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Sporen van literaire netwerken
Wie tegenwoordig een boek koopt, kan weinig meer aan de samenstelling ervan verande-
ren. Hoogstens wat woorden neerkrabbelen in de marge, of de tekst met pen, potlood of 
markeersti! te lijf gaan. Maar enkele eeuwen terug was het niet ongebruikelijk een werk 
te kopen dat nog niet voorzien was van een ka!, waardoor de bezitter ervan de mogelijk-
heid had om die publicatie samen met ander druk- of papierwerk in een unieke samen-
stelling bij een boekbinder te laten bundelen. In die zin lijkt deze persoonlijke omgang 
met teksten op de manier waarop het internet gebruikt wordt. Ook daar worden teksten 
op unieke wijze door de gebruiker met elkaar verband gebracht, zij het dan vluchtig en 
niet zo tastbaar als in vroeger tijden. 

Dit verkennende onderzoek kijkt naar een deel van de ‘toneelpoëzie’ van het literaire 
genootschap Kunst wordt door arbeid verkregen, dat actief was in Leiden in de tweede 
hel! van de achttiende eeuw. Aan de ene kant wordt het (literaire) netwerk behandeld dat 
nodig was voor het ontstaan van publicaties van dit genootschap, aan de andere kant zal 
ik aandacht besteden aan twee series boekenbanden, waarin deze toneelwerken zich be-
vinden. Aan die bundels vallen namelijk een aantal interessante gegevens af te leiden over 
de omgang met deze teksten.

§1 |  Het literaire leven in de achttiende eeuw
De mensen die bijna dagelijks een weblog bijhouden, kunnen zelf bepalen wat zij daarop 
schrijven. Het hee! voordelen om alle vrijheid te hebben, maar dit gebrek aan controle 
kan ook nadelen hebben. Als kundige ogen ernaar hadden gekeken voordat zij hun stuk 
‘publiceerden’, hadden zij niet alleen op mogelijke fouten kunnen wijzen, maar ook ver-
beterpunten aan kunnen dragen. In de tweede hel! van de achttiende eeuw was het juist 
de normaalste zaak van de wereld dat je een ander je pennenvruchten liet lezen, en dat 
daar vervolgens uitgebreid over gediscussieerd werd. Ook zonder het bestaan van inter-
net waren er toen allerlei netwerken, onder andere op het literaire gebied. Het was de tijd 
dat het genootschapsleven een  enorme bloei beleefde. Aan het eind van de zeventiende 
eeuw al had het toneelgezelschap Nil Volentibus Arduum in Amsterdam grote invloed op 
het literaire leven gehad, maar het initiatief om in andere samenstellingen literatuur te 
beoefenen werd toen nog niet nagevolgd, organisaties als de Haagse Orde van Tombago 
(1703) uitgezonderd.

Er ontstonden ook algemenere genootschappen, die niet uitsluitend met de dichtkunst 
bezig waren. Voorbeelden daarvan zijn Concordia et Libertate1  (Amsterdam, 1748-1820) 
en Felix Meritis (1777-1889), die een aanzienlijk langer bestaan hadden dan een gezel-
schap als Laus deo salus populo, dat was opgericht met het speci"eke doel stichtelijke 
poëzie te schrijven. De gedachte dat kunst de deugdelijkheid bevorderde was tussen de 
regels door aanwezig, maar veel sterker heerste het idee dat oefening, arbeid en vlijt zorg-
den voor de ‘goede’, volmaakte dichtwerken. Talent moest gekweekt worden, zonder aan-
dacht te besteden aan de aangeboren dichterlijkheid zou die nooit tot volle wasdom ko-
men. Dat gedachtegoed blijkt alleen al uit de naamgeving van de vele genootschappen uit 
Amsterdam: Oefening beschaa! de kunsten (± 1750), Floreant Liberalis Artes (1769), 
Kunstmin spaart geen vlijt (Amsterdam, 1773), Natuur begaa!, oefening beschaa! (1774), 
Sine labore nihil (1776), Door oefening wordt veel verkregen (1778), Oefening kweekt kunst 
(1786), Nostra Musa Virtus en Diligentia Omnia. Een belangrijk genootschap werd het 
Amsterdams dicht- en letterkundig genootschap onder de spreuk: Wij streven naar de vol-
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1 Informatie over genootschappen nder andere op basis van Bulhof 1993 & te Winkel 1924.



maaktheid (1783-1800) waarvan GERRIT BRENDAR À BRANDIS - net als bij Natuur begaa!, 
oefening beschaaft - aan de wieg stond.

Ook Den Haag kende zulke gezelschappen, bijvoorbeeld Ars Superat Fortunam en 
Kunstliefde spaart geen vlijt (1772-1818). Natura et Arte (tot 1747) en Studium sci-
entiarum gentrix (1778-1800) waren van oorsprong Rotterdamse genootschappen, in 
Utrecht konden de dichters terecht bij Vlijt kweekt kunst (tot 1779) Volmaakter door den 
tijd (opgericht door PIETER ‘T HOEN) Vlijt is de voedster de wetenschappen (1784) en Dul-
ces ante omnia musae (1759). Zelfs in Hoorn (Magna Molimur Parvi) , Alkmaar (Solus 
nemo satis sapit) en Haarlem (Vlijt moeder der wetenschappen, opgericht door LOOSJES in 
1779) kwam men bij elkaar om de muzen in elkaars binnenste te activeren. Maar het 
grootste literaire centrum naast Amsterdam was vooral Leiden.

Een noemenswaardig genootschap in Leiden is Linguaque Animoque "deles (1757) dat 
in 1761 verder ging als Mininma Crescunt en uiteindelijk in 1766 uitmondde in de Maat-
schappij der Nederlandse Letterkunde. Andere gezelschappen waren In omnibus quid utile 
(1761), Door arbeid en ijver (1766), Door vlijt en kunst en Veniam Pro Laude. In de laatste 
twee speelde drukker CORNELIS VAN HOOGEVEEN JR. (1741-1792)2  een grote rol. Deze 
VAN HOOGEVEEN richtte in 1766 samen met CORNELIS HEYLIGERT het genootschap 
Kunst wordt door arbeid verkregen (hierna KWDAV) op, dat zich voornamelijk richtte op 
het dichten van toneelteksten. KWDAV kreeg al snel een groter aantal leden dan ver-
wacht. Daarom vonden de vergaderingen van het genootschap later plaats in de Pieters-
kerkkoorsteeg, naar een ruimte die groot genoeg was voor ten minste 90 man. Onder de 
literatuurlie#ebbers bevonden zich onder andere politieke kopstukken als WYBO FYNJE 
en PIETER VREEDE, maar ook bekende literatoren zoals WILLEM BILDERDIJK, GERRIT 
BRENDAR À BRANDIS, RHIJNVIS FEITH en JOHANNES LE FRANCQ VAN BERKHEY. Volgens de 
administratie hee! het genootschap in 345 leden gehad, onderverdeeld in beschermhe-
ren, hoofdleden, medeleden en honoraire leden.3  KWDAV hee! bestaan tot 1800, toen 
kwam na herhaald overleg een fusie tot stand met Wij streeven naar volmaaktheid en Stu-
dium Scientiarum Genetrix. De naam van dit nieuwe genootschap werd Bataafsche Maat-
schappij van taal- en dichtkunde, dat in 1818 fuseerde met het Haagse Kunstliefde spaart 
geen vlijt, waardoor de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen 
ontstond. Deze maatschappij bestaat nog steeds, met als vestigingsplaats Haarlem.

In de vergaderzaal van KWDAV stond het Panpoëticon Batavum, een kabinet met ge-
schilderde miniatuurportretten van zo’n 200 Nederlandse dichters en schrijvers, dat door 
KWDAV werd gekocht en aangevuld. Ook wist het genootschap het complete archief van 
Nil Volentibus Arduum in bezit te krijgen, dat echter mogelijk bij de buskruitramp verlo-
ren is gegaan. Het overblijfsel van de bibliotheek van KWDAV werd op 17 juni 1818 bij 
HERDINGH geveild.4 

Bij de oprichting werd vastgelegd dat het gezelschap zich voornamelijk erop toe zou 
leggen toneelteksten te schrijven, of drama’s uit andere landen te vertalen. Aangezien 
hoofdleden HEYLIGERT en VAN HOOGEVEEN beide drukkers waren, was het niet meer 
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2 Voor biografische informatie is grotendeels gebruik gemaakt van Biografisch portaal van Nederland 
(biografischportaal.nl) en de daarin digitaal opgenomen naslagwerken.

3 Voor een volledig overzicht van de leden, zie Thobokholt 1983, p 145-181.

4 Zie Catalogus van Godgel., regtsgel., medische, Grieksche en lat. autheurs, en andere boeken. Een ap-
pendix, bevattende de boeken van het gewezen taal-en dichtlievend genootschap: kunst wordt door arbeid 
verkregen, waaronder rare manuscripten en boeken voorkomen. En rariteiten. De verkoping heft plaats op 
maandag, dingsdag en woensdag den 15, 16 en 17 junij 1818, in het gewezen Fransche koffijhuis, in de 
Pieterskerkstraat te leyden. Zaturdag te voren is alles gedurende den hele dag te zien. Te leyden bij L. 
Herdingh en Zoon. MDCCCXVIII. Universiteitsbibliotheek Leiden: Portef 46:6. 



dan logisch dat zij de stukken ter perse brachten. Voor ‘zoodanige Beminnaeren’ was er 
een bescheiden aantal van zesendertig exemplaren van elk werk beschikbaar. Vanaf de 
eersteling zouden die exemplaren van 1 tot 36 worden genummerd, en ondertekend door 
HEYLIGERT, zodat deze exemplaren als echt konden worden herkend. Naast die voor ver-
koop beschikbare exemplaren werden er voor eigen gebruik enkele afdrukken op groot 
papier gemaakt. In ieder geval de productie van de eerste acht jaar is een aantal maal ge-
bundeld, in vier octavo-delen. Rondom 1774 waren er voor de leden nog enkele exempla-
ren van deze bundels voor eenentwintig gulden te koop, op groot papier. De Universi-
teitsbibliotheek te Leiden bevat meerdere exemplaren van deze vier delen, waarvan ik 
twee ‘verzamelingen’ wat nader wil bekijken.5

De - in totaal dus acht - banden die hier verder centraal staan, zijn in 1841 in het bezit 
gekomen van de Maatschappij de Nederlandse Letterkunde, in een Schenking van toneel-
stukken. Het laatste werk in de twee vierde bundels is gedrukt in 1780. Dat betekent dat 
de huidige samenstelling - in ieder geval van de twee 4e bundels - tussen de jaartallen 
1780 en 1841 is ontstaan. En die samenstelling is in beide gevallen niet bepaald standaard 
te noemen. In bijlage I staat per deel de inhoud van de twee bijbehorende bundels be-
schreven en is met kleur aangegeven of die inhoud dan wel in één van de twee, dan wel in 
beide bundels voorkomt. 

Wat valt er van deze twee series banden en hun vergelijking te leren? De manier waar-
op de werken gedistribueerd werden, staat niet centraal, evenals de receptie. Wel wil ik 
kijken welke (in)directe contacten KWDAV moet hebben gehad om de publicaties moge-
lijk te maken, inclusief alle peritekstuele elementen die buiten de tekst vallen, zoals illu-
straties. Met andere woorden: welk ‘netwerk’ gebruikte KWDAV bij hun (im)materiële 
productie? Deze min of meer ‘primaire productie’ behandel ik in §2. Daarnaast wordt 
door de manier waarop de bundels zijn samengesteld iets duidelijk over het gebruik van 
de teksten, met andere woorden de consumptie of de omgang met teksten. Van de toege-
voegde elementen zal zoveel mogelijk de herkomst worden bepaald. Deze elementen 
zouden gezien kunnen worden als een soort ‘secundaire productie’ en worden behandeld 
in §3. Ten slotte brengt § 4 enkele samenvattende conclusies.

§2 | Toneelstukken en gravures
Op de titelpagina’s van de publicaties van KWDAV prijkt vaak de naam VAN HOOGE-
VEEN als drukker. Nooit staat een speci"eke auteur, maar wel altijd het collectief ge-
noemd. Bij een vertaling wordt in het voorwerk min of meer duidelijk van wie het origi-
neel is, maar ook vertalers worden niet genoemd. Uiteraard zullen er actieve en minder 
actieve leden geweest zijn, maar voor dit onderzoek is het niet noodzakelijk via andere 
bronnen de auteurs van elk ‘intern’ geschreven werk te achterhalen. Ik zal me verder ook 
a#ouden van speculaties naar het auteurschap of de vertaler van een toneelstuk, tenzij 
andere bronnen dat al wel hebben vastgesteld. 

Graag wil ik hieronder nagaan welke teksten binnen KWDAV zelf zijn ontstaan, en 
welke teksten zijn vertaald. Daarnaast kijk ik kijken naar het dichtwerk dat bij deze pu-
blicaties hoort, naar de gravures die zijn gebruikt, en daarmee naar tekenaars en graveurs 
die deze illustraties mogelijk hebben gemaakt. Ten slotte kijk ik nog kort naar een set 
gravures die niet bekeken maar gelezen en eigenlijk gezongen horen te worden: bladmu-
ziek. 

4
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2.1 | Toneelteksten: origineel en vertaling
Bundel 1088 E20 begint met een Lijst der uitgegevenene stukken (zie ook bijlage II.a). De-
ze Lijst is eveneens gedrukt voor het genootschap en de werken die erin zijn genoemd, 
worden nog eens herhaald in de afzonderlijke inhoudsopgave van elke bundel. De wer-
ken op die lijst staan in deze deelparagraaf centraal staan. Eerst zal ik de ‘originele’ wer-
ken behandelen, vervolgens de vertalingen. 

Het eerste originele stuk is Ter inwijding van het genootschap (1766), een kort zinne-
spel. Ter ere van de twee daaropvolgende ‘verjaardagen’ van KWDAV worden vergelijk-
bare stukken geschreven. De derde, vierde en vijfde verjaring wordt de voorkeur gegeven 
aan het uitspreken van een rede op rijm, te weten Spoore ter wijsheid en wetenschap 
(1769), IJver en vriendschap (1770) en Lof der Tooneeldichtkunde (1771). De daaropvol-
gende verjaardagen zijn niet gevierd, althans niet met een werk in de bundels.

Het eerste treurspel is De dood van Calas (1767), gebaseerd op ware gebeurtenissen in 
Toulouze, waar JEAN CALAS (1698-1762) tot een brute terechtstelling veroordeeld werd 
omdat hij schuldig werd bevonden van de moord op zijn zoon. Het genootschap hee! 
gecorrespondeerd met de familie; het stuk is opgedragen aan de weduwe. Opmerkelijk 
genoeg staat dit werk zowel (bijna) aan het begin als aan het eind van de serie bundels; 
het laatste opgenomen werk - hoewel niet opgenomen in de eerder genoemde Lijst - is La 
mort de Calas (1780), hetzelfde stuk maar dan in het Frans, vertaald door CH[EVALIER] D’ 
ESTIMAUVILLE DE B[EAUMOUCHEL?] uitgegeven door VAN HOOGEVEEN.

Het tweede originele toneelstuk van KWDAV is De Bataefsche Veldvreugd (1767), ter 
gelegenheid van het huwelijk van Willem V. In 1768 worden een ander herderspel Her-
dersvreugd, ter verjaring van Daphnes en de klucht De dorpsschoolmeester uitgegeven. 
Origineel lijken verder het kamerspel De triumph der liefde (1770) en Het Feestvierend 
Leyden (1774), ter ere van tweehonderd jaar Leids ontzet. Het laatste werk schijnt ge-
schreven te zijn door LUCRETIA WHILHELMINA VAN MERKEN.6 

In de eerste acht jaar van KWDAV verschenen zeven vertaalde toneelstukken. Het eerste 
vertaalde stuk is De eerlijke misdadige (1768) naar L’honnête criminel van CHARLES 
GEORGES FENOUILLOT DE FALBAIRE DE QUINGEY (1727-1800). De vroegste exemplaren 
van dit werk in de catalogus van de Bibliotheque nationale de France stammen uit 1767, al 
zijn er ook twee exemplaren waar geen jaartal is vermeld. Hoe dan ook was KWDAV er 
vroeg bij met deze vertaling. De zegeprael der reden over de liefde (1768) hee! een origi-
neel dat een stuk ouder is. Le triomph de la raison sur l’amour verscheen in 1699 in deel 
VII van Recueil des opéras. Bekend is in ieder geval dat JEAN-BAPTISTE DE LULLY (1665-
1743) het stuk op muziek zette. Het origineel van Annette en Lubin (1768) is volgens 
KWDAV van JEAN FRANÇOIS DE MARMONTEL (1723-1799). Op de haetl#ke overwinning 
der Franschen op Pascal Paöli, groot voorstander der Corsische vryheid. Door ontrouw der 
verraeders behaeld (1769) is gebaseerd op een Latijnse tekst van PETRUS BURMANNUS DE 
JONGERE (1713-1778) De tweede druk van In Victoriam Gallorum invisam de Pascalo 
Paulo, magno libertatis Cisicanae defensore, proditorum per"dia relatam verscheen even-
eens in 1769 bij VAN HOOGEVEEN. Onduidelijk is of Pascal Paoli’s Afscheid aen Corsica, 
bij zijn vertrek naer Livorno - dat op het eerdere werk volgt - een origineel werk is, of ook 
een vertaling. De STCN gee! ook losse exemplaren van dit werk. 

5
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De volgende vertaling betre! Fanny, of het gelukkig berouw (1770). Het is vermoedelijk 
gebaseerd op Fanni, ou L’heureux repentir (1764) van FRANÇOIS MARIE DE BACULARD 
D’ARNAUD (1718-1805). Dan hebben we nog Melanie, of rampzalige kloosterdwang (1770) 
gebaseerd op - het o.a. in Amsterdam gedrukte - Mélanie (1770) van JEAN FRANÇOIS DE 
LA HARPE (1739-1803). Tot slot het treurspel $eonoé (1771) waarbij KWDAV ANTOINE 
DE LA ROQUE (1672-1744) als bron vermeldt,  met muziek van JOSEPH-FRANÇOIS SALO-
MON (1649-1732). Volgens de Franse bibliograaf Quérard moet het werk uit 1715 echter 
worden toegeschreven aan SIMON JOSPEH PELLEGRIN (1663-1745). Feit blij! dat de stof 
van dit Franse werk nog verder terug te voeren valt, namelijk tot de Fabulae van GALUS 
JULIUS HYGINUS (64 vChr. - 17 na Chr.), die in het Latijn over $eonoé schreef in zijn 
190e fabel. 

2.2 | Begeleidende teksten
Hier behandel ik de gedrukte teksten die niet tot de bovengenoemde publicaties behoren. 
Hoewel meestal niet expliciet staat vermeld dat ze voor KWDAV zijn gedrukt, zijn er re-
denen om dat aan te nemen. Dat geldt zeker voor twee gedichten, die zich in beide exem-
plaren bevinden en elk betrekking hebben op een toneelstuk. Zo hee! LUCAS DIJL (1747-
1822) een gedicht gemaakt bij De dood van Calas (IIb). In de tijd dat het stuk gepubli-
ceerd werd, studeerde DIJL rechten in Leiden. Hij was lid van Kunstliefde  spaart geen vlijt 
en schreef ook het gedicht Ter bruilo!e van den Heer Johan van Hoogstraten. Laat deze 
VAN HOOGSTRATEN nu juist het andere sonnet gemaakt hebben, bij De eerlijke misdadige 
(IId).7  Hij schreef gelegenheidsverzen en was bevriend met KWDAV-lid jonkvrouwe 
VAN LANNOY, voor wie hij - samen met FEITH en VAN LIMBURG - een lijkzang schreef. 

Ook de toegevoegde poëzie in de vierde bundel (zie bijlage I.D, P4 t/m P10) lijkt be-
doeld voor de leden van het kunstgenootschap, aangezien ze ofwel gerelateerd zijn aan 
een bepaalde vergadering, of aan één van de leden zijn verbonden, en vermoedelijk tij-
dens één van die vergaderingen zijn voorgedragen. Zo is er een rouwklacht naar aanlei-
ding van de dood van beschermheer JOHAN VAN DER MARCK, en hee! LE FRANQ VAN 
BERKHEY een klinkdicht geschreven op het overlijden van JAN WAGENAAR. Eén van de 
beschermheren, JAN VAN ROYEN, hee! een dichtwerk ter opening van de vergadering ge-
schreven, en voor diezelfde vergadering schreef VAN HOOGEVEEN de verwelkoming. 

2.3 | Tekenaars, graveurs en gravures
Tekenaars en graveurs zijn waarschijnlijk in de eerste plaats contacten van de drukker, 
maar er is - zeker in dit geval - geen reden om de beeldend kunstenaars daarom in deze 
verkenning uit te sluiten. NOACH VAN DER MEER JR (1741-1822) hee! misschien wel de 
belangrijkste a%eelding voor het genootschap gemakt: het vignet (zie III.a.1). Hij was 
zowel tekenaar als graveur, en maakte o.a. tekeningen voor LE FRANQ VAN BERKHEY. Hij 
schijnt ook bedreven te zijn geweest in het parallelwerk. Daarin was hij de hierna te 
noemen VINKELES herhaaldelijk behulpzaam. Naast het titelvignet maakte hij een gravure 
die prijkt in de Toewying aan de weduwe van JEAN CALAS in De dood van Calas (III.b.3). 
Verder bevindt zich in datzelfde werk een gravure van zijn hand (III.b.4) gebaseerd op 
CHARLES (DOMENIQUE JOSHEPH) EISEN (1720-1778), die in Frankrijk Hofschilder was.

De titelplaat van De Dood van Calas (III.b.1) is van SIMON FOKKE (1712-1784). Hij in 
de leer geweest bij Jan Caspar Philips in Amsterdam, maar bewonderde vooral de stijl 

6
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van Jan Luyken. De titelgravures bij Melanie (III.h.2) en $eonoé (III.i) zijn ook van zijn 
hand, net als de eerste vijf gravures in De eerlijke misdadige (III.d.1-5), die hij maakte 
naar de tekeningen van HUBERT FRANÇOIS GRAVELOT (1699-1773).

Ook REINIER VINKELES (1741-1816) hee! een gravure bij dat laatste stuk gemaakt, het 
spiegelbeeld van de laatste prent, en daaronder de tekst van de scène waar de a%eelding 
bij hoort (III.d.6). VINKELES staat bekend om zijn productiviteit; zijn oeuvre word geschat 
op 2.500 prenten Een ander werk van zijn hand is een portret van PASCAL PAOLI, met een 
kort stukje rijm (III.f.2). Het bevindt zich in beide bundels, maar wel op een andere 
plaats, wat doet vermoeden dat de prent niet tot het werk zelf behoort, maar waarschijn-
lijk wel via KWDAV bij de leden is gekomen.

Ook wil ik de gravure in La mort de Calas meenemen in de behandeling van de illu-
straties. Deze uitloper van het eerste succesvolle werk van KWDAV hee! een gravure van 
ABRAHAM DELFOS (1731-1820) op de titelpagina (III.j). DELFOS was zowel tekenaar als 
graveur en werkte onder andere mee aan De beschryving der stad Leyden (1762) van 
FRANS VAN MIERIS.

Een heel bijzondere serie gravures hoort bij De bataefsche veldvreugd. Het is de muziek 
van GIOVANNI (ANDREA K.) COLLIZI (± 1740 -  ± 1808). Deze musicus werd geboren in 
Bohemen, verbleef lange tijd in Engeland en werd in 1765 als ‘romanus’ ingeschreven in 
het album der Leidsche universiteit. Hij componeerde onder andere een studentenmars 
ter ere van het 200-jarig bestaan van de Academie en noemde zich rond 1780 ‘maitre de 
musique à la cour de Guillaume V d'Orange’. 

Dan is er alleen nog een gravure getiteld De eenvoudige natuur die hoort bij Annette en 
Lubin (III.e.1). Wie deze gravure gemaakt hee! staat niet vermeld, maar mogelijk is het 
een van de eerder genoemde beeldend kunstenaars, in dat geval waarschijnlijk FOKKE. 
Dit alles is in Bijlage V schematisch in beeld gebracht.

§3 |  Wat meer plaatjes, wat meer kleur
In deze paragraaf behandel ik alles wat hoogstwaarschijnlijk buiten KWDAV om is toe-
gevoegd door de bezitters van de bundels. Ik behandel niet de verschillen in het toege-
voegde dichtwerk, aangezien deze gedrukte werken dienst deden binnen KWDAV. Voor 
het overzicht zal ik de twee series van vier delen apart behandelen. 

3.1 |  Eerste serie: handschri!en, gravures en het portret van de prins
Waarschijnlijk zijn de bundels 1088 E20-23 één van de uitgaven op groot papier, oor-
spronkelijk bedoeld voor gebruik binnen KWDAV. Ik maak deze aanname op basis van 
het soms ontbreken van HEYLIGERT’s handtekening (III.a.2), en de gehele afwezigheid van 
nummering van de werken, die bij de tweede serie wel aanwezig is. 

3.1.1 |  Rondom de Dood van Calas
Na De dood van Calas zijn er twee platen en enkele pagina’s in handschri! toegevoegd.  
De eerste plaat is Het afscheid van Calas, een nogal statische gravure van CHRISTIAN 
FRIEDRICH FRITZSCH (Hamburg, 1719 - ± 1772). FRITZSCH was als tekenaar en graveur 
actief in Nederland en Duitsland. Het is in 1769 uitgegeven door GERRIT BOM in Amster-
dam. Hoewel dat er niet bij vermeld staat, is de gravure gebaseerd op Les adieux de Calas 
á sa famille, gemaakt door DANIËL NIKOLAUS CHODOWIECKI (1726-1801) en in 1767 ge-
drukt in Berlijn (III.c.2).

De volgende gravure, Het afscheid van Calas, is weer gemaakt door FRITZSCH, en dit-
maal in 1766 gedrukt door BOM. Hierbij staat wel genoemd naar wie de gravure gemaakt 
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is: LOUIS CARROGIS DE CARMONTELLE (1717-1806) schilderde La Malheureuse famille 
Calas (III.c.1), en dit werd in 1765 gegraveerd door JEAN BAPTISTE DELAFOSSE (1721-
1775). DE CARMONTELLE was een Franse dramaturg, schilder, architect, decorontwerper 
en schrijver. Waarschijnlijk hee! hij de a%eelding gemaakt voor VOLTAIRE, die zich na de 
terechtstelling van CALAS  had ingezet om de man alsnog onschuldig te laten verklaren, 
wat in 1765 gebeurde. 

Na deze plaat volgt het eerste manuscript, dat bestaat uit twee dichtwerken over de 
a&aire rondom JEAN CALAS. De stukken kunnen apart gelezen worden. Het eerste dicht-
werk (zie bijlage IV.a) spreekt in de eerste versregels onder andere over een ‘schouwspel’ 
dat ‘nog eeuwen heugt’, over het ‘juiste schilderij van dri!en en dweperijen. Op basis 
daarvan is het onduidelijk is of de inhoud hoort bij (één van) de voorafgaande prenten, 
bij De dood van Calas, of dat het enkel een eigen verwerking is van de stof. Maar bijna 
aan het eind van het eerste stuk schept de dichter daar duidelijkheid over: 

Het Natafereel nu van die ijsselijke daad
Wort u bespiegelend vertoont in deese Plaat
Die ons de kerker schetst, waar wy de weduwvrouwe
Haar zoon, twee dochters en een Dienstmaagt vol van trouwe
Verbeelt zien, met hunn’ vriend en lotgenoot daar by

Hier wordt zonder twijfel verwezen naar de hiervoor genoemde gravure Het afscheid van 
Calas en staat daarmee min of meer los van het toneelstuk. Het tweede stuk (IV.b), zo op 
het eerste oog geschreven met dezelfde hand, doet denken aan een originele dichterlijke 
verwerking; hierin is een laatste gesprek tussen vader CALAS en een van zijn zoons opge-
schreven, dat in ieder geval niet (letterlijk) uit het stuk zelf komt. 

Alleen het eerste stuk is op de vijfde pagina onderte-
kend met W. Okkers. Het meest waarschijnlijk is dat deze 
Okkers dezelfde is als WILLEM ANTHONY OCKERSE 
(1760-1826).8  Hij studeerde godgeleerdheid in Utrecht, 
waar hij bij Dulces ante omnia musae actief raakte op let-
terkundig gebied. Hierbij raakte hij onder andere in con-
tact met HIËRONYMUS VAN ALPHEN, ROYAARDS, KLEYN, 
UITENHOVEN, BELLAMY, RAU en HINLOPEN. Ik neem daar-
om aan dat dit dichtwerk dus rond 1780 geschreven is. 
OCKERSE werd predikant in de regio Utrecht, raakte be-
vriend met WILLEM ANTHONY VAN VLOTEN, en werd se-
cretaris van de Maatschappij der weldadigheid, waarvan hij 
het maandschri! De Star redigeerde. Ook schreef hij in 
Vaderlandsche Letteroefeningen en in Lectuur van smaak. 
Hij is onder andere geportretteerd door de eerder ge-
noemde VINKELES.

3.1.2 |  Prinsgezind genootschap?
Na het handschri! volgt iets dat helemaal niets meer met JEAN CALAS te maken hee!. 
Hier zijn enkele in het rood gedrukte versregels van de dan in Vlaardingen woonachtige 
dichter JOHANNES BADON (1706-1790) te lezen (zie II.c). De versregels, gedrukt in 1767, 
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gaan over Willem V en Whilhelmina van Pruisen en horen bij hun portretten, die op de 
aangrenzende pagina zijn te zien. De portretten lijken op stof te zijn gedrukt, en zijn door 
middel van een strook papier achter de pagina bevestigd. Er zijn drie ronde gaten in de 
bladzijde gemaakt, om de portretten en het wapen zichtbaar te maken. 

Deze prinsgezinde toevoegingen horen bij De bataefsche veldvreugd, dat geschreven is 
ter ere van het huwelijk van Willem V. Na dit werk vinden we een andere handgeschre-
ven toevoeging, zichtbaar van een andere schrijver, maar ook van een andere strekking 
(IV.c). Het is een behandeling van het stuk, waarin eerst wat algemene informatie en ver-
volgens een ‘kort begrip’ van de inhoud voorkomt. Ook worden er een aantal versregels 
uit het stuk geciteerd en er lijkt op het eind zelfs een aanzet tot een oordeel over het stuk 
te worden gemaakt, met name over de onregelmatigheid van verzen. De auteur haast zich 
echter te vermelden dat: 

wy niet voorneemens zun te pryzen of te laaken, zynde het ons alleen genoeg een 
korten inhoud hier van meede te deelen, gelyk wy in ’t vervolg van uitkoomend 
goede Tooneelstukken voornemens zyn te doen, laatende de beoordeling over aan 
Schryvers die hier van hun werk maaken. 

Opmerkelijk is hier het gebruik van ‘wij’. Dat duidt er volgens mij op dat deze speci"eke 
tekst dienst hee! gedaan in een groep, waar de inhoud van dit stuk besproken is. Het lijkt 
er met andere woorden op dat een ander genootschap zich met dit werk van KWDAV 
hee! beziggehouden. 

Een ander handschri!, dat zich bevindt in de vierde bundel, bevestigt dit. Na $eonoé 
is daar weer een manuscript ingevoegd (IV.d), dat qua schri! lijkt op de bespreking van 
De bataefsche veldvreugd. Ook kent dit stuk dezelfde elementen: wat algemene informa-
tie, een samenvatting, een aantal oordelen over het stuk en een citaat. In het oordeel 
wordt vooral het natuurlijk verloop onderstreept en wordt gesteld dat het stuk geschikt is 
om de hartstochten krachtig te bewerken, wat ‘het Kunstgenootschap in de uitvoering 
zeer wel hee! gade geslagen’. Ik leid hieruit af dat de schrijver verwijst naar het genoot-
schap waar hij lid van is, en dat dit genootschap een opvoering van $eonoé hee! bijge-
woond.

3.1.3 |  Overige toevoegingen
De tweede bundel bevat een ingeplakt  register der zangwijzen bij De zegeprael der reden 
over de liefde. Verder valt op dat in Annette en Lubin zes gravures zijn ingevoegd. Het on-
derschri! bij één van die gravures (III.e.2) leidt tot de herkomst van de a%eeldingen. In 
het Frans wordt het werk opgedragen aan MR DE LA FERTÉ. Met die aanwijzing komen we 
uit bij Annette et Lubin, comédie en un acte, niet geschreven door MARMELOT, maar door 
FAVART.9  De zes a%eeldingen uit 1767 zijn gegraveerd door FRANCOIS MARIE ISIDORE 
QUEVERDO (1748 - ±1808) en FRANÇOIS NICOLAS MARTINET (1731-1800), beiden Frans 
beeldend kunsternaar. MARTINET werkte onder andere mee aan de Encyclopédie van DI-
DEROT en D’ALEMBERT. QUEVERDO en MARTINET baseerden zich op tekeningen van 
MARTINETS zus, MARIE THERESE MARTINET (1731-1776), van PATAS - vermoedelijk 
CHARLES EMMANUEL PATAS (1744-1802) - en DUHAMEL (1736-1800).

  Een andere gravure (III.f.1) is ingevoegd voor het werk over PASCAL PAOLI. Het be-
tre! een a%eelding van PAOLI, die echter weinig lijkt op het portret van PAOLI door VIN-
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KELES, dat erna is ingevoegd. De gravure is gemaakt in 1768 door HENDRIK KOBELL (ook 
wel COBELL, 1751-1782), een koopmanszoon uit Rotterdam, wiens voorkeur niet naar de 
handel uitging, maar naar de teken- en schilderkunst. Hij ging naar Amsterdam, waar hij 
lid werd van de ‘Teeken-Akademie’ en van het kunstgenootschap Pax Artium Nutrix. Hij 
was bevriend met DIRK LANGENDIJK. De a%eelding hee! verder de vermelding ‘Sam: 
Cruys’, mogelijk hee! de Amsterdamse toneelspeler SAMUEL CRUYS (1758-1808) de illu-
stratie in zijn bezit gehad. Het lijkt me in ieder geval onwaarschijnlijk dat deze toneelspe-
ler op tienjarige lee!ijd een drukkerij had. Tot slot bevinden zich in de derde en vierde 
bundel nog twee niet nader te identi"ceren gravures (III.g.2 en III.h.1). 

3.1.4 |  Speculaties over bezit
Een schematisch overzicht van het ontstaan biedt bijlage VI. Het lijkt mij onwaarschijn-
lijk dat OCKERSE de eerste serie banden hee! bezeten; hij ontpopte zich als patriot en dat 
valt niet te rijmen met de aanwezigheid van de prinsgezinde toevoegingen in dit werk. 
Het manuscript is wel van hem en Het afscheid van Calas zal hij ook wel in zijn bezit 
hebben gehad. Op basis van de andere handschri!en valt er ook meer voor te zeggen dat 
de bundels in het bezit zijn geweest van een genootschap, of één van de leden daarvan. 
Dulces ante omnia musae is dan de meest voor de hand liggende mogelijkheid. Vanwege 
de aanwezigheid van drukwerk dat tijdens de vergaderingen is gebruikt, zou de eigenaar 
idealiter ook lid van KWDAV moeten zijn geweest. Van FEITH, VAN HAEFTEN, VAN DER 
PALM, VAN DER WAAL en VAN HAMELSFELD is bekend dat ze lid waren van beide gezel-
schappen, maar er zijn op basis van de bundels geen redenen om aan te nemen dat één 
van deze leden inderdaad de bezitter was van de bundels poëzie.

Mogelijk is ook dat de auteur van het andere handschri! (voor enige tijd) de eigenaar 
geweest, maar daarvan staat de identiteit zoals gezegd niet vast. Een mogelijkheid die 
goed verdedigd kan worden, is dat het tweede handschri! ofwel van Willems zus ANTOI-
NETTE OCKERSE (1762-1827) ofwel van haar man en Willems vriend JOANNES PETRUS 
KLEIJN (1760-1805) is. KLEIJN was als dichter ook lid van Dulces en was wél prinsgezind - 
en Antoinette dus redelijkerwijs ook. De genootschappelijke, vriendschappelijke en fami-
liebanden zijn genoeg reden om aan te nemen dat het handschri! van OCKERSE vrij ge-
makkelijk in het bezit van het echtpaar KLEIJN zijn gekomen. Bovendien was KLEIJN lid 
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, al is het nog de vraag waarom de ban-
den dan pas zo lang na zijn overlijden, en dat van zijn vrouw, in het bezit van de MNL 
zijn gekomen. De laatste speculatie in dit verband is dat een van de kleinzonen van het 
echtpaar hier misschien een rol in zou kunnen hebben gespeeld; hun kleinzoon, predi-
kant en dichter JOHANNES PETRUS HASEBROEK (1812-1896) was ook lid van de MNL. De-
ze hypothese zal in een verder onderzoek moeten worden bewezen, of weerlegd.

3.2 Tweede serie: Kleur en smaak 
Aan de tweede serie (1088 F27-30) is in vergelijking minder toegevoegd dan aan de eer-
ste, maar ook hier vallen een aantal zaken op. Ten eerste zijn alle uitgaven van KWDAV 
ondertekend10 en genummerd, terwijl de handtekening van HEYLIGERT in de eerste bun-
del bijna willekeurig voorkomt en de uitgaven helemaal niet genummerd zijn. Dit bete-
kent dat KWDAV in deze exemplaren niet is afgeweken van hun voornemen slechts 36 
drukken voor geïnteresseerden te laten drukken. Vooral de nummering is interessant: de 
eerste zes werken zijn steeds heel verschillende genummerd, maar de overige twaalf wer-
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ken hebben allemaal het nummer vij!ien. Dat betekent in mijn ogen ofwel dat VAN 
HOOGEVEEN zijn drukwerk voor KWDAV na de zesde publicatie beter begon te organise-
ren, ofwel dat er een of andere bestellijst is ontstaan, en dat elke vij!iende publicatie apart 
gelegd werd voor de (eerste) bezitter van deze teksten.  

De katernen onbeschreven bladeren in de eerste en de derde bundel zijn ook verras-
send. Was dit papier bedoeld om op geschreven te worden, of is het papier enkel toege-
voegd om de banden min of meer dezelfde dikte te laten krijgen? Was dit gebruikelijk?

Deze tweede serie kent minder toegevoegde gravures, maar wat onmiddellijk in het 
oog springt zijn twee ingekleurde illustraties, beide horend bij De dood van Calas (zie 
III.b.2 en III.b.4). Blijkbaar was dit werk zo bijzonder - of de eigenaar zo welgesteld - dat 
hij deze gravures in hee! laten kleuren, of de ingekleurde gravures van iemand hee! 
overgenomen. Net als de vorige serie bevat ook deze verzameling de gravure De ongeluk-
kige familie van Calas. Een toevoeging die de eerste serie niet hee!, is de gravure met het 
onderschri! Fannia, Val. Max. 8; 2, 3 (III.g.1). De gravure is ingevoegd voor het werk 
Fanny, de eigenaar hee! het verhaal in verband gebracht met de geschiedenis van Fannia, 
zoals beschreven door VALERIUS MAXIMUS in zijn Dictorum factorumque memorabilium. 
De naamgeving van de personages in het stuk, doet echter vermoeden dat dit niets meer 
te maken hee! met de geschiedenis van Fanny zoals die is beschreven door MAXIMUS.

Het laatste verschil is een kort dichtwerk. Aan de leden van het genootschap Kunstmin 
spaart geen vlijt (1776) bevindt zich in de tweede band los in het werk Fanny. De inhoud 
ervan heb ik helaas niet met aandacht bekeken, dus ik zou niet kunnen zeggen of het ge-
nootschap dit zelf hee! gemaakt, of dat KWDAV voor het dichtwerk verantwoordelijk is. 
In beide gevallen is het bij het Amsterdamse Kunstmin spaart geen vlijt terecht gekomen. 
Hoewel dit werk, aangezien het niet ingebonden is, ook later toegevoegd kan zijn, zou dit 
ook een reden kunnen zijn om aan te nemen dat deze serie bundels eigendom was van 
(een van de leden van) genoemd genootschap. Verdere aanknopingspunten biedt de serie 
banden niet. Een schematisch overzicht van de tweede serie is te vinden in bijlage VII

§4 |  Conclusies over contacten en a!eeldingen
De vier delen toneelpoëzie op zichzelf beschouwd, leren ons ten eerste iets over de pro-
ductie van KWDAV. Die begon enthousiast, met veel origineel werk. Daarna is er steeds 
meer vertaald, tegelijkertijd zijn per jaar minder toneelstukken verschenen. Het le-
denaantal van KWDAV steeg echter wel, dus het lijkt erop dat in de loop der jaren de 
prioriteiten werden verlegd: minder toneel maken, wellicht meer poëzie bespreken. 

Naast de originele en vertaalde teksten, heb ik ook een begin gemaakt om het netwerk 
van KWDAV bloot te leggen, met een nadruk op de illustratieve bijdragen. Vooral FOKKE 
en VINKELES schijnen over langere perioden te hebben bijgedragen aan de publicaties van 
KWDAV. De hoge betrokkenheid van VAN HOOGEVEEN en HEYLIGERT hee! vast een 
grote rol gespeeld in het succes van het genootschap.

Dan is er ook nogal wat af te leiden aan de hand van de speci"eke onderzochte exem-
plaren van de toneelpoëzie. De bundels die in het bezit van de MNL zijn gekomen, lijken  
daarvoor in bezit te zijn geweest van een ander genootschap, dat sommige werken be-
sprak. Mogelijk twee verschillende genootschappen, maar dat de bundels (uiteindelijk) in 
de handen van één gezelschap zijn gekomen is ook niet uitgesloten. Maar de eigenaar kan 
ook een individu zijn geweest.

Dit soort bundels konden worden ‘versierd’ door losse gravures toe te voegen die op 
de een of andere manier een link hebben met de tekst, maar zoals de tweede serie laat 
zien konden ook bestaande prenten worden ingekleurd. De interactie tussen tekst en ge-
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bruiker is dus in deze gevallen en kwestie van het toevoegen van waarde. Bij die toege-
voegde waarde lijkt het meer te gaan om het bezit dan om veelvuldig gebruik. 

Wat betre! illustraties in boeken ligt er dus nog een veld van mogelijkheden open. Ca-
talogi als de STCN vermelden wel auteurs en vertalers, maar graveurs en beeldende kun-
stenaars blijven vaak buiten beeld. De wereld van boekillustraties en losse gravures is 
zelfs met de huidige mogelijkheden lastig in kaart te brengen. Tekstedities kunnen bij 
wijze van spreken met een druk op de knop worden opgezocht, maar om de herkomst en 
vindplaatsen van a%eeldingen zonder tekstuele toevoegingen te achterhalen, daar zijn 
nog altijd een paar ogen en een paar handen voor nodig.

Dit alles laat zien dat de rol van genootschappen in de boekenwereld in de tweede hel! 
van de achttiende eeuw niet moet worden onderschat. Vele letterkundigen waren lid van 
meerdere genootschappen en onder andere uit de handschri!en valt af te leiden dat het 
niet ongebruikelijk was de publicaties van gelijkgezinde verenigingen te bestuderen. 

Maar niet alleen de literaire wereld zat anders in elkaar dan vandaag. Tekst en a%eel-
dingen werden soms op een hele individuele manier gebruikt en bij elkaar gebracht, mis-
schien wel vergelijkbaar met hoe documenten, a%eeldingen en overige bestanden op de 
harde schijf van een computer komen te staan door ze te downloaden of zelf aan te ma-
ken. En de herkomst van al die bestanden zal soms wellicht net zo moeilijk te achterhalen 
zijn als de niet te identi"ceren a%eeldingen die in de achttiende eeuw zijn gedrukt.
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Bijlage I |  Beschrijving van de bundels per onderdeel
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Bijlage II |  Gedrukte teksten

II.a |  Lijst der uitgegevene stukken. Bevindt zich in UBL 1088 E20. Gedrukt voor het 
genootschap, waarschijnlijk in 1774. 
!Ter inwijdinge van het kunstgenootschap (1766)
!De Dood van Calas  (1767)
!De Bataefsche Veldvreugd (1767)
!Zangtonen in de Bataefsche Veldvreugd, gecomponeerd door Giovanni Colizzi 

(1767)
!Ter verjaringe van het Kunsgenootschap (1767)
!De eerlijke misdadige. Burger Treurspel (1768)
!De zegeprael der reden over de Liefde, Herderspel in maetzang (1768)
!Anette en Lubin, of de eenvoudige natuur. Landspel (1768)
!Herdersvreugd ter verjaringe van Daphnes (1768)
!De dorpsschoolmeester, Kluchtspel (1768)
!Ter verjaringe van het Kunstgenootschap (1768)
!Op de haetelijke overwinning der Franschen op Pascal Paoli, en Pauli’s afscheid aen 

Corsica (1769)
! Spoore ter wijsheid en wetenschap, uitgesproken bij gelegenheid der 3e verjaringe 

(1769)
! Fanny, of het gelukkig Berouw, Zedenspel (1770)
!Melanie, of de rampzalige kloosterdwang, treurspel (1770)
!De triumph der Liefde, Kamerspel (1770)
! IJver en vriendschap, vertoond als de voornaemste zuilen eener maatschappij (1770)
!$eonoé, treurspel (1771)
! Lof der tooneeldichtkunde (1771)
!Het feestvierend Leyden, eewspel (1774)
! Een zestal losse dichtstukken, gedrukt ten geschenke voor de Leden van het genoot-

schap

!Van alle deeze bovengenoemde stukken, uitmaekende 4 deelen in 8vo, zijn nog ee-
nige weinige exemplaeren op groot papier, compleet, alleen voor de leden van het 
Genootschap te bekomen voor f 21, -, -

!Arnoud van Halen’s Pan Poeticon Batavum verheerlijkt door lofdichten en bijschrif-
ten gedrukt in 1773 op het zelfde formaet als de bovengemelde Werken f  3, -, -

!Nederduitsche Spraekkunst, ten dienste der Leden van het Genootschap, mede op 
het zelfde formaet, zo ver het gedrukt is, zijnde tot bladz. 144 a f 4: 10 -

! Proeve van eene nieuwe psalmberijming, mede op hetzelfde formaet. 5 stukjes, be-
vattende Psalm I - C I V

Alle de bovengemelde stukken behooren onder het octroy, ‘t welk het genootschap, in het 
jaer 1774 van hunne Ed. Groot mogende, de HEEREN Staeten van Holland en westfries-
land verkreegen hee!
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II.b |  Gedicht van Lucas Dijl bij De dood van Calas
Daar men de deugd geleid naar ‘t bloedig moordschavot,
Daar men met droef geween van weeuw en wezen spot,
Den daar de onnozelheid, belasterd door de logen,
Te deerlijk wordt ontzield, wiens hart wordt niet bewoogen;
Wie denkt met sidd’ring niet aan zulke gruweldaên.
Toulouze, zag men nooit in uw historieblaên,
Dit schelmstuk afgemaald met onuitwisbre vlekken,
Gij zoud aan ‘t nageslacht niet ter verbazing strekken:
Men zag Rechtvaardigheid bij u noch op haar stoel, 
Die thans u wal ontvlucht als eenen jammerpoel,
CALAS, daar ‘t snood geweld uw deugden dur! belagen,
wordt uw geachten naam al ‘t aardrijk rond gedragen,
terwijl het Dichtrental dat uwen dood beschrij!,
Met u, en uwen roem, altoos vereewigt blij!.

Lukas Dijl(J.U.St.), zinspr: Laus Deo

II.c |  Orangistisch toegevoegd voorwerk bij De Bataefsche Veldvreugd. 
Twee vierregelige gedichten van Johannes Badon (Vlaerdinge 1767) gedrukt in rood, ho-
rende bij de (op stof gedrukte?) portretten van Willem V en zijn echtgenote. De portret-
ten zijn bevestigd aan de bladzijde d.m.v een strook papier aan de achterkant van de pa-
gina. Ze bevinden zich dus met andere woorden tussen twee vellen papier in.
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II.d |  Gedicht Jan van Hoogstraten n.a.v. De eerlijke misdadige.

Wie reine Vaderliefde en vlekkelooze trouw’,
Wie Christelijk geduld, met bittren ramp doorweeven,
In een’ Galeislaaf wil geteekend zien, naar ‘t leeven;
Dat ij die in ANDRÉ verwonderend beschouw’.

Dat elk CECILIA, een marmren eerzuil bouw’!
Haar min, standvastigheid en deugd, poog na te streeven.
En door D’OBLANS gedrag, erstha!ig aangedreven
Zijne Edelmoedigheid steeds volge en heilig hoû!

Dat schrandre AMELIA, een waardig voorbeeld strekke!
ANPLACES dierbre gunst, tot weldoen, ieder wekke!
En grijze LISIMON, ons noop’ tot danbaarheid!

Zo zal ‘t Bataafsche Athene uw Kunst en Arbeid loonen,
En, zwoegend Letterkoor! uw prijsbare inborst kroonen,
Daar gij, dit Zedental ten duistchen Schouburg leid.
   Johan van Hoogstraten
Zinspreuk 
In vrede heil
‘s Gravenhage
1768

II.e |  Inhoud Mengeldichten: Titels

• Opwekking tot vreugde;
• Op de jaerlijkse vergadering van ‘t kunstgenootschap;
• Opwekking aen de kunstgenoten;
• Aen het Kunstgenootschap;
• Dankö&er aen de leermeesters;
• Aen de dichters;
• Aen de Maetschappij der Nederlandsche Letterkunde;
• Lof der Dichtkunst, Pallas Lof;
• Aen de vrijheid en haere voorstanders;
• Lof der stad Leyden;
• De Vriendschap (2x); 
• Vreugdezang;
• Lof van het Tooneel; 
• Drinklied (2x);
• Afscheid der Kunstgenoten.

20



Bijlage III |  A!eeldingen
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III.j |  Gravure van Delfos bij La mort de Calas
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Bijlage IV |  Handgeschreven teksten
Gepoogd is de teksten zo juist en volledig mogelijk weer te geven, al is het mogelijk dat er 
enkele fouten in zijn geslopen. Waar de tekst in het origineel op een nieuwe bladzijde be-
gint, is niet aangegeven. Citaten uit de stukken die in de teksten worden besproken zijn 
overgeslagen. 

IV.a |  Handschri" 1A 

Verbaazend Noodlot van de zilverblanke Deugt
Het aakligst schouwspel dat waarschijnlijk eeuwen heugt
Het ijsslijkst voorbeeld van het woên der Razernijen
En juiste schilderij van dri! en dweperijen
Het Regt gekromt verdraait, geblindoekt en versmoort
Een Vader fel beticht met snooden kindermoort
Zijn weêrhel! zoon en vriend in huilende spelonken
Eens duist’ren kerkers streng in ketenen geklonken
En een zelfmoorder zo afschuwelijk en snood
Als Heilig Martelaar geëerbiedigd na zijn dood!
Dees droeve zamenloop van schrik gebeurtenissen
Nooit uit het harte der Nakoom’lingschap te wissen
Vertoont ons ’t naar geval van grijzen Jean Calas
Die ‘t bloedig o&er van die dri! en dwaling was
Dees Vroome Grijzaart was een goed trouwhartig vader
Een onbesprooken man: Dog hater en versmader
Van blinde Dweepery. En zeedert Veertig jaar
Een deugdzaam Burger der Toulousche Burgerschaar
Befaamt door zijne deugd, Bemind door zijne trouwe
‘t Hervormdom toegedaan, met zijn geliefde Vrouwe
En teed’re kinderen (1) behalve één zoon, die nog
De Roomsche kerk omhelsd’ en (2) een die in dat zog
Hem nadreef om eerlang zijn godsdienst af te zweeren
Wijl hem ’t belang zijns Staats niet toeliet het zulks t’ontberen
Deez’ onbezonne zoon, een jonl’ing, stug, bedeest,
Zwaarmoedig ongestuim en rusteloos van geest
Voorlang gepijnt door een verzu! en kniezig leeven
Verliest op zek’ren dagh door speelzucht aangedreeven 
En lang door ‘t lot getergt zijn laast’ en eenigst’ gelt
En keert door geene troost dan wanhoop vergezelt
Verstooit van brein naar huis, en neemt door ‘t knagent prangen
Der spijt, nu radeloos, ’t besluit zich op te hangen
En dus door ’t knellen van een’ doodelijken strik
Rampzalig t’eyndigen zijn’ jongsten leevenssnik.
ô Akelig bestaan, ô dolle roekeloosheit
Vervoert gij dus den mensch tot ‘t toppunt van de boosheit
Beswangert met dit boos en ijslijk gruwelstuk
Treed hij ter Huispoort in: en naakt zijn ongeluk
Hij vind zijn ouderen tot ‘t vriendlijk avondeten
Met hunnen vriend (3) La Vaysse alreeds ter Disch gezeten
Hij vind zijn (4) Broeder met zijn’ zusters ook aldaer
Men Spijst en Drinkt en is er vrolijk bij elkaâr

26



De zorgen scheenen ‘thuys, de Vrees elks hart te ruimen
Men dagt er op geen ramp, Men ziet den beker schuimen
Van matig druivensap. in ’t eind de maaltijd scheid
En dees ontaarde zoon door woênde dri! geleid
Sluypt steelswys’ naar beneên. Terwijl nog d’and’re vrinden
Van ’t Schenstuk onbewust zich vrolijk ‘t zaam bevinden
En hij door wanhoop fel gefoltert voert (5) ’t besluit
Des snooden zelfmoort met een helsche kloekheit uit
De vrinden eyndigen intusschen hun gesprekken
Onweetend van hun lot. La Vaysse wil vertrekken
Men leit hem naar beneen... Daar vint m’ ô naar gezicht
ô Vreeslijk schouwspel! ô noodlottig tijdgewicht!
Iets dat elks mond verstomt, iets dat elks hart’ doet beeven!
Den Jongeling... verworgt! zijn lichaam zonder leeven
Gehangen aan een’ strop: ô Ak’ig Treurtoneel
Van Wreeden zelfsmoord. ô afgrijslijk Schriktaf ’reel
Wat moet gy ’t teeder hart der ouderen niet tre&en?
Wat zien w’een storm van ramp zich over hen verhe&en
Daar speelt de droe#eid nu haar deerelijke Rol
Natuur betaalt aan haar met zulke traanen, tol
Al ‘thuis gezin ontroert, door ‘t noodlot overrompelt
Ziet zig nu in een zee van ramp en leed gedompeld.
De vrolijkheit verkeert in kermen en gesteen
De rust in onrust en ‘t genoegen in geween
Een klagend’ vader een bijna wanhoopend’ moeder
Een teeder Schreiend’ en ter ziel ontstelten Broeder
Dwee droeve zusters en een diep getro&en vriend
Door d’eygemoord van één die hy in ‘t hart bemind
Een treurgalm van verdriet met geene pen te maalen
Gilt tans door ‘thuys: De klank rolt vast van zaal tot zaalen
En dringt vol kragt in’t eind door deur en vensters heen
De buurt raakt overend en alles op de been
’t Verblint en dweepziek volk vol dri! en uitgelaaten
Schoolt nu voor ‘t huys of holt half dol langs markt en straaten
En roept, door t Bijgeloof genoopt Ô wee! ô wacht
Jean Calas hee! zijn zoon zelf omgebragt, wat slach
Wat ramp wat wreedheit! Dit gerucht aldus aan ‘t groeien
Slaat brave Calas met zijn huisgezin in (6) boeyen
Hy word verhoort... en door de Regters van zyn stad
Hoe ook verdeelt, Helaas! veroordeelt.... tot het Rad:
Als schulidg aan een der doomwaardigst’ euveldaden
Om ’t graauw met ’t rookend bloed eens grijzaart te versaden
Hy stapt geduldig voort naar ’t zid’drent moortschavot
En (7) wort... Wie bee! hier niet?.. van lid tot lid geknot!
Daar ’t knappen van ’t gebeent en ’t knetteren der slagen
Zyn soode rechters voor des hoogsten vierschaar dagen
Tot wraak voor ’t schenstuk daar elk sterveling van yst
Als al de kristenheid het haar te berge ryst
En zet dit ongehoort en deerlijk moortgemartel
Van ’t Toulouzaanche Feest by ’t nachtfeest van sint Bartel
Het Natafereel nu van die ijsselijke daad
Wort u bespiegelend vertoont in deese Plaat
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Die ons de kerker schetst, waar wy de weduwvrouwe
Haar zoon, twee dochters en een Dienstmaagt vol van trouwe
Verbeelt zien, met hunn’ vriend en lotgenoot daar by
De (8) Brave Moeder hee! aan hare linkerzy
Haar (9) oudste Dochter: zie wat straal van mededoogen
Deugd ramp en eerbaarheit blinkt niet uit beider oogen
De (10) jongste dochter, die daar agter staat, vertoont
De goelijkheit van Aart die in haar boezem woont
En de (11) onbesprooke zoon die op een stoel knielt nevens
Stantvastigen (12) La Vaysse een man daar iets verhevens
In doorstraalt daar hy lee! staan over hem geplaast
Ter zyde een Tafel en de (13) Dienstmaagt staat er naast
Zy allen luisteren aandacht naar het leezen
Terwyl een straal van hoop hen 'ikkert uyt het weezen
Beschouw nu, Tydgenoot, Beschouw in deeze prent
De Schaûw en trekken slechts van d’uitgestaan’ ellent
Der brave weduwvrouwe en harer huisgenoten
In wreede kerkers zo onschuldig opgesloten
Beschouw hier een tafereel van alle ramp en druk
Van zelfmort dolle dri! en ’t deelrijk ongeluk
Door razende ijver van Loyala’s vloekverwanten
Gewoon zig tegens regt en billijkheid te kanten
Berrokkent en volvoert: beschouw hier wat het woên
Der godsdienst yvervlamm’ al in een staat kan doen!
En laat dit schilderij u d’aart der wereld leeren
Om op dit ondermaach’ in God te Triompheeren
   
    W. Okkers

1 Lodewyk Calas
2 Mare Antoine Calas de oudste zoon van Jean Calas een 68 

Jaarige Grijzaart
3 Alexandre Francois Gualbert la Vaysse, te dier tyt oud, 19 

jaren en de zoon van een vermaart advocaat van Toulouze
4 Jean Pierre, Rose en Nanette Calas
5 Dit alles viel voor binnen Toulouze, Hoo!stad van Langue-

doc op den 12 october 1761
6 Meest door voorbarigheit en blinden yver van de Heer Da-

vid Capitoul of Hoofdschout van Toulouze
7 Na een gevangenisse van 5 maanden gevonnist met 8 tegen 5 

stemmen en dus op den 9 van lentemaand des jaars 1762 ter 
uitvoering gelegt

8 Anne Rose Cabibel Calas
9 Roose Calas
10 Nanette Calas
11 Jean Pierre Calas
12 Alex: Franc: Gualb: la Vaysse
13 Jeanne Viguiere een oude Roomsche Dienstmaagt van 70 

jaaren.

IV.b |  Handschri" 1B
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D’ onschuldige Calas door ‘t Bijgeloof veroordeelt
Als moorder van zijn’ zoon, wiens schuld hy deerlijk boet
Vertoont in dit tafereel ons ‘t allerheerlijkst voorbeeld
Van Godsvrucht, zuiv’re deugd, en waaren Heldenmoet.
Dien vroomen ouden man, bedekt met grijze haaren,
Die onbesproken leefde, en eerde zijnen God
En reeds gesteegen was tot agt en sestig jaaren
Wagt nu de wreedste dood op ‘t gruwzaam moordschavot
$ans zijn het foltertuig en rad en yzer vaardig
Om straks van lid tot lid te knotten ‘s grijzaards leên
Daar al ‘t Toulouzisch volk zo dweepend als boosaardig
Met wreed verlangen dringt by duizenden by een.
Een ziet den yz’ren deur des kerkers thans ontsluyten:
Daar forsse musketiers met kloostervolk verzeld
D’ onschuldige o&erhand straks vorderen naar buyten
Terwyl een yz’ren boei zyn beenen nog bekneld.
Een van de Beuls schiet toe en gaat den Held ontboeyen
Niet om, als ‘t recht vereischt, hem vol van eer ‘t onstlaan
Maar êer, zo ‘t mooglijk zy, van weedom te doen loeyen,
Als hy den wreesten dood zal yslings ondergaan.
Hoe tre! dit schouwspel ‘t Hart van Egtgenoot en Kindren
Van Vriend en Dienstmaagt zelvs, schier in dezelfden nood
De Gâ zygt zwymend nêer; de zoon wil hem verhind’ren

Ach vader roept hij uit, ik ga voor u ter dood:
Ik laat uw hand niet los: ‘k besproei die met myn traanen:
Neen, ‘k sterf in uwe plaats: komt, Wreedaarts! sleept my voort.
Laat my myn vader ‘t spoor naar t graf myn toevlugt, baanen:
Dan dan beleev ik niet zyn gruwelyken moord:
Hoe kunt gy zo ontaard op zulk een Gryzaard woeden
Wiens Goedheit trouw en deugt zo lang u zyn bekent
Wat dolle razerny deed immer u vermoeden
Dat hy aan kindermoord zyn handen had geschent.
Maar neen, gy denkt zulks niet, vervloekte Huichelaren!
Gy dekt met deezen glimp slegts d’ingevreeten haat,
Dat wy niet nevens u ons buygen voor d’Altaaren
Vervoert de Godsdienst u tot zulk een euveldaat?
Neen ’t is de satan zelv, ten afrond uitgebroken
Die tot dit gruwelstuk uw hart hee! aangeport
Die zal u op zyn beurt weer in de Hel bestoken
Als g’ in dien jammerpoel voor eeuwig nederstort
Zagt, zagt, (zegt d’oude Held) betoom uw klagt en vloeken,
Mijn zoon! neem, als ik doe, geduld in ‘s Hemels wil:
Die wilde ons hier op aard’ op deeze wys bezoeken
’t Is zeeker tot ons heil; hou u gerust en stil.
’t Is laast met my gedaan, ik moest tog eenmaal sterven
De dood is slegts een stip, hoe wreed hy ook moog zyn
En ’k zal door Gods genâ een beter lot verwerven
Zo rasch ik ben ontlast van d’aardsche ramp en pyn.
’t Is waar, het smart my wel dat ik u moet begeven
Myn zoon, myn lieve Gâ, myn Dochters, maagd, en vriend:
Daar’k tot uw heil en lust een wyl nog konde leeven:
Te meer daar ’k sneuvelen moet een dood zo onverdiend
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Het gaat my ook aan ’t hart dat ik u moet verlaaten
In nááre onzeekerheit wat u te wagten staat
Wyl zy, die als het blykt, ons alle doodlyk haaten,
Ligt niet te vreeden zyn, dan nog met groter kwaat:
Getroost u in uw lot, hoe ‘t ook bepaalt moog weezen
En o&ert met gedult, zo ’t toch moet zyn, uw bloed
Gy hebt om moordery Gods gramschap niet te vreezen:
Daar van spreekt u en my de stem vry van ‘t gemoed
Dog zo de bittre wrok zig met myn bloed verzaade
En gy naar billijkheid in ’t eind onslagen wierd;
Dan hoop ik dat gy ’t saam, door d’ opperste genade,
Staag ondersteunt zult zyn en op uw weg bestierd
God zal gewis dan zorg voor weeûw en weezen draagen
En zulk één, die zo trouw de vriendschap hee! betragt
En mooglyk zal nog eens de zon der waarheid daagen
Die dan verdryven zal de waan en logensnagt
Dit troost my in myn lot. en doet my zagter sneeven
Daar ik van ‘ t gruwelstuk my zelven onbewust,
Myn onderworpen ziel zal god myn schepper geeven
En voor zyn Regterstoel verschynen durv gerust
Konde ik met kindermoord myn handen ooit bevlekken,
Ik die zo teer een zugt heb voor myn kroost betoont
Dat een die zig myn huys en kerkdienst dorst onttrekken
Van my nog rente ont"ng, schoon hy my was onttroont.
Zoude ik, een oude man, nog meer verzwakt doorzorgen
Een jongen 'uksen Knaap in ’t bloeyentst van zyn tyd
Met eenen beeven arm en loome hand verworgen
En zonder wederstand of d’ allerminsten strijd!
Ik zoude een Moeder zelv een Broeder en twee Zusters
Een dienstmaagd en een vriend, gehegt aan ‘t roomsch altaar
My daar toe bystand biên, en ik als iets gerusters
My dienen van die hulp, tot weering van ’t gevaar?
Wie door geen tuimelgeest of dolle dri! bezeten
Kan immermeer geloof aan zulk een dolheit slaan?
Word my dan nog den dood myns armen zoons geweten!
En moet ik daarom dan zoo jammerlijk vergaan!
Ligt dat myn Rechters zelf - maar laat ons best vertrouwen
’t Betaamt een Christen niet, dat hy het ergste denk’;
Wy moeten hem veel eer met medely aanschouwen
Dan dat men hun gedrag nog meer door argwaan krenk!
O God, die ’t hart doorgrond, en d’ ondschult thans hoort spreeken
Ik bid, verhoor myn beê! vergeld hun kwaad hen niet!
Laat my voor hen genâ van uwe goedheit smeeken
Het zy vergrijp uit dri! of dwaaling zy geschiet
Ontdek hen aan hen zelf! Die hen tot inkeer komen
Laat toe dat waar berouw voor hunnen zonden boet!
Op dat zy niet daar na meer schuldloos bloet doen stroomen, 
Ach! had met mynen dood die dri! eens uytgewoet?
My dunkt ’k voel dat myn geest aan ’t ster'yk’ schier onttogen
Met meerder kracht dan ooit thans in myn boezem gloeit.
’k zie door die kracht verrukt den tyd reeds klaar voor oogen
Waar in de Dwinglandy en zieldwang wordt besnoeit
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Waar in de Vorsten moê ’t Tyrannig Jok te draagen
By ’t licht der wysbegeert’ uit klaarer oogen zien:
’k Zie uit dien dageraat welhaast een heilzon dagen
Waar door de gantsche nacht der dwaalingen zul vliên”

’t Scheen of een godlyk vuur den vroomen held verrukte,
Daar hy dees Profecy (reeds aan ’t vervullen) uit
Waar op hy zyne gâ bezwymd in d’ armen drukte
En nog voor ’t laast omhelst dan d’een d’andre spruit

Vaart wel (zegt hy) vaart wel, getroost u in uw lyden
De heemel zy uw steun! ik ben haast uit myn smart;
Gaat voort den goeden strijd ten einde toe te stryden
Behoud wat g’ ook bestaat, altoos een zuiver hart!”

Zo stapt hy naar ’t schavot, daar hem de beuls verwachten
En hy de wreedste pyn kloekmoedig ondergaat;
Maar perst uit ‘s menschen hart de droefste jammerklagten
Waar in zyn deerlyk lot den diepsten indruk laat.

IV.c |  Handschri" over De Bataefsche Veldvreugd

Kort inhoud van de De Bataefsche Veldvreugd, ter gelegen-
heid van het Huwelijk zijner doorluchtige Hoogheid Willem 
den Vijfde, Prince van Oranje en nassau, Erf- en Stadhouder 
enz. enz. enz. en haare Koninglijke Hoogheid Frederica So-
phia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen.
Het Genootschap in de dichtkunde te Leiden, bekend door 
zyn zinspreuk: Kunst wordt door arbeid verkreegen, hee! 
ter geleegenheid van het Huwelijk van onzen Erf-Stadhou-
der, Prins Willem de Vijfde, en haare koninglijke Hoogheid 
Frederica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, een 
niet onaangenaam Tooneelstukje ontworpen. Het is in 
Vrankrijk en elders doorgaans de gewoonte, dat het Tooneel 
zich, by zoodanige plechtige gelegenheden, buiten gemeen 
doet uitmunten. Zulks is ook by dit Huwelijk, te Berlin geschied, alwaar, op last des Konings, 
meede een Tooneelstuk, op het gemelde Huwelijk toepasselijk, is vertoond. Billijk dan dat het 
Hollandsche Tooneel, dat meede zyne sieraaden en schoonheden he!, ook nu in de algemeene 
vreugde deelen.
Wy zullen onzen lezeren een kort begrip van het bedoelde vreugdespel mededeelen. De Tytel is, 
Bataefsche Veldvreugd, en het geheele stuk beantwoord daar aan. De Vertooners zyn: Philémon, 
Moeris, Damétas, Philis, Dorilas, Galathé. Gelieven Herders en Herderinnen. Het Tooneel ver-
beelt een aangenaam Landschap, wordende in ‘t verschiet een Eerpoort gezien, van allerlei groen-
tens en Bloemen opgemaakt.
In het eerste gedeelte van het Eerste Tooneel, ziet men de jonge veldelingen en meisjes bezig aan 
de Voltoying der Eerpoort, terwyl Philémon en Moeris daar omtrent komen, en, op het booren 
van het geschut der steeden, elkander hunne vreugde over het hooge Huwelijk te kennen geven. 
Philemon verhaalt zyne vriend hoe hy zich dit geluk voor ons vaderland, reeds voor eenigen tijd 
zag voorspellen, door een opschri!, ’t geen hy op eene Eiken Boom gewaar wierd.
Terwyl deze Oude Knaapen met elkander kouten, vatten de Herders hunne Meisjes bij de hand, 
en komen by Philemon en Moeris, welken zy hun werk vertoonen, en hun oordeel vraagen. Phi-
lemon, genoegen daarin hebbende, prijst hunnen yver voor den vorst, en wyst hen nog eenige 
dingen aan tot meerder versiering , waarna hy met Moeris vertrekt, om de overige Buurt te mel-
den dat alles tot de vreugd gereed is.
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Klimeene hee! zoo haast het bevel der ouden niet verstaan of zy brengt nog eenig groen, ‘t welk 
zy verdeelt, om aan wederzyde geplaatst te worden, Dametas, nog een kroontje vindende, hangt 
het zelve in ’t midden der eerpoort, waarna Dorilas van Zang en Dans gewaagt, als zynde nu alles 
volmaakt; dan, $irsis valt hem in de reden, en roemt op de algemeene vreugde, door het Huwe-
lijk van den Prinse, docht begrijpt dat de Veldvreugd niet volkoomen kan zyn, zoo lang die 
Schoonheden die van de jongen Knaapen bemind worden, hunne wenschen niet willen vervul-
len. Hij wil niet dat men in dit uur eene nieuwe poging op de harten der meisjes doen zal, waar 
meê hij zelve begint en Klimeene om weder-min vleidt.
Dametas volgt het voorbeeld van zynen vriend en smeekt zijne Philis. Dorilas volgt daar in, met 
de "erheid van Galathé aan te toonen, en de meisje hunn’ minnepligt voor te stellen. ’t Welk alles 
zoo veel ingang vindt, dat zy zich overgeeven. Deeze verandering wordt toegejuicht door twee 
zangen, ter eere der liefde, die van een Dans gevolgd worden. 
Terwyl deeze veldelingen dus volijk zijn, koomen, met het derde Tooneel Philemon en Moeris 
gevolgt van de gansche Buurt, Moeris gee! dezelven een’ zegen, en wekt in hun een eerbied en 
aandacht naar het verhaal dat door Philemon zal gedaan worden; bevattende den roem der 
voorige Prinssen. Hij meld hen dat dit reeds door de oude vaderen gedaan wierd, om de jeugd 
een eerbied voor ‘s Lands Beschermers in te boezemen, welkers spoor men hier dus voorhee! te 
volgen, op dat ook zy, zulks in geheugen houdende, hunne kinderen hier na daar van kunnen 
vertellen.
Philemon doet alle de veldelingen nederzitten en begint zijn verhaal met een korte voorafspraak, 
die achting verwekt, en waar in hy te&ens te kennen gee! dat hy dit verhaal weder van anderen 
hee! gehoord, Daar op begint hy met den lof van Willem den Eerste, zoon van Willem den oude, 
dien hy beschrij! als een die de Vrijheid op haaren eigen erf ten troon vestigde meldende de wy-
ze, waardoor die vaders des Vaderlands zulks te weege bragt. Hy gaat voort met de Prinssen Mau-
rits, Frederik Hendrik, Willem de Tweede, Willem de Derde, Jan Willem Friso, en Willem de 
Vierde. Waarna hy een Maatzang eischt ter eere der Prinssen, dien men ook aanstonds aanhe!.
Na deezen zang gewaagt Philemon van het huwelijk van onze Erf-Stadhouder, en eischt nu een 
volle vreugd, die die der steeden niet behoe! te wijken. 
Hier op begint de Vreugdeviering, men vermaakt zich van alle zyden, met zangen en Danschen, ’t 
welk door de nadering des avonds wordt afgebrooken, terwyl Moeris alle de Veldelingen noodigt 
om hem in zyn Hut te volgen, alwaar hy de disch, zoo eenvoudig als zyn hart, voor hen bereid 
hee!, alwaar hy eischt dat men den nacht in vreugde zal doorbrengen, doch wil dat de Herderin-
nen eindelijk hunne Minnaars zullen gunstig weezen. 
Philemon, ziende dat de herderinnen dit met een gunstig gelaat toestemmen, betoont er zijn ver-
genoeging over en zich weder tot het vorstlijk Huwelijk kerende roept hy uit: [Hier volgt een ci-
taat uit het stuk zelf]
Het Kunstgenootschap hee! zich niet gebonden aan regelmatigheid van Vaarzen. De oude Her-
ders sprekenVaarzen van ses voeten, docht wegens de overige Persoonen hee! men zich niet be-
paald aan een byzondere Maat. Eene Vryheid die wy denken dat onbetwistbaar, en in dit stukje 
niet onaangenaam is waargenoomen. wy zouden hier en daar wel eenige Staaltjen uitgekipt heb-
ben, maar moeten zulks nalaaten, Eensdeels om dat wy te breed zouden uitloopen en ten ande-
ren, om dat wy niet voorneemens zun te pryzen of te laaken, zynde het ons alleen genoeg een 
korten inhoud hier van meede te deelen, gelyk wy in ‘t vervolg van uitkoomend goede Tooneel-
stukken voornemens zyn te doen, laatende de beöordeling over aan Schryvers die hier van hun 
werk maaken.

IV.d |  Handschri" over #eonoé

$eonoé; Treurspel. door het kunstgenootschap onder de spreuk, Kunst word door arbeid Ver-
kreegen. Te Leiden, voor het Kunstgenootschap, by C. V. Hoogeveen Junior, en C Heiligert. 1771 
behalven het voorwerk 58 bladzijden in octavo.
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Het aandoenlijk lotgeval van $estor en zijne kinderen, door Hyginus, als een Burgerlijk voorval, 
aangetekend, word hier in eene Vorstelijke Geschiedenis hervormd, en, met in agtneeming der 
waarschiijnlijkheid, op een zeer wel ingerigte manier, voor het 
Tooneel geschikt.
De hoofdpersoonaedjen zijn in hunne voornaamste omstan-
digheden aldus te beschouwen. $estor, Koning van Luciën, 
onder den naam van Amphiarus, Opperpriester van Apollo. 
$eonoé, onder den naam van Axiamire, en Leucippus, onder 
den naam van Alcidamas. Deeze Vader, Dogter en zoon, zijn 
onbekend, en zonder dat ze van elkander weeten, in gevolge 
van een ongelukkig gevoerden oorlog, in Cariën. Icarus, de 
Koning van dat gewest, begeerd $eonoé zijne slaavin in ’t 
Huwelijk en verklaart haar ter kooren Koninginne; dan zij 
voedt eene heimelijke liefde voor Leucippus, welke bekent 
staat, als een der Hoofden van ‘s Konings Vyanden, die hem, 
uit het overwonnen Lycien, beoorlogen. Leucippus, door 
schipbreuk Cariën geland, blaakt ondertuschen van zuivere 
liefde voor Ismeene, de dogter van Icarus, en zij bemint hem 
insgelijk ten tederste. Tusschen deeze persoonen nu ontstaat, in die omstandigheden, een zeer 
tre&end geval.
$estor, vindt zig, naar eene Godspraak van Apol, zoo als men dezelve verstaat, gehouden, Leu-
cippus voor het altaar te slagten; doch ontdekt toevallig, hoe Leucippus zijn eigen zoon zij; waar 
op ook de zoon den vader herkent. Dit staakt de uitvoering; terwijl Icarus te velde is, om tegen 
zijne vyanden te strijden, in dien toestand van zaken tragt Ismeene de Koningin $eonoé over te 
halen, om Leucippus door de vlugt te redden; daar deeze, door minnenijd ontsteeken, veinst om-
trent Ismeene; en poogt vervolgens Leucippus te beweegen, m met haar zelve te vlugten; ’t welk 
hy haar weigert. Hier op smeedt $eonoé het wraakzuchtig voorneemen, om den ondergang van 
$estor en Leucippus met dat van Ismeene te bewerken; waar toe ze Icarus, overwinnend weder-
gekeerd, aanvanglijk noopt, door het denkbeeld van ’t versmaaden der Goden. Inmiddels smeekt 
Ismeene haaren Vader, om het behoud van Leucippus, en openbaart hem tevens de Min van $e-
onoé voor Leucippus die vervult zijn met minnenijd; hy gelast, in de tegenwoordigheid van $e-
onoé, dat men het doodvonnis aan $estor en Leucippus ter uitvoering zal brengen; zulks kan 
$eonoé niet doorstaan; zy wordt bewoogen, om ten voordeele van Leucippus te spreeken, ’t welk 
hem in zyne argwaan versterkt, en haar tot bekentenis doet dringen. Dewijl de liefde voor $eo-
noé hem egter dry!, om met haar te huwen, wil hy haar dit vergrijp vergeeven, en ’t lot van Leu-
cippus in zoo ver in haar handen stellen, dat het aan haar staat, hem in ’t leven te bewaaren, mits 
dat hij tot eene eeuwige gevangenis verweezen worde. Voorts wordt alles geschikt ter uitvoeringe 
van ’t vonnis, in afwagting der keuze van $eonoé; dan ’t zelve wordt gestuit, door de gelukkige 
ontdekking, dat niet alleen $estor en Leucippus Vader en zoon zijn, maar dat ook $eonoé, de 
eigen zuster van Leucippus is, waar door alles een heuchelijke keer neemt. Icarus, zyne vyanden 
in Lyciën verslagen hebbende, erkent $estor voor den wettigen bezitter van dat Ryk, die ’t afstaat 
aan zynnen zoon Leucippus wien Icarus zyne dogter Ismeene toezegt, terwijl hij zig aan $eonoé 
verbint. 
Men ziet uit dit beknopte bericht terstond, dat de daad, hier ten tooneele gevoerd, gantsch tref-
fende is, en dat alle de omstandigheden zeer wel geschikt zyn om kragtig op de hartstochten te 
werken, ’t welck het Kunstgenootschap in de uitvoering zeer wel hee! gade geslagen.
Het beloop der daad gaat in dit Tooneelstuk van bedrijf tot bedrijf ongedwongen voort, en de 
eindelijke ontknooping geschiedt zeer natuurlijk. Voor ’t overige is alle, wat de verschillende Cha-
racters der persoonen, de taal en den dichttrant betre!, over ’t geheel, met zoo veel keurigheid in 
agt genoomen, dat dit tooneelstuk naar den eisch uitgevoerd zynde, zeer wel geschikt schyne, om 
kundigen aanschouweren voldoening te geeven. Zie hier de ontroering van $eonoé, en de daar 
meede gepaard gaande groote ontdekking. Icarus verstaan hebbende, wie $estor, wie Leucippus 
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is, en daar over ten sterktste aangedaan zynde, gee! eindelijk te kennen, dat het leven of de dood 
van Leucippus aan de Koningin staat, waar op dit aandoenlijk tooneel aldus vervolgt. [citaat 5e 
bedrijf: 4e toneel]
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Bijlage V |  Schematisch overzicht netwerk Kunst wordt door arbeid verkregen
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Bijlage VI |  Schematisch overzicht ontstaan eerste serie
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Bijlage VII |  Schematisch overzicht ontstaan tweede serie
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