Een plek om terug te keren.

Bert Teunis. Zeeuwse 
Beeldbank 118600 
(Foto: J. Wolterbeek).
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chertje wordt en ik mag aannemen dat noch de redactie noch het bestuur van het 
Z.G.d.W. prijs stelt op een dergelijke deconfiture.’ Toen de redactie bereid was op 
de voorstellen van Teunis in te gaan werd hij de nieuwe eindredacteur.40 Zo kon 
met een nieuwe redactiecommissie een nieuwe start gemaakt worden. 

In 1982 was het eerste deel gereed. Als gevolg van de systematische, rubrieks-
gewijze aanpak dijde het project steeds meer uit. In plaats van één deel rolden er 
drie kloeke delen van de pers! De redactie had ernaar gestreefd dat de recente we-
tenschappelijk resultaten o.a. op het gebied van de archeologie, bodemkunde en 
historische geografie, zoals die na de Tweede Wereldoorlog waren gepubliceerd, 
in de artikelen zouden worden verwerkt.

Op deze wijze hopen het Genootschap en zijn redactie-commissie de Zeeu-
wen binnen en buiten de provincie een naslagwerk te hebben verschaft, dat een 
waardig opvolger zal zijn op de standaardwerken uit het verleden: Reigersberg, 
Boxhorn, Smallegange, de Tegenwoordige Staat, Nagtglas en Van Empel en Pie-
ters. Niettemin beseft de redactie-commissie dat er fouten en onvolkomenheden 
aan het werk kleven. Bij pionierswerk is dat onvermijdelijk. Niet alle terreinen 
zijn even adequaat behandeld. De redactie-commissie heeft zich niet kunnen be-
geven in bronnenonderzoek en was daardoor afhankelijk van de bijdragen van de 
individuele medewerkers. Een zekere onevenwichtigheid valt op sommige plaat-
sen te constateren. De ene auteur schrijft nu eenmaal meer en uitputtender dan 
de andere. Sommigen produceerden met grote regelmaat hun artikelen, anderen 
beloofden veel maar lieten het op het laatste moment afweten.41

Ondanks genoemde beperkingen kan de Encyclopedie van Zeeland gezien wor-
den als een positieve bijdrage van het Genootschap aan de verspreiding van we-
tenschappelijke kennis over de regio op een breed terrein. In zekere zin heeft de 
encyclopedie wel gewerkt als de wet van de remmende voorsprong. Een weten-
schappelijk verantwoorde Geschiedenis van Zeeland heeft daardoor (in vergelij-
king met andere provincies) immers lang, dat wil zeggen tot 2014 op zich laten 
wachten.

40 Brief van Teunis aan de hoofdredacteur van de Zeeuwse Encyclopedie, d.d. 20 januari 1977. 
Deze brief en het bijbehorende advies bevinden zich in het niet geïnventariseerd archief van 
de Encyclopedie van Zeeland, dat welwillend ter beschikking werd gesteld door mw. Ineke 
Vogel-Wessels Boer.

41 Ten geleide in: Encyclopedie van Zeeland. Middelburg, 1982, 5, 6.
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Evaluatie van een wapenfeit
Bij het verschijnen van de eerste delen van de Zeeuwse Encyclopedie klonken 
natuurlijk niet alleen lofprijzingen. Direct waren er ook kritische geluiden. In het 
Zeeuws Tijdschrift was de verschijning van elk deel evenzovele aanleidingen om 
kritische beschouwingen te leveren over de inhoud van de diverse bijdragen en 
het ontbreken van belangrijk geachte trefwoorden.

Bij het verschijnen van het eerste deel (in 1982) wijdde P.J. Koets in het Zeeuws 
Tijdschrift een uitvoerige beschouwing aan de kwaliteiten en de tekortkomingen 
van het standaardwerk. Een van de punten van kritiek was naar zijn mening veel 
te weinig aandacht voor de sociale geschiedenis. Daardoor bleef naar zijn me-
ning de geschiedkundige analyse te zeer steken in de traditionele, politiek-militai-
re aanpak.42 In latere besprekingen (bij het verschijnen van het tweede en derde 
deel) herhaalde hij die bezwaren en legde hij de nadruk op het feit dat bij het ver-
schijnen van een dergelijk werk de actualiteit veel van het geschrevene reeds ach-
terhaald had. Desondanks bracht hij vele genoeglijke uurtjes door met het raad-
plegen van het boekwerk en vond hij het een kroon op het aangevangen werk.43

Naar aanleiding van die kritiek voelde Bert Teunis als hoofdredacteur de be-
hoefte om zijn visie te geven op het voltooide standaardwerk. Daarbij gaf hij de 
bezwaren ten aanzien van de actualiteit ruiterlijk toe, maar verdedigde met verve 
de gekozen werkmethode. Typerend voor zijn betoog was de laatste zinsnede uit 
zijn verhaal: ‘En het belangrijkste: met deze boeken is een fundament gescha-
pen, waarop je kunt voortborduren. Een Genootschap der Wetenschappen moet 
dat kunnen. Dan horen we nog eens wat anders dan het gekanker van een prof 
die men uit de Randstad heeft laten overkomen om voor een handvol mensen 
te praten.’44 Deze opmerking van Teunis zit vol venijn en vertoont veel overeen-
komst met het in het begin van deze verhandeling geconstateerde meningsver-
schil tussen de goedwillende amateurs en de wetenschappelijk geïnteresseerde 
professionals over de aard en het karakter van het Genootschap. Volgens hem 
diende het Genootschap een duidelijke keuze te maken tussen een gezellige club 
voor amateurs die naar mooie verhalen komen luisteren of een Genootschap dat 
de wetenschap stimuleert. In de beginperiode van het Zeeuws Tijdschrift zag hij 

42 P.J. Koets, Encyclopedie van Zeeland, Deel I. In: Zeeuws Tijdschrift jrg. 32, nr. 1, 201-206.
43 P.J. Koets, Uren met de Encyclopedie van Zeeland, Deel II, 1982. In: Zeeuws Tijdschrift, jrg. 33, 

nr. 5, 167-174; Idem. De Kroon op een Zeeuws werk. In: Zeeuws Tijdschrift, jrg. 34, nr. 5, 224-
231.

44 K. Bos, Bert Teunis 1919-1994. In: Zeeland, jrg. 4, nr. 1, Later in Walacria Deel 7, 2-22.
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in die periodiek grote mogelijkheden om die tweede doelstelling te realiseren. Na 
verloop van tijd ging het Zeeuws Tijdschrift in de ogen van Teunis meer en meer 
de kant op van het amateurisme en dat vormde voor hem dan ook de belangrijk-
ste reden om met het tijdschrift te breken.

Het einde van een liaison (1991)
De samenwerking tussen het Zeeuws Tijdschrift en het bestuur van het Genoot-
schap kwam na verloop van tijd onder druk te staan. Tussen de redactie van het 
tijdschrift en het bestuur van het Genootschap ontstonden in toenemende mate 
verschillen van mening over de vorm en de inhoud. In het jaarverslag van de se-
cretaris van het Genootschap over 1991 valt te lezen:

Met de secretaris van het bestuur van het Zeeuws Tijdschrift en de eindredac-
teur werden enkele gesprekken gevoerd, die tot doel hadden elkaar te informe-
ren over dit tijdschrift. Het Genootschap betreurde de afwezigheid van naam en 
logo van het Genootschap op de nieuwe omslag, bepleitte de terugkeer daarvan 
en deed via haar vertegenwoordigers in het bestuur suggesties voor de vorm en 
de inhoud van het Zeeuws Tijdschrift.45

Ondertussen was er zeker toen er een nieuwe redactie van het tijdschrift kwam, 
opnieuw gesteggel over de taak van de zogenaamde genootschapsredacteur. De 
onvrede over de handelwijze van de redactie van het Tijdschrift bracht het be-
stuur ertoe de Commissie tot Redactie van het Archief en de Werken te vragen 
een rapport uit te brengen over de problemen met het Zeeuws Tijdschrift en een 
eventuele oplossing daarvan. In een ‘Bericht aan de leden’ werden de conclu-
sies van het rapport aan de openbaarheid prijsgegeven. De commissie was van 
mening, dat de kosten van het collectief abonnement in de loop van de tijd tot 
onaanvaardbare hoogte waren gestegen. De in de loop van de tijd gewijzigde 
verhouding tussen de aantallen lezers (80 % Genootschap; 20 % eigen abonnees 
Zeeuws Tijdschrift) maakte de constructie van een collectief abonnement niet 
meer acceptabel. De commissie was mede tot die conclusie gekomen door een 
vergelijking met de kosten van een eventueel eigen tijdschrift. Als gevolg van de 
steeds toenemende activiteiten van het Genootschap was de behoefte ontstaan 
aan een eigen tijdschrift. De gedachte was om daarmee het contact met de leden 

45 Archief, 1991, IX
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te intensiveren, de activiteiten tijdig en efficiënt aan te kondigen en in de behoefte 
aan publicaties te voorzien. Ten slotte was de commissie van mening dat door de 
veelheid van vakgebieden en deskundigen het Genootschap zeer wel in staat zou 
zijn zelf een tijdschrift uit te geven voor de verwezenlijking van de hoofddoelstel-
ling van het Genootschap: ‘Het beoefenen van wetenschap en het verbreiden van 
kennis, in zonderheid met betrekking tot Zeeland.’46

Het bestuur prees de degelijkheid van het rapport. En in de ledenvergadering 
van 17 december 1991 werd voorgesteld het collectieve abonnement van het tijd-
schrift op te zeggen. In het eerste nummer van het daaropvolgende jaar schreef 
Paul van der Velde in niet mis te verstane bewoordingen:

In het laatste nummer maakte ik gewag van de mogelijkheid dat het KZGW 
zijn collectief abonnement op het Zeeuws Tijdschrift zou opzeggen. Aanvan-
kelijk werden hiervoor door het bestuur financiële redenen aangevoerd. Het 
tijdschrift zou te duur worden voor het genootschap. Wanneer men bedenkt, 
dat het genootschap voor het collectieve abonnement omgeslagen per persoon 
nauwelijks 20 gulden betaalde, op een lidmaatschapsprijs van 80 gulden, kon dit 
geen argument voor het verbreken van een bijna dertigjarige band zijn. De wer-
kelijke reden voor het opzeggen van het collectieve abonnement bleek mij ter 
vergadering van 17 december 1991. Het genootschap wilde een eigen clubblad 
uitgeven maar niet nadat eerst pogingen in het werk waren gesteld de onafhan-
kelijkheid van deze redactie te smoren door bij het bestuur van het tijdschrift 
aan te dringen op een overname door het KZGW van het Zeeuws Tijdschrift, 
indien mogelijk inclusief provinciale subsidie. Terecht heeft de voorzitter van 
het bestuur van de Stichting Zeeuws Tijdschrift deze ‘vriendelijke’ overname 
van de hand gewezen en de onafhankelijkheid van de redactie van het Zeeuws 
Tijdschrift met verve verdedigd. Uiteraard is de redactie de voorzitter hiervoor 
erkentelijk. Tevens respecteert ze de wens van het bestuur van het KZGW een 
eigen clubblad uit te geven. Uiteraard hoopt de redactie dat lezers, die via het 
collectief abonnement automatisch geabonneerd waren, via een individueel 
abonnement hun band met het Zeeuws Tijdschrift voortzetten.47

46 Bericht aan de leden. Bijlage bij de uitnodiging van de ALV d.d. 17 december 1991. Niet geïn-
ventariseerd archief KZGW. Welwillend ter beschikking gesteld door mw. Judith Adriaanse.

47 Redactioneel in: Zeeuws Tijdschrift jrg. 42, nr. 1, 219.
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Toen de ledenvergadering van het Genootschap het voorstel van het bestuur aan-
vaardde, was de weg vrij voor een eigen tijdschrift.

Het tijdschrift Zeeland (1992)
In 1992 verscheen voor het eerst het nieuwe genootschappelijke tijdschrift onder 
de originele naam Zeeland. Een interim redactie onder leiding van Frits Smulders 
bracht een zogenaamd nul-nummer uit waar in een redactioneel ten geleide uit de 
doeken werd gedaan wat de redactie met het tijdschrift Zeeland voor ogen stond.

Wie de publicaties van het Zeeuws Genootschap van bijna twee en een kwart 
eeuw doorneemt, zal bemerken dat ze een afspiegeling zijn van de tijd een de 
maatschappij waarin ze ontstaan zijn. Het Genootschap acht nu de omstandig-
heden en de tijd rijp om naast het Archief en de Werken een tijdschrift in het 
leven te roepen waarin plaats is voor korte artikelen over een veelheid van on-
derwerpen, geschreven in een heldere stijl, aansluitend bij de nog slechts korte 
traditie van de wetenschapsjournalistiek. Het Archief blijft gereserveerd voor 
de grotere wetenschappelijke bijdragen en de jaarverslagen van het Genoot-
schap, het op gezette tijden verschijnend Bulletin aan de leden zal in het nieuwe 
tijdschrift opgaan. Uiteraard zal Zeeland aandacht besteden aan die terreinen 
waarop het Genootschap zich van oudsher begeeft: de Zeeuwse geschiedenis en 
archeologie, beeldende kunst, literatuur, taal en muziek. Het ligt nadrukkelijk 
in de bedoeling om daarnaast ook aan andere, actuele aspecten van Zeeland 
en de Zeeuwse samenleving bijdragen te wijden, zoals aan natuur en milieu, 
aan economie, demografie en sociologie. Een deelname aan de maatschappelij-
ke discussie van het moment – hetzij in de vorm van discussie-artikelen, hetzij 
via interviews – zal niet geschuwd worden. Het samenstellen van (extra) the-
manummers naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen of omstandigheden 
behoort tot de redactionele voornemens.48

De wisselende personele samenstelling van de redactie vormde in de loop van 
de tijd de grondslag voor een realisatie van die intenties. Een constante factor in 
die wisselingen van de wacht, was Frits Smulders. Zijn kritische bijdragen aan 
de discussie vormden een garantie voor de wetenschappelijke kwaliteit van de 
bijdragen aan de nieuwe periodiek. Naar aanleiding van het verschijnen van de 

48 Van de redactie ad interim in: Zeeland, jrg. 1991, 0/1, 4.
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Geschiedenis van Zeeland bood het tijdschrift zelfs ruimte voor een heuse pole-
miek over ‘een provincie in de periferie’, dan wel ‘een provincie met potentie’.49 Al 
doende wist het tijdschrift Zeeland zich te onderscheiden van het Zeeuws Tijd-
schrift, dat zich op zijn beurt meer en meer toelegde op het volgen van de recen-
te – voornamelijk culturele – ontwikkelingen in de regio. Daardoor kreeg het 
Zeeuws Tijdschrift een ‘luchtiger’ karakter, dat ook in de vormgeving tot uitdruk-
king kwam. Ondanks – of wellicht dankzij – die strategie moest het verschijnen 
van het tijdschrift in de loop van 2017 gestaakt worden. Het tijdschrift Zeeland 
bleef zich van het jaarboek van het Genootschap, Archief onderscheiden door de 
geringe lengte van de bijdragen en een grotere spreiding van de behandelde on-
derwerpen en thema’s. De laatste jaren is er ook meer aandacht voor de recente 
ontwikkelingen in de provincie en verschijnen er ook steeds meer artikelen over 
onderwerpen buiten de sfeer van de geschiedenis van Zeeland.

49 W. van den Broeke, Zeeland 1814-1914: een provincie met potentie in plaats van een provincie 
in de periferie. In: Zeeland, jrg. 2014, 23.2, 63-70.

Tijdschrift Zeeland van 1 december 1991, ZB, 
Tijdschriftenbank Zeeland.
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Conclusie
In deze bijdrage is een overzicht gegeven van belangrijke momenten in de ge-
schiedenis van het Zeeuws Genootschap na de Tweede Wereldoorlog. Die ge-
beurtenissen markeerden ingrijpende beslissingen, waarbij verschil van mening 
optrad over de wijze waarop het Genootschap zich zou moeten ontwikkelen en 
positioneren. Over de oorzaak van die controverses en meningsverschillen liepen 
en lopen de meningen duidelijk uiteen. Deze verhandeling vormt gerede aanlei-
ding om de tegenstellingen terug te voeren op het van meet af aan bestaande 
verschil tussen leden en directeuren (en directrices). Dat onderscheid bleef ove-
rigens – zoals uit de jaarverslaggeving blijkt – tot het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog gehandhaafd. Directeuren en directrices waren vrijgesteld van een 
wetenschappelijk verantwoorde bijdrage in de vorm van een lezing of een regis-
tratie van verworven bezit. Gewone leden waren als echte liefhebbers (amateurs) 
juist op die terreinen actief! In kringen van het Genootschap werden de oorzaken 
van de meningsverschillen over het te voeren beleid later vaak vertaald in termen 
van een discrepantie tussen wat de beleidsmakers voor ogen stond en dat wat de 
werkers in het veld wenselijk achtten. Uit de beschreven kwesties bleek duidelijk 
dat na de Tweede Wereldoorlog in de beleidsdiscussies nieuwe aspecten versche-
nen en nieuwe argumenten werden aangevoerd. In de eerste plaats herkennen we 
daarbij voor het eerst het aspect van de maatschappelijke betrokkenheid van de 
wetenschapsbeoefening (het wetenschappelijk engagement van wat later toege-
paste wetenschappen – applied sciences – is gaan heten) die een aantal promi-
nente leden van het Genootschap node miste. In de tweede plaats zien we in de 
activiteiten van het Genootschap een verbreding van het aanbod van lezingen, 
publicaties en tentoonstellingen met de bedoeling een groter publiek aan te trek-
ken. Daardoor zou het Genootschap zich wellicht een plaats weten te verwer-
ven in het op gang gekomen democratiseringsproces van de tweede helft van de 
vorige eeuw. De samenwerking met het Zeeuws Tijdschrift vormt een illustratie 
de wijze waarop het toenmalige bestuur van het Genootschap de beide nieuwe 
uitgangspunten wenste te verwezenlijken.

De oorzaak van het uiteindelijk mislukken van de samenwerking tussen het 
Genootschap en het Zeeuws Tijdschrift was wellicht een uitvloeisel van de oude 
tegenstelling tussen professionals en amateurs. Daarnaast speelde mogelijk een 
rol dat het Genootschap door samenstelling van bestuur en leden stellig meende 
dat samenwerking met andere verenigingen en instituten niet direct nodig was. 
Traditioneel werd het Zeeuws Genootschap bovendien in zijn ledenbestand niet 
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zonder reden geassocieerd met een bepaalde sociale klasse, bij voorkeur met een 
wetenschappelijke opleiding. Binnen de provincie werd het daarenboven door 
velen gezien als ‘Middelburgs’. Hier past een herinnering aan de opvatting van 
de grondleggers van het Zeeuws Tijdschrift die het Genootschap in wezen een 
regentenmentaliteit verweten.

De tegenstelling tussen de professionele en amateuristische benadering komt 
mogelijk ook nu nog tot uitdrukking in het feit dat veel actieve leden van de werk-
groepen geen lid van het Genootschap zijn. De casus van de Zeeuwse Encyclope-
die getuigt – in tegenstelling tot die van de samenwerking met het Zeeuws Tijd-
schrift – overigens van een succesvolle poging een breder publiek te betrekken bij 
de zaken van het Genootschap. Het eind van de samenwerking met het Zeeuws 
Tijdschrift werd – de voorliggende analyse – voornamelijk veroorzaakt door een 
meningsverschil over de wetenschappelijke kwaliteit van de bijdragen. Dat laat 
onverlet, dat ook een ‘incompatibilité des humeurs’ een belangrijke rol heeft ge-
speeld. Voor het overige is het aan de lezer een oordeel te vormen over het be-
eindigen van de coöperatie. Het recente initiatief de YESC (Young Engineers & 
Science Club) vanuit het Genootschap te steunen sluit wonderwel aan bij datgene 
wat de samenstellers van de Encyclopedie van Zeeland beoogden (een verbreding 
van de doelgroep, in dit specifieke geval het binden van de jongeren) en geeft blijk 
de positieve grondhouding van het huidige bestuur ten opzichte het democratise-
ringsproces (voor zover het de uitbreiding van het ledental betreft).
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Bijlage I. Publicaties J.W. Paris en J. Cremer
Bijlage bij artikel Jan van Loo

Publicaties J.W. Paris
Eben-Haëzer, of honderdjarige gedachtenis van het overgaan der stad Hulst uit de 
macht van Spanje aan den staat der verenigde Nederlanden: Plegtiglyk gehouden 
den v. nov. MDCCXLV. en, by die gelegentheid, dankelyk erkend de Hulpe van God 
in vorige tyden, maar ook te gelyk aangewezen, in wat staat we ons tegenwoordig 
bevinden, en wat gedrag ons betaamt naar vereisch van tyden en zaken. In ene 
Redevoering op voornoemd Eeuwfeest uitgesproken door Johan Wilhelm Paris, pre-
dikant te Hulst. Middelburg, [1746]. Met een opdracht aan zijn vader Emanuel 
Philip Paris.

Nieuwejaars gift. Jezus, de waare zondaarsvriend, tot Opwekking van alle Zon-
daaren voor oogen gesteld: Lucas XV. vs. 1-7. Middelburg [z.j.] 

‘Dissertatio ad locum JEREM. XXXI: 22. Nam Jehova novum creavit in terra: Fe-
mina circumdabit Virum, qua hypotheses Nic. Barkey, et pl. Rev. Aug. Lud Zacha-
riae modeste examinantur, et nova vaticinium explicandi via panditur’. In: Biblio-
theca Hagana historico-philologico-theologica, ad continuationem Bibliothecae 
Bremensis novae constructa, classis primae, fasciculus primus, Amsterdam en 
Leiden 1768, 97-151.

‘Ad verba EXOD. XX: 5, 6. Visitans iniquitatem patrum in filios, in tertianos immo 
quartanos, in eos, qui odie prosequuntur me: Exercens vero benignitatem in mil-
lia, qui diligunt me, & qui observant mandata mea, Dissertatio altera’. In: Biblio-
theca Hagana historico-philologico-theologica, ad continuationem Bibliothecae 
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Nieuwjaarsgift, Jezus de waare zondaarsvriend, tot opwekking van alle zondaaren 
voor oogen gesteld: Lucas XV: 1-7. Nagevolgd uit het Hoogduitsch; met een voor-
bericht uitgegeeven, door Jacobus Willemsen, Middelburg 1779.

Publicaties J. Cremer:
Tafel der heilige godgeleerdheid. 1763.

Gods engelen verblijd, maar zijn Zoon bedroefd; of redevoeringen over Luc. II:13, 
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hangsel, tegen het mede- of beurtzingen van verheerlijkte menschen in het veld 
bij Bethlehem. Utrecht 1772. 2de uitgave, met de oude voorrede over Luc. II:1-3 en 
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De Mozaïsche offerhanden in XII tafelen.. Middelburg 1792.

Redevoering over Luc. IV:13 en 14 en Matth. 26:36-46. Utrecht.

De vier Euangelische verhalen van Jezus lijden, sterven, begrafenis en opstanding 
tot een gebragt met aanteekeningen. Middelburg 1796.
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Bijlage II Transcriptie Jeremias
Bijlage bij artikel Jan van Loo

f. [0] recto

Jeremias
Hekel Spel
in drie Bedrijven

zal Speels gewijs vertoond werden door de konst minnende 
Jongheid van de Vlaamsche Rhetorica anders genaamd,
het gilde van de heilige Transfiguratie onderhouden,
werdende binnen de stad hulst in Vlaanderen;
te beginnen met den Eersten Pinksterdag van den,
Jaare 1776: en zoo vervolgens alle zondaagen en,
Heiligdaagen tot den laatsten dag van Augustus
ingeslooten 
De vertoon plaats is binnen de Stad hulst,
in het oude Princen huis, daar den abt
van Duynen in de gevel 
Staat

quos Ego; sed motos praestas Componere fluctus
virgil…
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f. [0] verso

vertoonders

Jeremias. Schrift geleerde
Jacobus    Ampt genooten van Jeremias
Johannes
Proserpina  huijsvrouw van Jeremias
Cornelis. de Hoofdman.
Barnaba Patroonen van het volte spel,
Casper Plijtrok
Pieter Buskruijd
willem scriba
Jonker Benjamin. Heiligen Neederdaalende uit de wolken
St. Sebastiaan
St. Christoffel
St. Joris
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Jeremias Hekel Spel
in drie Bedrijven

Eerste Bedrijf 
Eerste Toneel
Proserpina en Jeremias

Proserpina 
op Jeremias Studierkamer
Mijn waarde Egtgenoot:  Ei laat mijn vriendelen [sic] weezen,
En onderhoud uw thans niet hinderen in ’t leezen;
zijt niet op mij vergramd, daar ik uw studie stoor,
Jk smeek werd dog niet boos en gun mij maar gehoor.

Jeremias zeer driftig
Jk wenschte dat gij was een uur ver uit mijn oogen,
wat heeft uw wederom tot deeze stap bewoogen,
Gij weet dat ik altijd op hals en krag beveel,
Te blijven hier van daan, ik lag met uw gestreel,
Scheer uw maar schilijk weg en laat mij dog met vreede,
Jk heb geen lust of tijd te luist’ren na uw reeden
Pak uw maar voort van hier;

Proserpina
zus, zus mijn Lieve Man
Gij weet hoe dat de drift uw Lighaam schaade kan;
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Hebt gij mijn Lieve schat het dan niet meer onthouên,
Hoe boosheid onlangs uw zoo dikwils bloed deed spouwen.
Het geen ik zeggen wil is gantsche geen ijd’le praat, 
Maar iets dat uw Persoon, uw Ampt en pligt aangaat,  

Jeremias bedaarde?
Spreek dan, maar kort en goed, want ik moet nog studeeren
En  bovendien mijn Preek geheel van buiten leeren,
En daarom haast uw wat,

Proserpina
ik heb ook niet lang tijd,
want ik moet nog vloer gaan schrobben met de meid,
En ’t koper en het Tin ook nog wat afgaan schuuren,
want eerder kan ik niet gaan praaten bij mijn buuren
Hoort dan in ’t kort de zaak, ik schrik dat ik ’t verhaal,
Dog ijv’ren teegens ’t kwaad is ’s Hemels zeege praal,
gij weet mijn schatje lief, hoe g’ uw hebt uit gelaaten,
op Neer-lands Bededag, (Ach had het mogen baaten,)
op t gruw’lijk volte spel, die vinding van de hel,
Mijn dagt gij deed als doen uw zaaken wonder wel,
schoon dat gij in ’t gemeen het kaartspel konde noemen,
Het was genoeg alleen het volte te verdoemen,
maar al dat roepen en het dond’ren van uw stem,
Heeft op dit Sodoma geen slot, geen vat nog klem,
want ik heb zeedert van mijn vrinden weer vernoomen,
Dat bij Cornelius de Hoofdman ’t zaamen koomen,
Piet Buskruid en zijn zoon, Kasplijtrok, Barnaba
En t hoofd van die Partij wilhelmus Scriba
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Die over en de weer gestaadig ’t zaam vergad’ren
om zelf op woensdag (ach het bloed stold mij in d’ad’ren,)
Met open vensters bij het uit gaan van de kerk;
Te speelen in ’t Publijcq, is dat geen god loos werk

Jeremias
Mijn hooft hair rijst om hoog, mijn Pruijk drijgd mij t’ontvallen,
wat boosheid heerscht niet al in deze vlaamsche wallen,
Gelukkig dorp aan Zee, gelukkig Duin en Strand,
Alwaar men nimmer zoo veel smert’lijke ondeugd vond,
De Hoer erij behoord gewisselijk tot de sonden,
Dog noit heb ik mijn Lief dat, kwaad daar in gevonden,
’t geen in ’t volte steekt, dat gruwelijke spel,
Js wis een kweekerij voor Duijvel en voor Hel,
Dog wat hier in gedaan, ik moet eens overleggen
of ik

Proserpina
Zwijg stil mijn lief ik heb nog meer te zeggen,
Canaar die trouwe meid wiens woord dog nimmer fault [sic],
En die mij alles wat’ er omgaat steeds verhaalt,
heeft nog een gruwel stuk aan mij koomen vertellen,
Niet lang geleên, daar straks doen gij hebt hooren  bellen,
kwam sij verbaast in huis, zij kwam hier uit de buurt,
Al waar men alles wat’er om gaat wel begluurd.
Jk had haar koffij en wat zuijker laaten haalen
om ’t Elff uuren daar een kennis op’t onthaalen
zij zei Juffrouw wat nieuws, ik vroeg waarin ’t bestond,
hier op verhaalde zij en wel uit de Eerste mond, 
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Hoe Casper Plijtrok met een Chais was uit gereeden,
voorleeden zondag Na de middag en dat meede,
zijn huisvrouw daar in was gezien en insg’lijks nog
zijn Broeders vrouw, (het geen ik zeg is geen bedrog,)
zij hebben voorts hun weg na steekenen genoomen,
En nauwlijks waaren sij aldaar ter plaats gekoomen,
of gingen in het spel het geen daar wierd vertoond,
zie nu hoe dat dit volk den gods dienst smaad en hoond,

Jeremias
Wat goddelooser stuk ‘t geen gij hier komt ’t ontvouwen,
Jk zal hier, op mijn gal voor god eens uit gaan spouwen,
wat monsters uit de Hel bewoone deeze stad,
’t is of Belsebul hun Uitgelaaten had,  
Jk moet hier aanstonds mijn Collegaas overspreeken,
En zien of wij dit ras den kop niet konnen breeken,
Jk kleede mij dus aan, schoon ‘k ben van ’t leezen moe,
En als ik uit ben trekt de kamer deur wel toe,

Eerste Bedrijf
Tweede Toneel

Jeremias en Jacobus
Jeremias, aan Jacobus kamer deur kloppende,
Mijn waarde Ampt genoot vergun mij in te treeden,
ik houw’t nawelijks op de been, zoo schudden al mijn leeden

Jacobus
kom in Collaga [sic], zeg wat is er dog gebeurd
daar moet iets weezen, want het scheijnd mij dat gij treurd,
ont stel uw niet te veel, wil uw dog wat bedaaren,
En wis voorsigtigheijd met ijver ’t zamen paaren;
Wat is er van de zaak?
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Jeremias
Ach Lieve Ampt genoot

Jk verkoos veel liever op een Zaal’g[e] wijse de Dood
dan dat ik bij dit volk nog lang zouw moeten woonen
Moet men op deez ’mannier zijn trouwe Leeraars hoonen.
Ach Jacob was ik maar gebleeven daar ik was,
wat zat ik daar gerust aan Nereus Pekelplas,
Daar was ik wel gesien, gelieft bij mijn gemeente,
En hier veragt, bespot dat raakt mij tot ’t gebeente,

Jacobus
Collega is uw dan ook eenig leed geschied
verhaal het mij, gij weet ik deel in uw verdriet.

Jeremias
of ik bestraf of niet uit Jeremias Zeeven
En ik den Predikstoel door mijn geweld doe beeven,
’t is alles te vergeefs; het gruw’lijk  volte rot,
Drijft met vermaaning en mijn ijver staag den spot,
Dat god’loos helsch gebroed, dat speeld, als uit gelaaten,
hun zondig volte spel bij na Publijcq op straaten
Des woensdags na de kerk in ieder eens gesigt,
Mijn vrouw en Meid die zijn ‘er dikwils van ontstigt,
Maar dit is’t nog niet al, een Lidder Consistoorie,
Kas Plijtrok schijnt er zelfs  te maaken van een glorie,   
om met godsdienstigheid te scheeren puur den gek
Had ik de vent  maar hier ik sloeg hem voor zijn bek;
want in de plaats van op het Pinksterfeest te smeeken,
De gaven van gods geest als ruime water beeken,  
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zoo gaat hij uit de stad een Paapsch Toneel spel zien,
Tot schande van gods volk en alle vroome liên,
En neemt zijn Egt’genoot  ’en broeders huijsvrouw meede,
Kan dit Collega spreek door ons werden geleeden,
Jk zie het aan uw oog dat gij ’er ook van ijst,
Het best is dat men als met ving’ren op hun wijst,

Jacobus
Jk ben ‘er ook zeer voor het kwade te bestraffen,
Maar Jeremias Lief men laat ons dog maer blaffen,
Men stoort‘ er sig niet aan en daarom waarde vriend,
Jk weet niet dat gesmeel ter weereld ons diend,
Wij komen ook te saam alleen daar niet van teemen,
Men moet Collega Jan zien in den arm te neemen,
En wil die meede, doen dan is’er goede raad,
Dan zijn wij eens gesind en moog’lijk dat ’t iets baad,
Kom gaan wij ’t zaam, bij hem en laat ons hem eens spreeken,
En vraagen of hij ook wil op het volte Preeken,
En teegen ’t Paapsch Toneel, dan zijn wij schoon gesnaard,
En ook de ijver van ons drie en ’t zaam gepaard,

Jeremias
Wel aan ik ben te vrêe, ik zal het woord wel voeren
En tragt hem (soo‘ k kan) aan onsen Lijn te snoeren.

Eerste Bedrijf
Derde Toneel
Jeremias, Jacobus en Johannes

Johannes
Collegaat [sic] zijt gegroet, ik hoop gij vaart nog wel
gij ziet dat ik het thans ook nog al reed’lijk stel;
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Maar Jeremias vriend, hoe ziet gij zoo verwilderd;
Mijn dunkt de woede staat op uw gezigt geschilderd
wat hapert ‘er dog aan; is’t gisting in het bloed,
Draagt sorg dat maar de drift geen kwaad aan ’t lighaam doet,
wat hebt gij op uw hart;

Jeremias
Hoe zouw mijn Bloed niet gisten,
Daar al mijn ijver zugt tot nu zoo deerlijk miste,
wij koomen hier Expres uw spreeken van een zaak,
waar door men opentlijk met ons thans steeks [sic] den draak,
Met god en godsdienst spot en schijnt om niets te geeven,
hoe zeer men Predikstoel door mijn gebaar ziet beeven,
ik heb op den Bededag gelijk uw is bekent
getoond hoe ’t volte spel den Mensch ter hellemond,
En nogtans moet ik tot mijn bitt’re ziels smert hooren,
Dat geen boedvaardigheid daar door nog is gebooren,
uw zoonen Plijtrok en wilhelmus Scriba,
Met Pieter Buskruijd en den oude Barnaba,
verseld met hoofdman kees, volharden in het spêelen,
van dat vervloekte spel, zouw uw dat niet verveelen,
des woensdags na de kerk ten spijt van ons gezag,
Kom toon dan nu met ons dat gij ook iets vermag,
uw zoon Casparis is nog booven dien gereeden
Twee uuren van de stad, zijn dat geen booze zeeden,
om op het Pinksterfeest een Paapsch Toneel te zien,
Jn plaats van in de kerk sijn Schepper eer te bien,
En even of het niet genoeg was om zig zelven,
Tot zijn verdoemenis Een open graf te Delven
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zoo neemt hij zijne vrouw en zuster derwaards mêe,
Js dat geen Monsterwerk? zij gaan ook zijn bêe,
Nu is mijn ampgenoot Jacobus ook geraaden,
Dat wij op hun ter deeg ons’ gramschap moeten laaden,
hij heeft reeds deez’ gemeent’ gedreigd [geknoei:] met zijn vertrek,
schoon meenig van het volk denkt wat bruid ons die gek
En seggen dat hij loopt: voor Elfhondert Ponden,
word’er weer ligtelijk een ander Paap gevonden,
wij moeten dus tot hun gaan spreken met geweld,
Jan hun Persoon en naam diend zelfs te zijn gemeld,
wij hoopen Broeder Jan dat g’ons hier in zult helpen,
En in het openbaar met ons dit kwaad zult stelpen,

Johannis
Jk zouw zoo wel als gij het kwaade wederstaan,
Maar seg mij eens wat word in t volte dog begaan,
Dat gij met zoo veel Drift daar tegens uit kunt vaaren,
Als of in boosheid niets dat spel kan evenaaren,
wat steekt’er meer in dat, als in een ander spel,
Kent gij het zoo precies, hoe weet gij dat zoo wel,
Begaat men in t Piquet in t ombre en in ’t Jassen,
Dan minder zonder vriend of minder kwade passen,
Beantwoord deeze vraag

Jeremias
Jk weet daar Juist niet van
Genoeg is’t dat dit spel hier in ’t meeste veld steeds wan,
En dus moet het ook met meer ijver zijn bestreeden,
En door de geest lijkheid volstrekt niet zijn geleeden,
Daar zijn ook Namen in Barbaars en sonder zin
Hoor Broeder Jan daar sit volstrekt de Duivel in;
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wat wil Ruade dog in ’t woortje volte zeggen,
Als Duyvels Naamen die ik wel niet uit kan leggen;
Maar egter zijn god’loos en moeten zijn geweerd;
Toon dan dat gij met ons gods zaak en eer waardeert,

Johannes
‘t Bevorderen van gods zaak is d’eerste myner pligten;
zoo lang ik leef sal ik aan uw daar in niet zwigten,
Maar mij bespottelijk te maaken op den stoel,
Js iets waar voor ik vrind de minste lust niet voel,
Gij spot al dikwils man met Romens kerk Dienaaren,
Maar weet gij wel dat gij hun Juist zult eevenaaren,
wanneer gij scheld en raast en tierd met groot geweld,
geloof mij daar door word de zondaar niet geveld,
‘k heb ses en dertig Jaar godswoord hier reeds verkondigt,
En mij soo ver ik weet nooit in mijn Ampt bezondigt,
Jk heb de kudde Gods met ijver staag geweid,
En ’t Evangelium gepredikt met veel vlijt,
Jk heb dikwils vrugt gedaan met leeren en vermaanen,
Maar nooijt tot spotternij den weg mêe helpen baanen,
Door zotte temerij en woorden sonder klem,
waartoe gij week’lijks schijnt te leene uwe stem,
wat is’t belaggelijk op ’t volte staag te smeelen,
Geloof gij niet dat elk die gekheid moet verveelen,
Collega hoor gij preekt gestaadig onsen val,
uit Jeremias maar het heeft nog slot nog wal,
hoe kund gij t volte dog op uwen text toepassen,
waarom ook ’t ombre niet, of ’t oude Klaverjassen
zie den Propheet maar in En gij zult klaarlijk zien 
Dat men het volte spel daar nooit op kan bediên,
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Daar word van diefstal en van hoererij gesprooken,
van overspel en van de vreemde goôn te rooken,
En dier gelijke meer maar van geen tijt verdrijf
gelijk het volte is het geen niets heeft om ’t lijf;
wilt gij uw pligt voldoen, bestraft de zelve zonden,
Die de Propheet bedoeld, bestraft de vuile monden,
Die agter klappen steeds en steelen ’s Naastens eer,
ga deeze laster van uw eijgen huijs te keer,
De zalige Everard en andere ampt genooten,
Die reeds gestorven sijn die heeft het noit verdrooten,
Het kwaad te weederstaan, maar noit kwam uit hun mond,
Jets’t geen een Predikant ooit dwaas of gekkelijk stond,
‘k raade uw dan vriendelijk af het volte te verdoemen,
Dit is te haat’lijk en baard niets dan bitterheid,
’t is teegen Christus Leer als men Publijcq verwijt,
Jk prijs niet dat men op een kerkdag gaat speelen,
En de Eerste Pinkster dag in twee gaat verdeelen,
De helft voor de kerk, de helft voor ’t Toneel,
Die dag is zekerlijk daartoe alveel te eêl,
Dog egter past het niet voor monsters uitte  schelde,
de geen die zulks doen en haast hun Naam te melden,
vind gij dit goddeloos bestraft hen aan hun huijs,
Maar maakt daar nimmer van een haat’lijk kerk gedruis;
gij zelfs vermaand het volk zagtmoedigheid te eeren,
Hoe kunnen se ooit die deugd uit s’leeraards voorbeeld leeren;
Als gij gestadig raast en bulderd op den stoel,
En uw kwaadaardig maakt en houd een groot gewoel,
Jk moet aan uw mijn vriend zagt sinnigheid aan pryzen,
het schelden en getier past dwaaze maar geen wijzen
Berist [sic] het heerschend kwaad van steeden en van Land,
Maar doet het welbedagt en op een zagten trant,
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wil ook het volte spel daar niet meer ondertrekken,
want anders verdiend gij een Plaats in ’t huijs der gekken,
Collega volgt deez’ les, gij zult uw pligt voldoen,
En ijndelijk krijgt gij weer uw eer en oud fatzoen.

Jeremias
De Raad die gij mij geeft zal ik volstrekt nooit volgen,
Al moest de gantsche stad op mij staag zijn verbolgen,
Daar zijn’er nog wel die ‘k behage met mijn Preek,
Zoo wel des zondags als des woensdags in de week,
om nu van anderen op heeden maar te zwijgen,
gij zult mijn Barrebier nooit op uw zijde krijgen,
Hij is een man geensints diep sinnig van verstand,
Maar bitter gereformeerd, en dat is regte trand,
Die dom en ongeleerd een jeder zal verdoemen,
Als hij sig maar niet wil na ’t  dortsch sijnode noemen
Deeze is regt in sijn schik als ik het volte doem,
van hem en sijn gelijk verwagt ik lof en roem;
Jk zal steeds voortgaan met dit spel te gaan bestrijden,
Al was het dat ik nog zoo veel daar voor moest lijden,
Jk Preek niet voor de eerste rang, maar wel voor alle man,
En ben thans ook zoo ver als ik ooit koomen kan,
‘k beloof ik zal eens op aanstaande dag des Heeren,
Die Paapsch schouwburg liefd’ voor goed wat afgaan smeeren,
‘k zal die daar zijn geweest of ’t uw is lief of leed,
voor monsters schelden zoo dat elk een het weet,
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Johannes
’t is mij om ’t even vriend wat gij wilt doen of laaten,
Maar weez ’versekerd uw gesmeel zal dog niet baaten,
Men lagt met uw getier en al uw rasernij,
Te regt zoo ik geloof, denk niet dat ik uw vlij,
En gij moogt van gods geest wel waarlijk melding maaken,
Js ’t die mijn goede man die uw zoo heeft doen blaaken,
Jn een verkeerde drift ontblood van zuur en zout,
Tegen het Christen dom dat Romens wetten hout,
Die geeft heeft nooit geleerd zijn Naasten uit te schelden,
En van het bitterwoord van Paapsch of geus te melden,
Maar tot verdraagsaamheid en zagt heid aan gespoord,
Die ‘k ieder aan prijs, die mijne Preeken hoord,
Dog ‘k weet mijn goede raad zal nimmer op uw klemmen,
uw passie is te groot gij kunt se niet betemmen,
Jk voeg die uw dan toe mijn Lieve Ampt genoot,
mijn waarde Jacob, uw verstand is veel te groot,
Dat dat een dwase drift uw ooit zoo zoud vervoeren;
Jk hoop niet dat gij ook op ‘t volte spel zult loeren,
of op het Paapsch Toneel (zoo als Collega ’t noemdt;)
En’tgeen door hem tot in den afgrond werd gedoemd,

Jacobus
Jk zal Johannes uwe trouwe lessen volgen,
Al was Jeremias nog zoo boos en zoo verbolgen
gij hebt gelijk mijn vriend de stoel is veel te eêl,
voor ’t volte spel en voor het schouwburg of Toneel
Jk zal ’t geen zondig is, int algemeen bestraften [sic]
maar nooit bij zonderlijk mijn naaten, aangaan blaffen,
volg ook deez’ goede raad Jeremias gij zult zien,
Dat dan uw vijand zelf uw liefde en er zal bien,
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Jeremias driftig
Neen Ampt genoten neen, ik blijf op t volte Kijven,
en op het paapsch Toneel al souwer niemand blyven,
Ja zelfs al wilde men de kerk geheel uit gaan
Het moet ‘er door al zouw het onderst’ booven staan

Einde van het Eerste Bedrijf.
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Tweede Bedrijf
Eerste Toneel
Casper Plijtrok en Willem Scriba

Casper Plijtrok
wat dunkt uw broederlief moet men dit zoo verdraagen,
moet men zig van een Paap zoo duivels laten Plaagen,
Gij hebt gehoord het geen Jeremias heeft gezegt,
En hoe en zijn gantsch geteem op ons is uit gelegd,
Gij hebt gehoord hoe dat de kaarel heeft gescholden,
En dat het uwe vrouw bij zonder heeft gegolden,
Zij is beneffens mij en mijne egt genoot,
Een Monster der Natuur in goddeloosheid Dood,
Mij dunkt wij kunnen dit niet ongemerkt passeeren,
wij moeten deez’ Sinjeurs zijn zot gekijf af leeren,
Had hij ´t op ´t algemeen zijn mal geraas gepast,
´k zouw denken ´t is een gek hij praat gelijkt een kwast,
En zouw aan zijn getier mij in’t geheel niet stooren,
Maar nu hij ons alleen publijcq heeft uit verkooren,
om alles wat hem voor sijn mond komt uit te slaan,
Js mijn geduld ten end’ het moet êr anders gaan,
want niemand buijten ons heeft Joris gaan bezoeken,
op de eerste Pinksterdag, ik zag in alle hoeken,
Maar niemand hoegenaamd, vond ik êr uit de stad,
Dus heeft hij ´t Personeel alleen op ons gehad,
Jk zou, mij wel eens bij de Magistraat aan melden,
En vragen van die snaak voldoening voor zijn schelden,
Meschien kreigt hij dan op zijn Neus een frisse bril,
En zeekerlijk houd hij zijn snater dan wel stil,
wat geeft gij mij voor raad
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Willem Scriba
Ik zouw dat niet beginnen
Jk zouw hem zijn mal geklap ten einde laaten spinnen,
Jk denk niet dat hij ´t meer zal doen soo lang hij leeft,
Hij ziet wel dat geen mensch om zijn gekeijf iets geeft,
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Maar hij mag waarlijk wel van Monster dieren spreeken,
hij mag het zelfs zijn, want dat is wel gebleeken,
Doen hij zijn Eijgen schaar verliet voor langen tijd,
om tot een simpel heer te wenden al zijn vlijt,
wanneer hij was van huis voor meer dan twaalf weeken,
En eenen proponent voor ons soo lang liet Preeken,
Die sestig gulden trok voor elk gek sermoen,
(waarachtig als ik kon, ik zouw ’t voor minder doen,)
En schoon hij maanden lang van hier is weg gebleeven,
men zoude dit versuim gemakkelijk vergeeven,
Jndien maar deeze daad opregt’lijk was geschied,
En een omstandigheid hem daar in niet verriet,
Jk meen had hij maar niet gesegt zijn s’ beurs belangen;
En in een troebele sloot een groote vis te vangen,
Jn plaats van deezen man getrouw ’lijk bij te staan,
En buijten Eijgen baat uit vriendschap ga^te slaan,
Gij weet mijn broederlief doen hij is hier gekoomen,
Dat al zijn meubelen in’t rouw te zaamen genoomen,
geen hondert gulden zelfs in waarde konde doen,
Zoo slegt was hun alooij, zoo oud was hun fatzoen,
Een Paard ’t geen was geblind, kon daar aan ’t minst niet schaaden
’t was alles even slegt dat men uit ’t schip ontlaaden,
Maar nu in teegen deel is al ’t oud van kant,
En ’t geen’er thans ziet is van den Nieuwsten trand,
zeg mij dog waar uit zouw dit alles zijn gesprooten,
Jndien een Duitse hulp door hem niet was genooten,
Zeg hoe volbragt hij ooit die Timmering aan zijn Huis
Had niet deez’ Liefde pligt verooirsaakt Munten kruis,
Gij weet dat al het geen hij aan dien heer verrigten,
De stad en jeder een nood wendig moest ontstigte,
zoo dra men zag dat niets als vuile eigen baat,
De drijfveer was geweest van deeze fraije daad,
Dat’t hem niet waste doen deez braaven heer te helpen
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Maar wel zijn geld dorst en zijn gierigheid te stelpen,
Gij weet dat hij doen veel verloor van zijn Crediet,
Dit merkt hij klaar, en doed hem thans zeer veel verdriet
En om zig nu daar van op zijn manier te wreeken,
zoo zoekt hij door zijn tong veel menschen thans te smeeken,
waar bij hij eerstijds nog al vrij wat in gand vond,
Maar daar hij wierd gebofd, zoo dra men rook de lont,
gij zelf was gewoon hem Hemel hoog te prijzen;
En hem veel vriendschap en beleefdheid te beweizen,
Jeremias was altijd bij uw de beste man,
En zeide m’ iets van hem, gij trok het uw steeds aan,
gij was de eerste in hem alomme voor te spreeken,
Hij was een Deugd saam mensch, gij zag nooit zijn gebreeken,
En of aan uw zeer klaar zijn Heersch zugt wierd beduid,
En zijn oploopendhied, ’t was alles mis gefluid,
Ter dier tijd was gij ook van zijne beste vrinden,
Hij kwam zeer dikwils uw en gij Jeremias vinden,
Maar zedert dat dit niet meer is gelijk voor heen,
zoo krijgt hij uw al mêe eens bij het linker been,
gij hebt hem Broeder Lief nu hier door leeren kennen,
En moet uw ook met mij aan zijn gesmeel gewennen,
of blijft uit zijn gehoor, ´t is niet de moeite waard,
Dat zijn gesnap aan ons de minste boosheid baard,
De geen die hij onlangs voor monster heeft gescholden,
Daar hoor ik wel niet bij en heeft mij niet gegolden,
want ik heb bij op Pinksterdag bij Joris niet geweest,
En dus kan ik niet mêe geschoeid zijn op die leest,
Maar ´t raasen op het spel ´t geen volte werd geheeten,
En zondigheid van dien, zal ik ´t niet ligt vergeeten;
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Niet om dat ik juist die Preek mij eenigsints aantrek,
want zoo ik zulks ooit deed, dan was ik stapel gek,
Maar om de onnoselheid van dit rampzalig tieren,
’t is of hij de uit vaard van het volte spel wil vieren,
En daarom heeft die man in’t schelden soo veel smaak
wel gun hem dat plaisier, en geef hem dat vermaak
Al moet gij dit gekijf nog Duizendmaalen hooren,
gij moet maar doen als ik, en uw er niet aan stooren, 
En ziet hij dat men sig niet kreund aan sijn geluid,
Dan zwijd hij wis van zelf en al ’t gesmeel is uit,

Casper Plijtrok
Broer Lief gij hebt gelijk, maar ’t wil dog al wat zeggen,
Als men een Predikant zijn text zoo uit hoort leggen,
Dat Jeder voelt en tast dat hij uw heeft gemeend,
En uw Persoon Publijcq alstot een voorbeeld leend,
op zoo een wijze kan men alles wel verdraagen
Als men zig ongestraf door de Cordons laat Jaagen,

willem Scriba
Dat kloppen dood geen seer al loopt gij hondert maal,
Die slaagen treffen niet, houd uw maar als een paal,
geloof mij gij kund nooit sijn trostheid meer verneed’ren
Dan met uw gang te gaan, al laat gij van uw veed’ren
Dat is dog immers niets, indien gij doed als ik,
Dan krijgt de man voor ons gewisselijk een schrik,
En zal wanneer hij ziet dat geen gekijf kan baaten,
Dog eind’lijk zijn geteem en vaaren moeten laaten,
Maar als hij zag dat uw daar aan geleegen leij,
Dan had hij ‘t vergenoeg, dan was de kaarel blij,
Dan zouw hij nog veel meer op uw sijn gal uit  braaken,
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zoo dat de kansel wis door sijn getier zouw kraaken, 
Houd of gij’t niet begrijpt, al maakt hij’t nog zoo bont,
En steld zijn praat gelijk met ’t belaffen van een hond,
Dan heeft hij nooit geen eêr van sijn geraas en smeelen,
En ’t zal hem op het laatst van zelfs wel verveelen,

Caspar Plijtrok
wel aan ’k doe wat gij zegt en volg hier in uw raad,
Jeremias kijverij doed dan geen schâa of baad,

Tweede Bedrijf
Tweede Toneel
Cornelis de hoofdman, en Pieter Buskruid

Cornelis de hoofdman
Mijn Heer hoe vaard gij al, wat hebt gij ’t druk met Tuinen
Maar ’t is zoo zand’ring [sic] of men was aan katwijksduinen
Een reegentje was goed voor Akker vrugt en veld,

Pieter Buskruid
’k ben uw Dienaar mijn  Heer hoe is ’t met uw gesteld

Cornelis de Hoofdman
Zeer wel mijn Heer, ik en mijn kindertjes te zaamen,
Zijn fris en zeer gesond, mijn dikke Piet bij naame,
Berst bijnauit haar vel, zoo vet werd deeze Meid,
Haar kleederen moeten staag, nog worden uit geleid,

Pieter Buskruid
Dat kan men duidelijk zien, ’k zag haar niet lang geleeden,
op straat; maar ik versoek dat gij dog in wil treeden,
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Jk heb geen tijd mijn Heer, ik kwam alleen maar hier,
om uw te vragen of gij meede hebt plaisier,
van deeze avond een Partijtie volte te maaken,
bij mijn aan huijs en om een flesje Baaij te kraaken;
Mijn Buurman Barnaba die heb ik ook versogt,
gij weet hij lust mêe wel een glaasje van dat vogt
‘k heb willem Scriba en zijn brôer ook laaten vraagen,
Zoo Een Poortijtje kan mij ’t alles best behaagen
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Pieter Buskruid
wat is’t van daag voor dag … in dien ik’t niet heb mis,
geloof ik waarlijk dat het heeden woensdag is,
En dus een dag waar op men diend ter kerk te treeden,
gij hebt gehoord mijn heer hoe nog niet lang Geleeden,
Jeremias heeft gesegt hoe dat men op deez’ dag,
volstrekt geen volte hoe genaamd meer speelen mag,
wat heeft hij doen gesmeeld, wat heeft hij afgegeeven,
wat heeft hij’t volte spel in ’t al gemeen bekeeren,
En daarom durve ik niet aan uw Rond uit gezegd,
Meer speelen op die dag of ik word in Censuur gelegd,

Cornelis de Hoofdman
Gij zijt de regte man om daar voor bang te weezen,
ik geloof dat gij voor den ban, zoo veel als ik zouw vreesen,
zeg sopt gij mij mijn vriend, hoe heb ik het met uw,
zeg aan Jeremias vrij, Monsieur baisez moncu,
Jk Hoop dog niet mijn Heer, dat g’uw daar aan zult stooren,
want deed gij dat maar eens dan was g’er mêe gebooren,
Daarom zoo doed als ik, toond dat g’er niet om geeft,
En dat gij voor uw zelfs, niet voor een ander leeft,
Jk heb Expres van daag de Heeren laaten vraagen,
om Jeremias en zijn wijf eens fris te plaagen,
Dat Duivels vrouw mensch loerd af al wat ’er geschied,
En haar kwaadspreekend hied spaard insgelijks niemand niet
De gantsche stad verragt Jeremias bitse Preeken,
Zijn Ampt genoote zelfs er niet veel goeds van spreeken,
En Daarom Pieter vriend volg altijd deeze les,
speelt volte dat het kraakt dan krijgen wij redres,

Pieter Buskruid
wel aan ‘k zal dan Mijn Heer, mij bij uw laaten vinden,
op voor waarde dat gij niet laat open staan de blinden,s
En dat de raamptjes ook steeds blijven voor het Glas,
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want Proserpina komt gestaadig net van Pas,
verseld van haar Canaar om wel te spioneeren,
En ieder moet bij haar wat laaten  van zijn veeren,

Cornelis de Hoofdman
Jk zal om Uwent wil voldoen aan uw versoek,
Maar anders moesten vast de raamptjes in den hoek,
Jk zoude wel Expres de vengsters open setten,
om dat Jeremias eens ter deege konde letten,
want zoude men begaat, wanneer men volte speeld,
En wat voor ijd’le klap als dan onseooren streeld,
Maar wijl gij naar het schijnt hem zoo ver niet wilt tergen,
zoo zal ik vriendje Lief ons voor zijn blikkers bergen,
En wagten uw dan vast, maar kom dog niet te laat,

Pieter Buskruid
‘k zal bij uw zijn zoo dra de klok vijff uuren slaat,

Tweede bedrijf
Derde Toneel
Cornelis de Hoofdman; Barnaba Pieter Buskruid
Willem ScRiba, en Casper Plijtrok

Cornelis de Hoofdman
zijt wellekom Heeren kom laat ons nu maar beginnen,
van deezen avond wensch te ik wel wat geld te winnen,
‘k zal vast de Kaart eens om gaan leggen na de lij,
En sien wie t’ zamen speeld, vier boeren op een rij,
Jk zal met Barnaba en Piet met Willem speelen,
En cas Calefacter zijn

Casper Plijtrok
Dat zal mij niet verveelen,
Jk weet mijn pligt en sal eens schenken in het rond,
het volte spel begint men, met een natte mond
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zie daar mijn Heeren is een Glaasje van Couragie,
Al Calefacter mogt ik ook wel trekken gagie,

Cornelis de Hoofdman tegens Barnaba,
Ei maat let op uw spel ik toon eerst belle Bruid,
En Roep Ruade als die maar niet word gestuid,
Geef handjes Barna Lief, op Tafel is’t Ruade,
Neen Heeren ’t is wel zoo ’t is waarlijk geen Cacade,
’t is nu aan overschie, kom Calefacter hou,
‘K moet drinken al wierd ik zoo vol als een Cartou,

Casper Plijtrok
Mijn Heeren ‘k ben al klaar, wild nu in ’t ronde klinken,
gij moet den Domine, van overschie niet drinken,
want die is reedslang weg, maar drinkt dan doet gij wel,
Jeremias den Pattroon van ’t nobele volte spel,

Casper Plijtrok, Cornelis de Hoofdman, Pieter Buskruid

Barnaba en Willem Scriba
Fiat kom aan Hoeze ’lang moet Jeremias leeven,
op dat wij nog veel stof, aan hem tot Preeken geven,

Pieter Buskruid tegen Willem scriba,
Dat is volte Maatje Lief, en aan den Leidschem [sic] Dam,
wat dunkt uw, dat men daar ook eens een glas op nam,

Barnaba
‘K heb S[in]t Andries, en zal niet eerder avanceeren,
voor dat gij ook mijn Draaij behoorlijk zult vereeren,

Willem Scriba
Dat is aan Woud en Brug, en dus aan ’t laatste spel,
wat dit beduid, weet onse Calefacter wel;
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voorts werd’ er omgelegt en de Partij en veranderen telkens
Van Maats tot na half Negen en men speeld en drinkt als vooren,

Barnaba
Mijn Heeren ’t spel is Uit, en ’t is na half Negen,
Nu is’t Tambour, ik hoop gij hebt daar dog niet teegen,

Cornelis de hoofdman
‘K ben Calefacter dus vraag maar het geen gij wilt
uw dorst Mijn Heeren moet behoorlijk zijn gestilt

Barnaba
Het spel is nu gedaan, wild maar de lij op maaken,
ik win een bagatel, en dus geen groote zaaken

Willem Scriba
Mijn Heeren let wel op, de lij komt zeer wel uit
Nu nog een Glaasje van Danksegging voorbesluid

Barnaba
Neen vriend ik moet ‘er nog een op de valreep zetten
De Hospes weet ik wel, zal mij dit niet beletten,
Daar is alvoorens mijn sesdhalf voor de Meid
Mijn Heeren goede Nagt, Buur Kees zij dank gezeid

Einde van het Tweede Bedrijf
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Derde Bedrijf
Eerste Toneel
Jonker Benjamin en Pieter Buskruid

jonker Benjamin
Mijn Heer ik kom thans hier om uwen Raad te vragen,
Hoe gij en ik mijn vriend ons dienen te gedragen,
De geestelijkheid na ’t schijnd, die maaken een verbond,
om al te zeggen ’t geen hun maar komt voor den mond,
wie beide zijn het Hoofd, van twee vermaarde gilden,
Die eertijds meenigmaal des vijands woede stilde,
Tot steun van s graafs gezag en zijn gedugte magt
En werden nae het schijnt van veele nu veragt,
Jk vraag uw of gij ook, den Luister wil bewaaren,
Van uwe Broederschap, K versoek wil uw verklaaren 

Pieter Buskruid
Ja zeekerlijk Mijn Heer, maar denk op’t geen ik zeg,
De zaak daar gij van spreekt eischt tijt en overleg,
men moet …. maar stil ei zie, wat domp komt ons omringen,
Drie wolken daalen neer uit s’hemels hoge kringen,
verseld van straalen vuurs ’t is alles Majesteit;
’t geen zig aan’t oog vertoond en louter Heerlijkheid,
De wolken trekken op en zijn ’t gezigt onttoogen,
De aarde zelfs word van onder mij bewoogen,
Ik zie een nakend man met Pijlen gantsche Doorboord
hebt gij o Benjamin wel ooit zoo iets gehoord
Nog zie ik een groote Reus op’t minst van twaalf voeten,
gekleed in zwarte Pij, wat of ons zal ontmoeten,
En boven dien een man in Ridderlijk gewaat,
gezeeten op een Paard heldhaftig van gelaat
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gewaapend met een Lans, met Schild, met Spier en Deegen
Die voor geen dood of Hel na ’t schijnt zou zijn verleegen,
Jk ben er van ontsteld en ga wat aan den kant
Maar zus … de naakte Man die wenkt mij met zijn hand,

Derde Bedrijf
Tweede Toneel 
S[in]t Sebastiaan, S[in]t Cristoffel, S[in]t Joris, Pieter Buskruid
en Jonker Benjamin

S[in]t Sebastiaan tegens Pieter Buskruid
Mijn vriend ‘k versoekt dat uw mijn konst [sic] niet wil ontstellen,
Jk moet aan uw een zaak van veel gewigt vertellen,
Jk ben de Martelaar de Heilige Sebastiaan
om ’t waar geloof gedood door diocletiaan,
Mijn wonderen zijn bekend, de kerk heeft mij verheeven,
En mijn gedagtenis een vasten dag gegeven,
Jk ben bij na alom voor al in Nederland,
geeerd van ’t Christen volk, gij weet hoe dat mijn hand,
Lotharius van Trier aan albert heeft gegeven,
wel dertien hondert Jaar, na dat ik was uit ’t leeven,
Die thans te Brussel ongeschonden nog berust,
en met eerbiedigheid van jeder werd gekust,
Jk ben het tot wiens Eer in deeze Vlaamsche Landen,
Een gilde is op geregt die voeren in hun handen,
Een Boog en Pijl om mêe te schieten uit ’t gezigt,
want tot dat einde is deez’ Broeder schap gestigt
Die eertijds aan den graaf tot Lijf trawanten Strekte,
Een velde overhoop die zijn gezag begekte,
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waar door zij dan ook met octrooijen zijn vereerd,
gelijk uit s’lands Cronijk door uw wel is geleerd,
En schoon deez’ Stad en Land voor Frederik moest bukken
soo wil nog tans de staat mijn gilde niet verdrukken
De voor regten der stad die bleeven wel bewaard,
En t regt mijns broederschap voornamentlijk gespaard,
Zoo dat het Niemand past mijn volk aan te randen,
of met kwaad aardigheid te spreeken tot hun schanden,
En wijl mij is bekend dat hier de geestlijkheid
zeer uit vaart tegen hun (kwanswijs met groote vlijt)
En uwe maaltijd durft een Duivels Tafel noemen,
Ja al de Leeden van de broederschap verdoemen,
Zoo daal ik in Persoon dus s’hemels hoogen Trans,
om ringt met pragt en praal en Luisterijke glas [sic],
om uw als hoofdman van mijn gilde te vermaanen,
van nimmer toe te staan, dat men een weg zou baanen,
Tot nadeel van ’t zelve of van hun voor egt brief,
Toon dat de schutterij aan uw is veel te Lief,
hun Privilegien moet gij gestaag beschermen;
Gij moet in tegen spoed uw over hun ontfermen,
En waken tot hun roem tot eer van mijnen naam,
dan word uw lof verbreid op wieken van de faam

Pieter Buskruid
vergode Martelaar! Ik zal mijn pligt betragten,
En zorgen dat men uwen volk niet zal verragten,
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S[in]t Christoffel
Jk wend mij jnsgelijks tot uw o Benjamin,
versta eerst wie ik ben, al voorens ik begin,
Jk ben Christophoris wiens staf men heeft zien bloeien,
wiens hoofd met vuur gedekt nogthans niet konde gloeien,
wiens lighaam eertijds op een ijser Ledikant
Een zoete rust en slaap vooral mijn leeden vant,
of schoon men onder mij een schrik’lijk vuur deed branden,
De Pijlen gingen dwars en door, en door de handen,
Des geen die op mij schoot en stuiten dus weerom,
Door borst en oogen zelfs van hem die ik verwon,
Dog ik heb door mijn bloed hem aanstonds weer genêezen,
En hij was op een nieuw als uit den dood verreezen,
‘K ben tot een Heilig Mensch door kerk besluijt verklaard
En kom uit ’t hemelhof op deeze laage aard
De zelve redenen die Sebastiaan bewoogen,
Die stel ik mede aan uw o Benjamin vooroogen,
gij zijt insg’lijks het Hoofd van mijn Confrererie,
Draag zorg dat men mij de schuldige agting bie,
En wil voor geestlijkheid of wie het ook mag weezen,
Als gij uw pligt voldoed dog in ’t geheel niet vreezen,
Bewaard het oud octrooij door Carel ons geleend,
Die groote vorst die heeft het met ons wel gemeend,
wil dus voor ’t wel zijn van het gantsche gilde waaken,
Dan zal men ’t lasteren, op mijn Broederschap wel staaken

Jonker Benjamin
Jk zal o Hemels Man voldoen aan uw bevel,
wanneer ik dat op volg zoo doe ik zeeker wel,
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S[in]t Joris
voor ’t last verschijn ik ook in deeze aardsch gewesten,
Jk heb geduld gehad; mij dagt het was het beste[n],
Dag [sic] zig een Hemeling aan ’t ondermaansch niet kreund,
En dus heb ik op mijne Ridders staag gesteund,
Jk ben georgius in Asie gebooren
Die van den HemelZelf eertijds ben uit verkooren,
Jk was een oorlogs Held door dapperheid vermaard,
Die Diocletiaan zijn Scepter heeft bewaard,
Jk heb den Philistijn en Six zeer kloek bestreeden
En eeuw’ge zuiverheid beloofd in al mijn leeden,
Jk heb Margreta een doorlugtige Princes
van ’t magtig  Baratun doen volgen Christus les,
Met vorst en al het volk; Jk heb den Draak verslonden
Een monster volfenijn als uit de Hel gesonden,
Aan wie des Konings Telg tot voedsel was geschikt,
En die het gantsche Rijk zeer deerlijk had verschrikt,
En na ik was tot graaf en veld Heer trots verheeven,
Meende ik in t Christendom gerust te konnen leeven,
Maar ik wierd op bevel van Diocletiaan,
Die wreede Bloed Tijran geleevert aan Daciaan,
om mijn geloof en god op t Plegtigst af te zweeren
En tot het Heidendom en Duivels dienst te keeren,
Schoon alles te vergeefs, Nadien Jk door s’hemels kragt,
beleef bij het waar geloof, door s’keisers hof verragt,
En schoon ‘k gefolterd wierd door duisende Tormenten, 
En dat men vuur en staal mij in het lijf ging prenten,
Schoon dat mijn lighaam wierd gemalen op een Rad,
En ik gezet wierd in een vuil en duister gat,
En schoon ik wierd zeer wreed geworpen in een ooven,
Nogtans bad ik tot god en kreeg ook hulp van booven,
De molen wierd (zoo dat een ieder was ontsteld,)
Door ’t vuur des Hemels en den Donder nêer geveld,
Men deed mij schoenen aan van Gloeiend’ ijsere plaaten,
Dog deeze vinding kon aan Daciaan niets baaten
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want ’t vuur wierd uit geblust, de gloed die wierd verdooft
En ik was vrij van smert, god zij daar voor gelooft,
De geesel slaagen konden mij int minst niet schaaden,
Hoe wel mijn Lighaam door een zerk steen wierd belaaden,
De Toverkonsten en ’t fenijn was zonder vrugt,
Men zag bij mijn geentraan men hoorde zelfs geen zugt,
Jk heb een afgods beeld des Tempels hoog verheeven,
van zijne nietigheid getuigenis doen geven,
De Tempel wierd vernield door Kragt van onsen god,
Die ’t Heidendom versmaat, en Duivels dienst bespot,
En eindelijk wierd aan mij den mantel Kroon geschonken,
En Lidas Koningin mogt ook daar mede pronken,
wij beiden kreegen dus ons einde door het swaart,
En vlogen hemelwaards van deeze laage aard,
De vijf en twintigste van gras maand doed gedenken,
Hoe dat de Heer aan mij deez’ Eerekrans kwam schenken,
De kerk voor ’t waar geloof steeds waakzaam En vol Vlijt
Heeft deeze dag aan mijn gedagtenis toe geweidt,
Men heeft mij als een Held voor Christus kruis gemeente,
Altijd zeer hoog geschat; Ja zelfs mijn gebeente,
Het eenige dat van mij meer overig is op aard,
werd zeer zorg vuldig bij ’t geloovig volk bewaard,
wild gij de Eerbied zien die men mij komt bewijzen,
zoo zal ik uw maar na het hof van Engeland wijsen,
Jk was steeds de Patroon van ’t magtig Britsche Rijk
Het geen in gantsch Euroop’ vind naauwelijks zijn gelijk
Jk ben tot heeden toe aldaar seer hoog verheeven,
De grootste Lords van ’t Land mij zelf Tributen geeven,
Het Ridderlijk Cieraad de Blauwe Kouseband,
voert ook mijn beeltenis gevat in Diamant,
En in na volging van dit luisterijk ordens Teeken,
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zoo heeft men over al een ijver uit zien breeken,
om schutterijen vastte stigten op mijn Naam,
Tot tijt verdrijf en ook tot oeffening van ’t Lighaam,
De Broederschap van hulst heeft over veele Eeuwen,
Jn ’t veld en in hun stad gevogten gelijk Leeuwen,
Tot voordeel van den Graaf hun wettig opper Heer,
zij gingen s’vijands magt en kraGt en stout te Keer,
Gij beide zijn ook van mijn Confrerie twee Leeden,
Met wapens word’erthans voor mij niet meer gestreeden,
Maar ik beveel mijn zaak aan de getrouwighiad, [sic] 
van ieder die mijn Naam en Ridderschap beleid,
Men heeft uw van dit jaar te Steekenen gaan vertoonen,
Mijn gantsche leevensloop en hoe god wil beloonen,
Die geen die blijft getrouw aan waarheid en aan deugd,
Niet enkel en alleen tot dartelheid en vreugd,
Maar om het Christendom, in ’t waar geloof te sterken,
En aan te spooren tot het doen van goede werken,
En tot standvastigheid in een vervolgingstijd,
Daartoe is mijn Persoon en voorbeeld voorgeleid,
Maar ‘k heb onlangs met verontwaardiging vernoomen,
Hoe dat een geestlijk Man bij uw op stoel durf koomen,
En Lasterende geen die dit zijn koomen zien,
Als die G’als Monsters van godloosheid diend te vliên,
Het gaat voorwaar te ver, ziet eens hoe men mij hoonde,
hij noemd een Paapsch Toneel de Plaats die dit vertoonde,
Daar in mijn leevenstijd in ’t gansche Christendom,
Geen Twist maar een dragt was die alles overwon,
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Men kende doen nog Niet wat ’t woordje Paaps beduide,
want alle bitterheid bij ons zeer kwalijk luidde,
En waarom moet ik dog dan werden aangerand,
Door woorden zonder klem en taal sonder verstand,
Jk geloof niet dat die Man, die mij nu durft begekken,
zijn Leeden zoo als ik zou op ’t schavot Uitrekken,
En sterven Martelaar voor Christus en sijn saak,
Jndien Eens een Tijran daar in schiep sijn vermaak,
Daarom mijn vrienden wil ik uw in Ernst versoeken,
Dat gij mijn Eer op houd, dan zullen in de boeken,
van ’t laaste Nageslagt uw Namen zijn geroemd,
En Joris Marteldom zal niet meer zijn gedoemd.

Pieter Buskruid en jonker Benjamin  
O Ridder die nu reeds de Hemel vreugt magt smaaken,
wij zullen voor uw Naam en schutterij steeds waaken

S[in]t Sebastiaan, S[in]t Christoffel en S[in]t Jories
wij vliegen wederom na ’t hemelsch gewest,
wij steunen op uw woord en wenschen uw het best,

  Einde
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Frans Beekman (Scheveningen 1940) werd opgeleid tot onderwijzer en werkte 
van 1966 tot 1970 in Bilthoven aan de Werkplaats Kindergemeenschap. Van 1970 
tot 2001 was hij leraar aardrijkskunde aan de Rijksscholengemeenschap Professor 
Zeeman in Zierikzee. Hij behaalde zijn MO-bevoegdheid aan de Katholieke Leer-
gangen in Tilburg. Hij vestigde zich in 2001 in Den Haag en promoveerde in 2006 
aan de Universiteit van Amsterdam op een historisch–geografische studie over de 
Kop van Schouwen. Hij schrijft regelmatig over archeologie, landschap en natuur 
in verschillende publieks- en vaktijdschriften. Zijn onderzoek in de duinen van 
Schouwen en bij Den Haag loopt nog steeds door.

Klaas van Berkel (1953) studeerde geschiedenis en filosofie aan de Rijksuni-
versiteit Groningen (RUG). Hij promoveerde in 1983 in Utrecht cum laude op het 
proefschrift Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. 
Van 1983 tot 1988 was hij verbonden aan de Open universiteit te Heerlen en in 
1988 werd hij benoemd tot hoogleraar Geschiedenis na de Middeleeuwen aan de 
RUG. Van Berkel is lid van de redactie van Spiegel Historiael/Geschiedenis Maga-
zine, lid en voorzitter van de redactieraad van het Biografisch Woordenboek van 
Nederland, redacteur en voorzitter van de redactie van de Bijdragen en Medede-
lingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden en als zodanig ook lid van het 
bestuur van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Sinds 2000 is hij 
tevens voorzitter van het Historisch Genootschap te Groningen.

Willem van den Broeke (1941) studeerde algemene economie en economische 
geschiedenis aan de Economische Hogeschool (de latere Erasmus Universiteit) te 
Rotterdam, alwaar hij in 1985 promoveerde op een proefschrift over de financie-
ring van de Nederlandse spoorwegen (1839-1890). Sindsdien publiceert hij op het 
gebied van de bedrijfsgeschiedenis en de regionale economische geschiedenis. Zo 
schreef hij – samen met Paul Brusse – Provincie in de periferie. De economische 
geschiedenis van Zeeland, 1800-2000, werkte hij mee aan deel IV van de Geschie-
denis van Zeeland over de periode 1850-2000 en het boek over de stadsgeschie-
denis van Middelburg, Middelburg Gezicht van een stad, dat in 2018 verscheen ter 
gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de Zeeuwse hoofdstad.
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Albert Clement is hoogleraar muziekwetenschap (Universiteit Utrecht), or-
ganist en theoloog. Hij studeerde orgel in Tilburg (DM en UM diploma’s, 1986 
en 1988), musicologie in Utrecht (doctoraal examen cum laude, 1987), theologie 
in Leiden, en promoveerde (1989, cum laude) in Utrecht op een interdisciplinair 
proefschrift over Bach. Erkenning viel hem ten deel met de Zeeuwse Aanmoe-
digingsprijs Jong Zeeuws Talent op het gebied van kunsten en wetenschappen, 
een KNAW-fellowship en een positie als Akademiehoogleraar. Hij was inten-
sief betrokken bij de oprichting van het huidige University College Roosevelt, is 
een internationaal vooraanstaand Bach-specialist, publiceerde over muziek van 
de vijftiende tot en met de twintigste eeuw (meer dan 350 publicaties), en werkt 
thans aan monografieën over twee componisten die zijn bijzondere belangstelling 
hebben: Johann Sebastian Bach en Felix Mendelssohn Bartholdy. Daarnaast heeft 
hij een ruime kring van internationale promovendi. Zie https://www.uu.nl/staff/
AAClement/0. 

Bram le Clercq (Hansweert, 1949) is neerlandicus. Hij is nog altijd meer aan-
getrokken tot de literatuur dan tot de taalkunde. Tot aan zijn pensionering was 
hij leraar Nederlands op een middelbare school in Goes. Daarna werd hij actief 
in het onderzoeksproject Rederijkers in Zeeland. Daarin richt hij zich vooral op 
statuutteksten van Zeeuwse rederijkerskamers en coördineert hij het werk van 
de werkgroep Walcheren van dat project. De studie van de rederijkerscultuur is 
een onverwachte verrijking van zijn historische interesses die zich eerder vooral 
gericht hadden op de Middeleeuwen, de verhalen rond koning Arthur en het werk 
van Gerard Reve. Eerder schreef hij met Piet Meeuse onder het pseudoniem A.P. 
Blankaart de briefroman Vogelenzang en onder eigen naam leverde hij bijdragen 
aan de Ballustrada-jubileumbundels Zeeuws Licht en Licht Zeeuws.

Feike Dietz (1984) is docent-onderzoeker vroegmoderne Nederlandse letter-
kunde aan de Universiteit Utrecht. Ze werkt momenteel aan een onderzoek over 
de ontwikkeling van geletterdheid, leesstrategieën en kennis in vroegmoderne 
jeugdliteratuur. Daarnaast is ze mede-projectleider van Language Dynamics in 
the Dutch Golden Age (NWO, Vrije Competitie), waarin de literaire en linguïsti-
sche aspecten van zeventiende-eeuwse taalvariatie interdisciplinair onderzocht 
worden. Feike is redacteur van Early Modern Low Countries en LitLab (een digital 
onderzoekslaboratorium over Nederlandse literatuur voor het middelbaar onder-
wijs), en bestuurslid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. 
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Arjan van Dixhoorn (Terneuzen, 1973) studeerde sociaaleconomische ge-
schiedenis aan de Universiteit Utrecht, en promoveerde in 2004 (cum laude) aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam op een proefschrift over de rederijkerskamers. 
Sindsdien werkte hij kortere of langere tijd aan de universiteiten van Maastricht, 
Antwerpen en Gent en (met een Fulbright-beurs) aan de University of California, 
Los Angeles. Hij was in 2013 medeoprichter van De Jonge Academie van België. 
Hij is gespecialiseerd in de sociale geschiedenis van kennis en de geschiedenis 
van publieke opinievorming en is sinds 2013 als bijzonder hoogleraar namens het 
Familiefonds Hurgronje verbonden aan het University College Roosevelt van de 
Universiteit Utrecht, met als leeropdracht de geschiedenis van Zeeland in de we-
reld.

Peter van Druenen (Vlissingen, 1952) is historicus, schrijver, uitgever en in-
ternetpionier. Zijn eerste publicaties waren wetenschappelijke artikelen over so-
ciaaleconomische geschiedenis. In de jaren tachtig verschenen van hem vijftien 
bedrijfs- en branchegeschiedenissen, waaronder zijn standaardwerk over de ge-
schiedenis van de zuivelcoöperatie in Nederland. In de jaren negentig publiceerde 
hij over digitaal uitgeven. In 2015 verscheen van hem het monumentale Vissers, 
Kapers, Arbeiders. Voor deze historisch-demografische stadsgeschiedenis van 
Vlissingen werd hij genomineerd voor de Zeeuwse Boekenprijs. In 2018 volgde 
De Klimaatparadox over de relatie tussen demografische transities en het veran-
derende klimaat. 

Willem Frijhoff (1942) is emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Nieuwe 
Tijd aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Hij studeerde filosofie, theologie, 
geschiedenis en sociale wetenschappen in Utrecht en Parijs. In 1981 promoveerde 
hij aan de Universiteit van Tilburg op een proefschrift getiteld La Société néerlan-
daise et ses gradués, 1575-1814. Une recherche sérielle sur le statut des intellectu-
els. In 1983 werd hij aangesteld als hoogleraar maatschappijgeschiedenis aan de 
Erasmus Universiteit van Rotterdam. In 1997 werd hij benoemd aan de VU als 
hoogleraar geschiedenis van de Nieuwe Tijd. In 2007 ging hij met emeritaat. Het 
onderzoek van Frijhoff is gericht op historische processen van cultuuroverdracht, 
het collectief geheugen, vormen van religieuze beleving in de vroegmoderne tijd 
en thema’s uit de historische antropologie zoals magie, wonder en gezondheid. 
Frijhoff is de grondlegger van de Nederlandse mentaliteitsgeschiedenis. 
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Jan J.B. Kuipers (1953) was achtereenvolgens verbonden aan de Encyclopedie 
van Zeeland (rubrieksauteur, bureauredacteur), Provinciaal Depot voor Bodem-
vondsten, Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland, Stichting Cultureel Erf-
goed Zeeland. Aandachtsgebieden: ontwikkeling Zeeuws Archeologisch Archief, 
verdronken geschiedenis, Kastelenlexicon, Canon van Zeeland, Zeeuwse Anker-
plaatsen, Erfgoedlijnen. Daarnaast actief als zelfstandig auteur (non-fictie en fic-
tie). Werkte mee aan onderwijsmethoden (bo en vo) voor taal en geschiedenis en 
een canon van de ‘Nederlandse’ middeleeuwen. Recente historische publieksboe-
ken: Willem van Oranje. Prins in Opstand (2018); Willem III. De weerspannige 
koning (2017); Karel de Grote. Stamvader van Europa (2016), Der Kaiser! (2015), 
alle bij WalburgPers. www.janjbkuipers.nl

Jeroen Lesuis (1988) studeerde als kunsthistoricus af aan de Universiteit 
Utrecht. De Guyaanse verentooien van het Zeeuws Genootschap kwamen op zijn 
pad dankzij Caroline van Santen, conservator van het Zeeuws Museum, die hem 
wees op de verentooien in het depot van het museum. Deze verentooien zouden 
uiteindelijk het onderwerp worden van Lesuis’ scriptie Gestrand in Zeeland. Een 
onderzoek naar de herkomst van de Guyaanse verentooien in de collectie van het 
Zeeuws Museum. Voor dit herkomstonderzoek werkte hij nauw samen met etno-
graaf en verenornamentenexpert Andreas Schlothauer. Het herkomstonderzoek 
haalde uiteindelijk het landelijke nieuws met de ontdekking van een nieuwe, acht-
tiende-eeuwse verentooi. 

Jan van Loo (1946) is neerlandicus, boekhistoricus en paleograaf. Sinds 2010 
werkt hij mee aan het onderzoeksproject Rederijkers in Zeeland. Hij leidt daarin 
de werkgroep Zeeuws-Vlaanderen, beheert de website https://rederijkerszeeland.
wordpress.com/ en schrijft met regelmaat blogs over de rederijkers in Zeeland.

Ad Maas (1970) studeerde geschiedenis in Nijmegen. In 2001 promoveerde hij 
aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift getiteld Atomisme en indi-
vidualisme. De Amsterdamse natuurkunde tussen 1877 en 1940. Sinds 2003 werkt 
hij als conservator bij Rijksmuseum Boerhaave te Leiden. In het studiejaar 2016-
2017 was hij als genootschapsfellow aangesteld aan University College Roosevelt, 
waar hij samen met studenten onderzoek deed naar de rol van het Zeeuws Ge-
nootschap in de negentiende eeuw. 
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Wijnand Mijnhardt (1950) is emeritus hoogleraar vergelijkende wetenschaps-
geschiedenis aan de Universiteit Utrecht (UU). Mijnhardt studeerde geschiede-
nis aan de UU en promoveerde in 1976 aan de UU op een proefschrift getiteld 
Tot Heil van ’t Menschdom. Culturele Genootschappen in Nederland, 1750-1815. In 
1991 werd hij aan de UU aangesteld als hoogleraar culturele geschiedenis. Tussen 
2001 en 2005 was hij Visiting Professor of Early Modern Intellectual History aan 
de Universiteit van Californië. Hij is de oprichter en voormalig directeur van het  
Descartes Center voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie. Hij 
publiceerde onder meer studies over de Nederlandse intellectuele geschiedenis, 
de Nederlandse Republiek in de achttiende eeuw en over de Verlichting. Daar-
naast gaf leiding aan meerdere succesvolle onderzoeksprojecten over onder meer 
de Nederlandse cultuur in Europese context en de balans tussen stad en platte-
land in Zeeland. Een overzicht van zijn academische activiteiten en publicaties is 
te vinden op www.wijnandmijnhardt.com.

Jack de Mooij studeerde theologie in Leiden en studeerde af op een scriptie 
over de visie op huisgodsdienstoefeningen in drie genootschapsverhandelingen. 
Vervolgens kreeg hij een aanstelling als promovendus bij het Instituut voor Ge-
schiedenis van Leidse Faculteit der Letteren. Hij promoveerde in 2008 op een dis-
sertatie over het leven en werk van de achttiende-eeuwse theoloog en historicus 
Jona Willem te Water. Hij is momenteel werkzaam als beleidsadviseur onderwijs 
en onderzoek bij de School of Catholic Theology van Tilburg University (met lo-
caties in Utrecht en Tilburg) en woont in Leiderdorp.

Henk Nellen (1949) is als gastonderzoeker verbonden aan het onderzoeksinsti-
tuut Huygens ING te Amsterdam. Tot aan zijn pensionering doceerde hij tevens 
ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd aan de Erasmus School of Histo-
ry, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was 
co-editor van de laatste vijf delen van Hugo Grotius’ briefwisseling (17 vols, Den 
Haag 1928-2001). In 2007 voltooide hij een biografie van Grotius (Amsterdam 
2007, Engelse vertaling Leiden 2014). Op dit moment legt hij zich toe op onder-
zoek naar de status van de Bijbel in de vroegmoderne tijd.

Willem Peene (1972) studeerde theologie aan de Universiteit Leiden en is als 
predikant verbonden aan de protestantse gemeente te Terneuzen (PKN). Hij pro-
moveerde in 2017 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift getiteld  Josua 
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van Iperen (1726-1780). Gereformeerd predikant ten tijde van de verlichting. Hij 
onderzocht in deze studie de wisselwerking tussen religie en verlichting bij deze 
predikant, filosoof, genootschapsmens en psalmberijmer als exponent van een 
brede groep gematigd orthodoxe predikanten in de achttiende eeuw. 

Francien Petiet (1977) studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amster-
dam. In 2011 promoveerde ze aan de UvA op een proefschrift getiteld Een vol-
dingend bewijs van ware vaderlandsliefde’: de creatie van literair erfgoed in Ne-
derland, 1797-1845. Tussen 2008 en 2018 werkte ze als beleidsmedewerker bij de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Sinds 2019 
is ze als programma manager en senior beleidsmedewerker verbonden aan Uni-
versity College Roosevelt. Ze is lid van de Raad van Toezicht van Erfgoed Zeeland 
en de Raad van Toezicht van het Zeeuws Museum. Daarnaast is ze sinds 2014 
redactiesecretaris van Archief en Werken van het Koninklijk Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen. 

Caroline van Santen (1971) is conservator bij het Zeeuws Museum in Mid-
delburg. Ze is hier onder meer verantwoordelijk voor de inrichting van de se-
mipermanente presentaties De Wonderkamers en Dit is Zeeland en voor col-
lectieonderzoek. Van Santen studeerde Culturele Antropologie aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen en Museum Studies aan de University of Leicester in En-
geland. Momenteel is ze als parttime promotieonderzoeker verbonden aan de 
Sainsbury Research Unit van de University of East Anglia in Norwich, waar ze 
werkt aan een dissertatie over een bezoek van twee Nederlandse Marineschepen 
aan de Marquesaseilanden (het eiland Nuku Hiva) in 1825.

Douwe Schipper (1995) is masterstudent North American Studies aan de Uni-
versiteit Leiden. In 2018 behaalde hij zijn master History and Philosophy of Science 
aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor ging hij naar het University College Roose-
velt in Middelburg, waar hij in 2016 afstudeerde in de studierichtingen geschie-
denis en religiewetenschappen. Als wetenschapshistoricus is hij geïnteresseerd in 
brede thema’s als institutionalisering, modernisering en professionalisering, en in 
onderwerpen als de relatie tussen industrie en wetenschap, wetenschappelijk ra-
cisme en volksgezondheid- en volkshuisvestingbeleid. Zijn onderzoek richt zich 
zowel op Nederland als op de Verenigde Staten, en beslaat meestal de laat-negen-
tiende en vroeg-twintigste eeuw. 
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Didi van Trijp studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en de Uni-
versiteit van Californië, Berkeley. In 2015 studeerde ze cum laude af als weten-
schapshistoricus- en filosoof aan de Universiteit Utrecht en sindsdien werkt ze 
aan de Universiteit Leiden aan haar proefschrift over de ontwikkeling van ichtyo-
logie als vakgebied in achttiende-eeuws Europa.

Huib Uil (1953) is werkzaam in het archiefwezen. Van 1972-1979 was hij werkzaam 
bij het Gemeentearchief Goes. Daarna was hij adjunct-streekarchivaris en vanaf 
1984 streekarchivaris van Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland. Van 1997 tot 
april 2018 was hij gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland. Thans is hij als 
stadshistoricus verbonden aan dit Gemeentearchief. In 2015 promoveerde hij aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam op een onderzoek naar het onderwijs in Zee-
land en Staats-Vlaanderen, 1578-1801.

Huib J. Zuidervaart (1951) is gepensioneerd senior onderzoeker wetenschaps-
geschiedenis bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. In 2017 
en 2018 was hij Fellow van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten-
schappen bij het University College Roosevelt te Middelburg. Samen met een col-
lega werkt hij nu aan de voltooiing van de uitgave van de briefwisseling van An-
toni van Leeuwenhoek, waarvan inmiddels 17 delen zijn verschenen (1939-2018).
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