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Voor mijn dochter Julia, een sensitieve, nuchtere meid.  
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Samenvatting 

De receptie van het sentimentalisme in de achttiende eeuw, in het bijzonder op Julia van 

Rhijnvis Feith (1783) en het daaropvolgende debat over de invloed van het 

sentimentalisme op de lezer hebben de effecten van literatuur op lezer en maatschappij 

tot onderwerp gemaakt van een breed debat dat heeft bijgedragen aan de ontwikkeling 

van de literatuurtheorie. Leden van letterkundige genootschappen, zoals Adriaan Pz 

Loosjes (1761-1818) van Democriet in Haarlem, hebben een belangrijke rol gehad in 

het debat, niet in de laatste plaats door de vele connecties in de uitgeverswereld en in 

andere bekende genootschappen. Niet eerder onderzochte schriftelijke bronnen van 

genootschappen waarin (literatuur)kritiek wordt geuit, geven informatie over de aard 

van de kritiek. De parodie op Julia door het genootschap Democriet uit 1796 is zo’n 

bron. De bijdrage van Adriaan Pz Loosjes aan de parodie toont zijn kijk op Julia en is 

exemplarisch voor het debat over het sentimentalisme, maar ook een illustratie van de 

daaropvolgende ontwikkelingen binnen de literatuurtheorie.   

 

Inleiding 

Het Rijksmuseum in Amsterdam, waar ik mijn stage heb gelopen, heeft de collectie van 

het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) in bruikleen. De collectie bevat 

bijzondere handschriften en boeken, die nog niet uitgebreid zijn onderzocht, zoals die 

uit de nalatenschap van Jacob de Vos Willemsz (1774-1844), lid van het geheime 

genootschap Democriet (1789-1869) in Haarlem.1 De materialen van het genootschap 

bevatten mooie (satirische) tekeningen en ‘boertige’ poëzie. Andere handschriften en 

boeken van dit geheime genootschap zijn te vinden in het zogenoemde 

‘Democrietkastje’ in het Teylers Museum in Haarlem. De heimelijkheid van het 

genootschap heeft ervoor gezorgd dat het gedachtegoed lang niet beschikbaar was. Het 

genootschap heeft namelijk een testament achtergelaten waarin deze geheimhouding 

gewaarborgd is geweest om leden vanwege hun uitlatingen niet in diskrediet te 

brengen. In 1986 heeft de Teylers Stichting toestemming gegeven aan toenmalig 

conservator Bert Sliggers om het kastje te openen.2 

                                                        
1 Zie bibliografie voor de objectnummers in het Rijksmuseum. 
2 Twee genootschapsleden van Democriet zijn directeuren van deze stichting geweest en een derde lid 

   was Teylers kastelein. Zij hebben de nalatenschap in handen van Teylers Stichting gegeven. Zie het  

   woord vooraf in: B.C. Sliggers (red.)1995, De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en 
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De handschriften en boeken van het genootschap Democriet zijn interessant 

vanwege de inkijk in tradities van het genootschap, maar ook omdat de bloeitijd van 

Democriet samenvalt met de politieke omwentelingen. Zij bieden een perspectief op de 

maatschappij van eind achttiende, begin negentiende eeuw.3 In dezelfde periode is 

bovendien een overgang in de literatuur waarneembaar van rationalisme naar een 

periode met aandacht voor gevoel, intuïtie en instinct.4   

Het motto van het genootschap is ‘lachend de waarheid zeggen’. Dat hebben de leden 

ook volop gedaan over politiek en over elkaar. Het genootschap heeft de gewoonte om 

eigen leden te bespotten, getuige de gedichten en tekeningen in Spiegel voor de zoonen 

van Democriet Door G:Brandt 1802.5 Satire is voor de genootschapsleden bovendien een 

middel geweest om vrijelijk kritiek te leveren in een periode dat patriottistische 

uitingen verboden werden en een manier om de spot te drijven met elkaar. Het 

genootschap heeft poëzie gemaakt, soms met aanvullende eisen, om satire te bedrijven. 

Er zijn bijzondere projecten aangepakt, zoals alba amicorum, liedbundels en andere 

letterkundige projecten.  

Het is op dit moment nog onbekend welke waarheid Democriet lachend te 

zeggen had over literatuur, vanuit welk perspectief en in welke context. De unieke 

handschriften en boeken van het genootschap Democriet zijn namelijk niet of 

nauwelijks onderzocht op relevantie voor (literaire) inzichten in de periode rond 1800. 

Juist omdat letterkundige genootschappen het literaire leven in Nederland voor een 

groot deel bepaalden in die periode, is dat een gemiste kans.6 

In deze thesis onderzoek ik welke ‘waarheid’ het genootschap verkondigde over 

de roman Julia van Rhijnvis Feith(1753-1824).7 Julia heeft in 1783 aardig wat deining 

veroorzaakt, omdat het een eerste ‘sentimentele’ roman is in een periode waarin 

literatuurtheorie nog volop in ontwikkeling is. Democrietleden hebben met elkaar een 

                                                        
   dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869, p. 7, Haarlem. 
3 Geerlings, J. (2014) Hoe verlicht waren de genootschappen?-De achttiende-eeuwse sociabiliteit in recent 

   historisch onderzoek. Tijdschrift voor Geschiedenis, p. 189-209. 
4 Van den Berg, W. in: Van Bork, G. J. & Laan, N. T. J. (2010) Van romantiek tot postmodernisme:     
   opvattingen over Nederlandse literatuur: Coutinho. p. 49. 
5 Objectnummer KOG Hs 16, Rijksmuseum, Amsterdam. 
6 Van den Berg, W. (1991) ‘Van horen zeggen. De orale traditie in de tweede helft van de negentiende  
   eeuw.’ In: Kloek, J. J. en Mijnhardt, W.W. (red.), De productie, distributie en consumptie van 
    cultuur, Amsterdam, pp. 49-70. 
7 Willemsen, M. (1995) ‘Comparitie aan! Genootschappelijkheid bij Democriet.’ B.C. Sliggers (red.), De 

   verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869,  

   Haarlem, p. 75. 
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parodie geschreven op deze roman. Alhoewel de meeste hoofdstukken van de parodie 

tussen 1796 en 1798 zijn geschreven, is pas in 1812 de definitieve bewerking van het 

handschrift in leer gebonden.8 Er hebben meerdere Democrietleden meegewerkt, 

waaronder Adriaan Pz. Loosjes (1761-1818), op wiens bijdrage ik me in dit onderzoek 

met name richt. Loosjes was niet alleen oprichter van Democriet en lid van diverse 

andere genootschappen, maar ook auteur, uitgever en boekhandelaar. Bovendien is het 

interessant dat zijn vader Petrus Loosjes (1735-1813) oprichter en redacteur is geweest 

van het spectatoriale tijdschrift Vaderlandsche Letteroefeningen en medewerking heeft 

verleend aan andere tijdschriften als De Denker.9  

Documenten van het genootschap Democriet kunnen informatie geven over hoe 

de receptie van contemporaine lezers van een roman als Julia is geweest en daarmee 

bijdragen aan huidige inzichten over literatuurtheorie destijds.10 Literatuurtheorie aan 

het eind van de achttiende eeuw staat nog in de kinderschoenen, maar heeft in die 

periode belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Literatuur en literatuurtheorie waren 

belangrijke pijlers in het culturele debat – door Gert-Jan Johannes beschreven als ‘een 

worsteling om de definiëring van de Nederlandse culturele identiteit’ – dat destijds 

gevoerd werd.11 Het literaire debat handelde om de rol van literatuur in de 

maatschappij en de invloed ervan op de lezer. Met name de invloed van de sentimentele 

roman op de vrouwelijke lezer stond in de belangstelling.   

De ontwikkelingen in literatuurkritiek en -theorie zijn aan het eind van de 

achttiende eeuw in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden nog niet 

vastomlijnd, maar er is veel gaande evenals in omringende landen.12 De ontwikkelingen 

betreffen een breder kader dan alleen literatuur: aanvankelijk worden vooral 

kunstopvattingen besproken. Joost Kloek noemt bijvoorbeeld de theoreticus J.-B. Du Bos 

die al in 1719 het ‘..oordelend publiek competenter acht als kunstrechter dan de 

                                                        
8 Zie notulen uit het jaar 1796 en 1812. HBKV Democrietkastje, Teylers Museum, Haarlem. 
9 Zie bijvoorbeeld Zilverberg, S.B.J. (1978) Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands 
   protestantisme deel 3, p. 257. Kampen, via www.biografischportaal.nl. 
10 Zie bijvoorbeeld Honings, R. (2011) Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden  
    1760-1860, Zeist p. 5. En: Maas, N. (1995) ) ‘Koster! Seks! Bilderdijk!’ Uit de verzenboeken van 

    Democriet. In: Sliggers, B.C. (red.), De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend 

    genootschap te Haarlem 1789-1869, Haarlem, pp. 77-110. 
11  Johannes, G. J. (1997) De lof der aalbessen. Over (Noord-) Nederlandse literatuurtheorie, literatuur en de  
    consequenties van kleinschaligheid 1770-1830, p. 13. Den Haag. 
12 J.J. Kloek, J.J. (1985) ‘Expressie versus imitatie - natuur tegenover natuur. Een literair-theoretische 

     discussie in 1780.’ In: W.J. van den Akker et al. (red.), Traditie en vernieuwing. 

     Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann, p. 50. Utrecht/Antwerpen.  
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raisonnerende vakmensen..’. Het argument is dat het publiek vanuit het gevoel oordeelt: 

een meer authentieke esthetische ervaring.13  

De polemiek tussen ‘raisonnerende vakmensen’ met een hang naar de 

gestructureerde wereld van de Klassieken en het empirische ideaal van vernieuwers 

klinkt door in opvattingen over literatuur. Jan Oosterholt  heeft het over een overgang 

van een ‘mimetische literatuuropvatting naar een expressieve ofwel van een objectieve 

weergave van de werkelijkheid naar een subjectieve invalshoek’.14 Van Alphen geeft als 

een van de eersten met zijn vertaling van Riedel in 1778 een aanzet tot meer literair-

theoretische discussies, maar er blijven raakvlakken met kunstopvattingen en 

maatschappelijke idealen.15 Het debat is zichtbaar in spectatoriale tijdschriften met 

commentaar op zowel vertalingen als Nederlands werk en in openbare discussies als 

die tussen Willem de Perponcher Sedlnitsky (1741-1819) en Rhijnvis Feith.16  

Rhijnvis Feith wordt in veel literatuur genoemd als iemand die een belangrijke 

bijdrage heeft geleverd aan de vorming van literatuurtheorie met bijvoorbeeld zijn 

Brieven over verscheide onderwerpen (1784-1789). Zijn Julia wordt gezien als de eerste 

Nederlandse sentimentele roman en gemarkeerd als de opmaat naar een nieuwe 

invalshoek in het felle literatuur-theoretische debat: de rol van ‘teder gevoelen’ in een 

roman en het effect daarvan op de lezer.17  

Het literair-theoretische debat is complex geweest en veel contemporaine 

reacties op literaire werken waren anoniem. Dat geldt niet meer voor de parodie op 

Julia van het genootschap Democriet. Gezien de rol van genootschappen in de 

achttiende eeuw, Rhijnvis Feith en Adriaan Loosjes in het bijzonder, is de parodie 

                                                        
13 Kloek J. J. & Feith, R. (1981) Het belang en de gevoelige lezer. Een receptie-esthetische 
     problematiek avant la lettre'. Tijdschrift voor Nederlandse taal-en letterkunde, 97, p. 122. 
14 Oosterholt, J. Th. W. (1998) De ware dichter. De vaderlandse poëticale discussie in de periode 1775-1825, 
     p.4. Assen. 
15 Zie de inleiding van Oosterholt, J. (1998)De ware dichter. De vaderlandse poëticale discussie in de  
     periode 1775-1825, p. 7. Assen. 
16 Van Alphen, H. (1778) Theorie der schoone kunsten en wetenschappen. Een vertaling uit het Duits van 
      F.J. Riedel (met eigen toevoegingen). ‘Tot de schone kunsten rekent Riedel de kunsten die de  
      uitwendige zintuigen (oog en oor) behagen, tot de schone wetenschappen de kunsten die aan de 
      verbeelding appelleren’, citaat uit: Kloek 1985 (zie noot 16), p. 64.  
     De Perponcher noemde aanvankelijk Feith niet bij naam toen hij de discussie startte met zijn essay  
    ‘Gedagten over het sentimenteele van deezen tyd’ (uit: Mengelwerk , vierde deel). Het was echter 
     duidelijk voor Feith, die reageerde in Brieven over verscheidene onderwerpen (1784-1789) over het  
     belang van literatuur om ‘gevoeligheid’ bij de lezer op te roepen. 
17 Kloek, J. J. & Feith, R. (1981). Het belang en de gevoelige lezer. Een receptie-esthetische  

     problematiek avant la lettre'. Tijdschrift voor Nederlandse taal-en letterkunde, 97, pp. 139-140. 

     De uitgebreide schriftelijke discussie tussen Perponcher en Feith gaat over het effect op de lezer. 
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interessant om meer grip op te krijgen over het denken over de rol van het 

sentimentalisme in die periode. De receptie van Loosjes is ook in bredere zin deel 

geweest van culturele debatten, waarvan de echo doorklinkt in huidige debatten over 

de vraag wat ‘echte’ literatuur is en welke functie literatuur zou moeten hebben in onze 

maatschappij. 

Probleemstelling 
In deze thesis wordt de volgende hoofdvraag uitgewerkt: 

Welke visie op en omgang met het sentimentalisme door het genootschap 

Democriet blijkt uit de door Adriaan Loosjes geschreven (delen uit de) parodie 

Julia (1796-1812)? 

 

Om een conclusie te kunnen trekken moeten de volgende deelvragen worden 

beantwoord:  

1. Binnen welk cultureel en literair-politiek klimaat moeten we het genootschap 

Democriet en Adriaan Pzn Loosjes situeren? 

2. Welke opvattingen over het sentimentalisme en in het bijzonder over het boek Julia 

van Rhijnvis Feith leefden in de Nederlandse literaire debat tussen 1783 en circa 1812? 

3. Welke door Adriaan Loosjes’ toegepaste satirische technieken in de parodie geven 

zijn receptie over Feiths Julia weer?   

Theoretisch kader 
De receptie van een boek als Julia is enkel te begrijpen tegen de achtergrond van 

de heersende ideeën in de achttiende eeuw over literatuur. Omdat literatuurtheorie 

toen nog niet als zodanig benoemd is, is het nodig om te onderzoeken waaruit het 

literaire veld eind achttiende eeuw heeft bestaan en welke opvattingen over literatuur 

hebben geleefd. Er zijn tal van belemmeringen om de receptie van een roman uit de 

achttiende eeuw te onderzoeken. Om te beginnen: ik ben geen achttiende-eeuwer, zoals 

Adriaan Loosjes. Mijn perspectief is niet hetzelfde als een achttiende-eeuwer en ik kan 

niet pretenderen los van mijn werkelijkheid volledig te kunnen zijn in een achttiende-

eeuws perspectief. Om enigszins grip te krijgen op de receptie van een achttiende-

eeuwer is het noodzakelijk om ideeën, culturele, politieke en maatschappelijke 

omstandigheden uit die periode te onderzoeken, in het bijzonder die van Adriaan 

Loosjes.  
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Historisch receptieonderzoek 

Deze thesis is een casestudy, waarin een vergelijkende analyse is uitgevoerd met 

primaire bronnen, namelijk (delen van) de roman Julia van Rhijnvis Feith (1783) en 

delen van de parodie Julia (1796-1812) geschreven door Adriaan Loosjes. Het 

onderzoek lijkt op een bijzonder historisch receptie-onderzoek, waarbij contemporaine 

leeservaringen van Loosjes, die in de parodie zijn verwerkt, zijn gebruikt om iets te 

zeggen over zijn receptie van het boek Julia. In zijn proefschrift Over Werther geschreven 

schrijft Joost Kloek over het historische receptieonderzoek, dat hij omschrijft als een 

onderzoek naar de receptie door reële historische lezers.18 Hij situeert dit type 

onderzoek langs de rechterkant van figuur 1: 

 

 

 

 

Zijn conclusies zijn dat een historisch receptieonderzoek zinvol kan zijn, mits aan een 

aantal voorwaarden wordt voldaan:  

1. Historisch receptieonderzoek dient bescheiden te zijn in zijn doelstellingen.19  

In zijn uitleg formuleert hij een vraag die past bij deze voorwaarde: Is het mogelijk om 

in bepaalde gevallen, en rekening houdend met alle voorbehouden waaraan een 

                                                        
18 Kloek, J.J. (1985) Proefschrift: Over Werther geschreven, Utrecht.  
19 Kloek 1985 (zie noot 18), p. 214. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Uit: J.J. Kloek, (1985) Over Werther geschreven... , Utrecht, (2 delen), p. 12. 
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dergelijk onderzoek onderworpen is, iets zichtbaar te maken van de wijze(n) waarop en 

de achtergronden van waaruit vroegere generaties een tekst lazen?  Mijn hoofdvraag is 

gestoeld op deze voorwaarde. Ik pretendeer niet dé antwoorden te hebben over de rol 

en de receptie van het sentimentalisme in Nederland, maar hoop een bijdrage te kunnen 

leveren aan huidige inzichten door nieuw materiaal.  

2. Historisch receptieonderzoek kan niet autonoom verricht worden.20 

Kloek zegt hierover dat de onderzoeker  ‘over een zodanige kennis van en 

inlevingsvermogen in de periode van het onderzoek beschikt, dat hij zijn 

wetenschappelijke distantie gepaard kan doen gaan met een zekere vereenzelviging 

met de referenten, of met de lezers voor wie de informatie was bestemd’. Mijn 

deelvragen zijn gevormd rond deze voorwaarde. Alleen een vergelijkende analyse van 

intertekstualiteit tussen de parodie en het origineel lijkt mij onvoldoende om conclusies 

te trekken over de receptie. Literatuuronderzoek naar het sentimentalisme en de 

reacties daarop in de periode tussen circa 1750 en 1812 zijn dus belangrijk om de 

analyse wetenschappelijk te kunnen plaatsen in de cultuur-historische context, evenals 

onderzoek naar het cultureel/literaire debat. De receptie van het boek Julia van Rhijnvis 

Feith neemt daarbij een belangrijke plaats in. Daarbij ben ik me bewust van mijn 

tekortkomingen als onderzoeker en de schier onmogelijke opgave om alles te kunnen 

onderzoeken. Ik pretendeer dus niet volledig te kunnen zijn in mijn onderzoek, maar 

‘oriënteer mij naar vermogen binnen de context in de ruimste zin’ 21 

3. Historisch receptieonderzoek moet niet naar volledigheid streven, maar zich 

    beperken tot exemplarische gevallen. 22 

Door me te richten op de parodie Julia beperk ik me tot een ‘exemplarisch geval’ . 

Analyse van intertekstualiteit van de parodie en het origineel maakt het mogelijk om 

‘gevestigde voorstellingen - of het daarbij nu gaat om theoretische concepties dan wel 

om historische inzichten –  te toetsen en problematiseren’, zoals Kloek stelt. Volgens 

hem vormen die ‘essentiële onderdelen het wetenschappelijke bedrijf’.  

 

  

                                                        
20 Kloek 1985 (zie noot 18), p. 215. 
21 Idem 
22 Idem. 
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Satire  

De delen van de parodie op Julia die Loosjes heeft geschreven, vormen een satirische 

manier van recipiëren.23 Om inzichten te krijgen over de receptie van Julia door Loosjes 

moeten de satirische middelen, waarmee zijn receptie is gevormd, worden 

geanalyseerd. George Test, schrijver van Satire. Spirit and art, waarin hij de werking van 

satire beschrijft, zegt over hierover: 

 ‘..there is an extensive armory of verbal devices, techniques, and forms, all of which the 

satirist must manipulate in order to be described as a satirist.’24 

Het gebruik van technieken en talige middelen om een tekst te manipuleren verraadt 

niet alleen dat een tekst satirisch bedoeld is, maar door de tekst te analyseren wordt 

ook duidelijk welk onderwerp of personage het doel van de satire is en waarom. 

Daarmee onthult de schrijver van de satirische tekst ook zijn gedachten over het 

onderwerp of de personages van de tekst. De satiretheorie vormt de basis om de 

positionering van de parodie in het veld te duiden.  

Satire is niet een specifiek literair begrip. Test zegt in zijn voorwoord: ‘…that 

what is commonly referred to as satire is merely the aesthetic manifestation of a 

universal urge so varied as to elude definition.’25 Er zijn volgens Geerars vier 

etymologische verklaringen voor het woord ‘satire’. Het eerste literaire gebruik van 

‘satura’ heeft als gemeenschappelijke betekeniskern een ‘mengsel van verschillende 

zaken’.26 Een etymologische verklaring komt bijvoorbeeld van ‘lunx satura’ , een Latijns 

woord voor een schaal met verschillende vruchten, die de Romeinen bij hun feesten ter 

beschikking voor hun gasten stelden.27 Literaire satire is slechts een van de vruchten. 

 Satire heeft verschillende gezichten, maar er zijn grofweg twee stromingen te 

onderscheiden, al is een precieze begrenzing niet te maken. De ene stroming richt de 

agressie als directe aanval; sarcasme, bijtende spot maakt het te bekritiseren doel voor 

het publiek duidelijk zichtbaar. Het met naam en toenaam noemen van een bekritiseerd 

persoon bijvoorbeeld valt hieronder. De andere stroming richt de agressie indirect en 

                                                        
23 Over het functioneren van satire, zie: Nieuwenhuis, I. (2014). Onder het mom van satire. Laster, spot en  
    ironie in Nederland, 1780-1800, p. 9 en 10. Hilversum. 
24 Test, G. A. (1991). Satire. Spirit and art. Tampa, FL: University of South Florida Press, p. 153. 
25 Test 1991 (zie noot 24), p. IX. 
26 Geerars, C.M. (1972), 'Theorie van de satire.’ In: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw  15-16, 
     pp. 1-41. 
27 Geciteerd uit: Nieuwenhuis, I. (2014). Onder het mom van satire. Laster, spot en ironie in Nederland, 
     1780-1800, Hilversum, p. 9.  
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via humor: scherts, ironie zijn hiertoe geëigende middelen. Het doel is niet altijd direct 

zichtbaar en verlangt een publiek dat de context kent van de tijd en de plaats waarin de 

satire is toegepast. R.C. Bakhuizen van den Brink verwoordt de twee richtingen in 1837 

in De Gids als volgt:  ‘Volgens de ene trant van zien, zijn de laakbare bedrijven der 

menschen het gevolg hunner dwaasheid: volgens de anderen die hunner boosheid. 

Horatius staat aan het hoofd der ene, Juvenalis en Persius vertegenwoordigen de andere 

partij’.28 Volgen we de lijn van Horatius, dan moet dwaasheid bestreden worden door 

lachend de waarheid zeggen29; dat is ook het motto van het genootschap Democriet.  

Agon, mimicry en ilinx 
Test onderscheidt in zijn boek drie onderdelen in satire30, die in iedere vorm van satire 

voorkomen. De mate waarin het ene onderdeel meer de nadruk krijgt ten op zichte van 

de andere onderdelen bepaalt de uiterlijke vorm en stijl van een satirische uiting. De 

drie onderdelen zijn agon, mimicry en ilinx.31 

Met agon wordt ‘competitie’ in ruime zin bedoeld. De satirist kan beide kanten 

laten zien om de paradox te versterken, maar hij kan ook zichzelf buiten de directe 

dialoog plaatsen door al dan niet fictieve personages (in allerlei variaties) te laten 

optreden. In literaire zin komt agon neer op dialogen, discussies, debatten en, meer 

recentelijk, in de vorm van columns, al zijn die niet per se satirisch van aard. De 

competitie kan ook gezien worden als een soort wedstrijd waarin retorische 

bekwaamheid wordt getoond om bewondering bij het publiek te oogsten. Een vorm 

waarin een satirist laat zien hoe slim en vaardig hij is.32 Satire past dan goed bij de 

retorica in navolging van de Klassieken.   

 Met mimicry wordt ‘nabootsing’ bedoeld. Om de nabootsing op waarde te 

kunnen inschatten wordt verwacht dat de originele situatie, bedoelde personen, 

geschreven werk et cetera bekend is bij het publiek. Dat veronderstelt een gedeelde 

situatie van satirist en publiek. Zowel herkenbaarheid als deviaties van het origineel 

roepen een reactie op.  

                                                        
28 Van den Brink, R. B., & Potgieter, E. J. (1837). Vondel met roskam en rommelpot (Vol. 1), p. 74. Via   
     DBNL.org. 
29 De regel van Horatius luidt ‘ridentem dicere verum’.  
30 Test 1991 (zie noot 24), p. 127. De onderdelen haalt Test uit spelelementen in de cultuur, die door  
    Johan Huizinga (Homo Ludens, 1938) en Roger Callois (Les jeux et les hommes, 1958) zijn beschreven.  
31 Test 1991 (zie noot 24), p. 127. Test noemt ook nog het element alea (de kans op, het lot), maar ziet dat  
    niet als onderdeel van satire, alleen van spel in de vorm van een dobbelsteen.   
32 Griffin, D. (1994) Satire: A Critical Reintroduction. Uit: Meijer Drees, M. en Nieuwenhuis, I. (2010) De  
    macht van satire: grenzen testen, grenzen stellen. Nederlandse Letterkunde, 15 (3), p. 193-200. 
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 Met ilinx wordt het ontregelen van een veronderstelde stabiliteit van een 

persoon, een perceptie, een dogma en dergelijke bedoeld. Door anders te handelen dan 

in de lijn der verwachting ligt, treedt een effect op dat voor verwarring en disoriëntatie 

zorgt. De satirist wil verrassing, verbazing, onrust en zelfs ontsporing over een 

onderwerp of persoon bewerkstelligen en daarmee het debat oproepen of 

beïnvloeden.33  

Thema’s in satire 
In zijn artikel Theorie van satire34 bespreekt Kees Geerars vijftien thema’s die (vooral) 

binnen de West-Europese literatuur in satire voorkomen. Thema’s hangen niet samen 

met de kleine zwakheden van de mensen, niet hun lichamelijke gebreken, maar met de 

dwaasheden en ondeugden die in een stad, een land, een stand of beroep, in een 

bepaalde periode, ingeworteld en overheersend zijn geworden en die in strijd zijn met 

gezond verstand, goede smaak, deugd en zeden.35 Het zijn thema’s die ook terugkomen 

in bredere zin in het literaire debat over het maatschappelijk effect van sentimentele 

romans. Geerars stelt dat deze thema’s grote invloed hebben gehad op de eerste 

romans. Satire gaat vaak over traditionele thema's: zij moeten tot de vaste vormtraditie 

van de satire moeten gerekend worden, volgens Geerars.36   

Methode 
Om de hoofd- en deelvragen te kunnen beantwoorden, bestaat het eerste deel van deze 

scriptie uit een literatuuronderzoek, gevolgd door een analyse van primaire bronnen. 

Om de hoeveelheid onderzoeksmateriaal behapbaar te houden voor deelvraag 1 en 2 

heb ik op thema’s en onderwerpen gezocht in Google Scholar. Zo zijn ‘literatuur in de 

achttiende eeuw’ ‘Rhijnvis Feith’, ‘Julia’, ‘literatuurtheorie’, ‘genootschappen’, ‘De 

Verlichting’, ‘sentimentalisme’ en ‘Adriaan Pzn Loosjes’ voorbeelden van zoektermen. 

Daarnaast heb ik onder de meest bekende wetenschappelijke specialisten van de 

achttiende/negentiende eeuw uit Nederland gezocht naar relevante artikelen en 

                                                        
33 Test 1991 (zie noot 24), p. 127. Zijn bron is: Nichols, J.W. Insinuation. The Hague: Mouton, 1971. 
34 Geerars 1972 (zie noot 26). 
35 Geerars 1972 (zie noot 26), p.17. Hij doet deze uitspraak op basis van Wellmanns, Günther Theodor,  
     Studien zur deutschen Satire im Zeitalter der Aufklärung, Diss. Bonn, München, 1969. 
36 Geerars doet deze uitspraak vanuit het principe dat satire gerekend wordt als een vorm gebaseerd op 
    modellen uit de Klassieken. Hij baseert zich op onder andere op Pagrot, Lennart, Den Klassiska   
    Verssatirens Teori, Debatten kring genren från Horatius t.o.m. 1700 - talet, Lund, 1961. (Summary in  
    English: ‘The Theory of Formal Verse Satire’) en: Highet, Gilbert, The Classical Tradition. Greek and  
    Roman Influences onWestern Literature, New York, 3th Galaxy Printing, 1961. (= Highet, The Cl.Tr.). 
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boeken. Ook bronnen uit de achttiende eeuw, zoals het tijdschrift Vaderlandsche 

letteroefeningen, zijn gebruikt. Tenslotte heb ik enkele masterscripties met relevante 

onderwerpen gelezen om op het spoor te komen van aanvullende artikelen en boeken. 

Vervolgens heb ik verdieping gezocht in artikelen die ook andere disciplines 

vertegenwoordigen, zoals sociaal-culturele onderzoeken naar het Europees (literaire) 

perspectief op Nederland. Het sentimentalisme is immers geen Nederlandse uitvinding, 

maar ontstaan als gevolg van vertaalde werken uit vooral Engeland, Duitsland en 

Frankrijk.37 Zo zijn ook enkele onderzoeken over vertalingen en de boekhandel in het 

algemeen in de achttiende eeuw naar boven gekomen. Daarnaast heb ik in het Teylers 

Museum in Haarlem de notulen van het genootschap Democriet bestudeerd op 

uitspraken over de productie van de parodie Julia, om zo aanwijzingen te vinden over 

het proces en de keuzes die daarin zijn gemaakt.  

 De teksten van de parodie en het origineel zijn eerst  geanalyseerd op uiterlijke 

verschillen en overeenkomsten. Een parodie is een speels-fantasierijke soort satire door 

verschillende linguïstische lagen.38 Ambiguïteit is dus een vast onderdeel van een 

parodie waar naar gekeken is. Om de analyse te kunnen uitvoeren, heb ik transcripties 

gemaakt van de handschriften uit de parodie. Om onbekende en archaïsche woorden 

van betekenis te voorzien, heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van de site van de 

Geïntegreerde Taal Bank (http://gtb.inl.nl ) en bij gelegenheid van de site van de 

digitale bibliotheek van de Nederlandse letteren (http://www.dbnl.org) voor 

bijvoorbeeld het artikel van F. Stoett over oude spreekwoorden en uitdrukkingen.39  

 Voor het beantwoorden van deelvraag 3, de beschrijvende analyse van de 

parodie, heb ik gekeken in hoeverre sprake is van agon, mimicry en/of ilinx om vast te 

stellen of de teksten inderdaad satirisch zijn en hoe die elementen samenhangen met 

achterliggende ideeën. Agon is vooral merkbaar in de orale cultuur van Democriet en 

daarom minder geschikt voor analyse van een geschreven bron. De parodie is wel 

onderdeel geweest van agon bij de presentatie van de geschreven hoofdstukken in 1796 

en 1812, maar hoe precies valt niet goed op te maken uit de notulen. Agon is daarom 

                                                        
37 Kloek, J.J. en Paasman, A.N. (red.) (1982) in de introductie van: Rhijnvis Feith, Julia (eerste druk 1783), 
     Den Haag, pp.43-51. 
38 Test 1991 (zie noot 24), p. 134. Uit: Haight, M.R. (1971) ‘Nonsense’. British Journal of Aesthetics 11,  
     p. 47-56. 
39 Stoett, F.A. (1923-1925) Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden.  
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niet meegenomen in de analyse. Mimicry en ilinx lenen zich wel voor de analyse. Om 

mimicry en ilinx toe te passen worden stijlkenmerken gebruikt.  

Deze stijlkenmerken van satire, genoemd in het artikel van Kees Geerars en 

behandeld in het boek Satire, Spirit and Art van George Test, zijn de indicatoren in 

teksten om de gekozen satirische doelen te tonen.40 In een parodie kenmerkt satire zich 

door stijlkenmerken als paradox, anticlimax, aforisme, extravagante perifrase, repetitie, 

compressie, insinuatie, ambiguïteit, maar ook door vulgarismen om de lezer te 

ontregelen.41 In de analyse is gezocht naar welke stijlkenmerken te herkennen zijn. 

Iedere satirist heeft een persoonlijke stijl; bovendien is het doel van zijn satire 

door het grote aanbod aan onderwerpen situatiegebonden. Dat heeft tot gevolg dat 

satire grote variëteit vertoont.42 Ik heb delen van Jan van Walré en Jacob Loos van 

Westerkappel meegenomen in het transcriberen om uit te zoeken of Loosjes een 

persoonlijke stijl heeft en of hij eigen, wellicht andere denkbeelden erop nahoudt in 

vergelijking met deze genootschapsleden. Er is gekozen voor deze twee Democrietleden 

omdat zij belangrijke leden waren binnen Democriet. Bovendien hebben overige 

Democrietleden een te klein aandeel gehad in de parodie om dat mee te nemen in de 

analyse. Wel is de parodie in zijn geheel gelezen om algemene relevante informatie mee 

te kunnen nemen. Daaruit is gebleken dat het hoofdstuk Aan mevrouw xxxx toegevoegde 

waarde heeft, omdat het functioneert als een voorwoord. Deze tekst is dus ook 

meegenomen in de analyse.  

De analyse richt zich ook op de door Geerars genoemde thema’s die door de 

talige middelen naar voren worden gehaald. Het gaat om de volgende thema’s: de edele 

versus de corrupte mens; relatie van mens tot mens; de mening van een groep: schuldig 

of onschuldig aan ondeugd en literaire kritiek. Kritiek op de inhoud en stijl van de 

sentimentele roman valt binnen het thema ‘literaire kritiek’. Feith zelf beoogde via stijl 

in Julia een effect bij de lezer te bewerkstelligen. Die ‘gevoelige’ stijl kenmerkte zich 

onder andere door interpunctie, zoals de vele gedachtestreepjes in Julia. In de analyse 

heb ik de interpunctie bekeken van de parodie om te zien of ook daar op geparodieerd 

is. Naar vormen van rijm is alleen gekeken als dat van belang was voor de interpretatie 

van betekenissen en beoogde doelen van de satire.  

                                                        
40 Test 1991 (zie noot 24); Geerars 1972 (zie noot 26). 
41 Test 1991 (zie noot 24), p. 127; Geerars 1972 (zie noot 26), pp. 9-10. 
42 Geerars 1972 (zie noot 26), p. 9. 



15 

 

Hoofdstuk 1 
1. Binnen welk cultureel en literair-politiek klimaat moeten we het genootschap 

Democriet en Adriaan Pzn Loosjes situeren? 

Historisch letterkundig onderzoek naar literatuur-theoretische ontwikkelingen richt 

zich sinds een aantal decennia niet alleen meer op tekstanalytisch onderzoek, maar ook 

op maatschappelijk en sociaal-cultureel onderzoek.43 Ook politieke ontwikkelingen 

hebben invloed op maatschappelijke, culturele en literaire opvattingen en vormen zo 

thema’s binnen historisch letterkundig onderzoek.44 In dit hoofdstuk staan het 

genootschap Democriet en Adriaan Loosjes centraal in relatie tot maatschappelijke en 

culturele thema’s die ook terugkomen in het literaire debat. 

Genootschappen 

De ideeën van De Verlichting om jezelf te ontwikkelen in combinatie met de idee dat 

ontwikkeling en vorming van een mens plaatsvindt in een groep, heeft geleid tot het  

oprichten van genootschappen, waar sociabiliteit en ontwikkeling van talenten centraal 

staan. ‘Sociabiliteit stoelt op de overtuiging dat alleen in een vrijwillige aaneensluiting 

(…) en genootschap de basis gelegd kon worden voor kennis, deugd en geluk’, aldus 

Wijnand Mijnhardt.45 Hij onderscheidt drie soorten genootschappen: genootschappen 

met een wetenschappelijke inslag (onder patronage van de overheid); dilettantistische, 

dicht-, natuurkundige en leesgenootschappen en genootschappen die met concrete 

activiteiten verantwoordelijkheid voor de samenleving willen nemen. Daarnaast zijn er 

ook gezelschappen die meestal worden aangeduid als sociëteiten, omdat gezelligheid en 

vermaak bovenaan staat. De overeenkomst van al deze vormen is de drang om 

gedachten en daden in gezelschap gestalte te geven.46 Een van die genootschappen is op 

initiatief van Adriaan Loosjes opgericht: Democriet (1789-1869).47 Het genootschap 

                                                        
43 Beekman, K., Mathijsen, M. en Vis, G. (red.) in de inleiding van Van den Berg, W. (1999). Een 
    bedachtzame beeldenstorm, Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en de negentiende  
    eeuw, p. 7. Amsterdam. 
44 Mathijsen, M. en Weijermars J. (2012) De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk: de ontwikkeling 
     van Noord en Zuid in de literatuur, Den Haag. Onderdeel van de serie Noord en Zuid onder Willem I (1).  
45 Geciteerd in: Willemsen, M. (1995). 'Het Democrietendom Boert, Schertz en Lacht alom. Algemene 
    geschiedenis van Democriet (1789-1869).’ In: B. C. Sliggers (red.), De verborgen wereld van Democriet.  
    Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869, Haarlem, pp. 32-53. 
46 De Jonge, A. (1995). ‘Gezelschappen in Haarlem rond 1800.’ In B.C. Sliggers (red.), De verborgen wereld  
    van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869, Haarlem, pp. 16-25.  
47 Willemsen, M. 1995 (zie noot 45), p. 32-53; zie ook Spiegel voor de zoonen van Democriet, 1802. 
      door Brandt, G. [= Jacob de Vos Wmsz] | Vos Wmsz., Jacob de | Crous. Rijksmuseum Amsterdam, KOG 
      Hs 16, pagina B5. 
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Democriet is niet eenduidig onder een van de drie te scharen. Concrete activiteiten zijn 

er genoeg geweest, maar de orale cultuur is ook een groot deel van dit genootschap 

geworden.48  

Adriaan Loosjes 
Adriaan Loosjes is een typische genootschapsman en bovendien 

bekend auteur in zijn tijd. Zo richt hij al op zeventienjarige leeftijd 

zijn eerste letterkundig genootschap op en is hij later medeoprichter 

van Leerzaam vermaak, de Haarlemse afdeling van Maatschappij tot 

Nut van ’t Algemeen, als ook  lid van meerdere genootschappen zoals 

Teylers Godgeleerd Genootschap.49  

De auteur Loosjes staat bekend als revolutionair dichter en schrijver van toneelstukken 

en romans. Zo schreef hij over de helden van de zeventiende eeuw als De Ruyter in De 

laatste zeetogt van den admiraal De Ruiter (1812) en werkte hij mee aan didactische 

werken als De man in de vier tijdperken zijns levens (1809). Hij is een van de eerste 

Nederlandse schrijvers die succes had met het betrekkelijk nieuwe genre 

vaderlandslievende historische romans, waarvan Het leven van Maurits 

Lijnslager (1808)de bekendste is.50 Loosjes legt in die roman de verbinding met de 

eenheid in vaderlandslievendheid van vóór 1780 en de burgerlijke idealen van 

huiselijkheid, deugdzaamheid en standvastigheid. Het opvoeden van de burger staat 

hoog in zijn vaandel.  

Loosjes past daarmee in het gedachtegoed van de Verlichting. Hij behoort tot 

diegenen die vinden dat het morele verval in de achttiende eeuw moet worden 

ondervangen door voorbeeld te nemen aan burgers uit de zeventiende eeuw van de 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Loosjes is dan ook actief Patriot en al jong 

lid van de burgersociëteit in Haarlem. In de ogen van veel Patriotten was de bloeitijd 

                                                        
48  Vooral Jan van Walré (1759-1837), Nederlands boekhandelaar, schrijver van gedichten en tragedies 
     en provisioneel representant namens Haarlem, is bepalend geweest voor de orale cultuur en het 
     vermaak in theatrale zin. Hij stelde de orale cultuur meer op de voorgrond dan Adriaan Loosjes, die het 
     letterkundige karakter voorop heeft willen zetten en houden. Dat is maar ten dele gelukt. Uit: 
     Schravendeel, R. (1995) ‘Patriotten en poëten. Letterkundige genootschappelijkheid bij Democriet.’ In: 
      B.C. Sliggers (red.), De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te  
      Haarlem 1789-1869  (pp. 26-31). Haarlem. 
49 Adriaan Loosjes heeft met Jan van Walré ook het genootschap Leerzaam Vermaak (1785) opgericht 
     Zie: Schravendeel 1995, (zie noot 48); Jensen, L., Loosjes [Pz.], Adriaan, in: Biografisch Woordenboek van  
     Nederland URL: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1780-1830/lemmata/data/Loosjes. 
50 Kloek, J.J. en Mijnhardt, W.W. (2001) ‘De natie: de geboorte van de moderne Nederlander’. In: 1800.  
     Blauwdrukken voor een samenleving. Den Haag, pp. 213-242.  



17 

 

van de Republiek uit de zeventiende eeuw een voorbeeld van het oorspronkelijke 

nationale karakter waar naar gestreefd moest worden. Deugd, eenvoud, huiselijkheid, 

tolerantie, heldendaad, vaderlandsliefde en godvruchtigheid moeten de burger 

voorgehouden worden.51 Het economisch verval, de politieke verwikkelingen en de 

slechte naam van Nederlanders in de achttiende eeuw hebben tot gevolg gehad dat het 

vermeende morele verval werd toegeschreven aan het overnemen van buitenlandse 

zeden en gewoontes.52 De Patriottistische beweging in Nederland neemt een vlucht 

halverwege de achttiende eeuw. De omwenteling door toedoen van de Pruisen in 1787 

hakt er echter in. Ondergronds blijft Loosjes patriottistisch, bovengronds matigt hij zijn 

toon zodanig dat de anti-Patriottistische maatregelen niet te veel invloed hebben op zijn 

dagelijks leven.53  

Genootschap Democriet (1789-1869) 

Een van die maatregelen is het tijdelijk verbod van het genootschap Leerzaam vermaak 

in 1787. Dat is waarschijnlijk de aanleiding tot het oprichten van het geheime 

letterkundig genootschap Democriet in Haarlem. Deel van de geheimhouding bij  

Democriet bestaat uit het verplicht aannemen van een pseudoniem, zelfs als je als gast 

meekomt. Pseudoniemen zijn gekozen uit namen van bekende Nederlandse dichters en 

kunstenaars uit de Gouden Eeuw, zoals Breero, Huygens en Vondel, passend bij de 

vaderlandsliefde voor auteurs en kunstenaars uit de zeventiende eeuw, maar ook 

buitenlandse namen als Molière, Callot en Hogarth. Veel van deze kunstenaars en 

auteurs zijn bekend om hun satire die ze hebben toegepast in hun werk. 

De meest actieve, levendige periode van het genootschap Democriet ligt tussen 

1789 en 1815.54 Een keer in de maand komen de leden bijeen. Veel leden zijn 

doopsgezind en afkomstig uit Haarlem. Er zijn ook buitenleden uit Amsterdam, Utrecht 

en Leiden geweest, die officieel niet dezelfde status hebben als leden uit Haarlem, maar 

                                                        
51 Kloek, J. J. (1997) Een begrensd vaderland. Koninklijke Nederlandse Akademie van  
     Wetenschappen, p.6. Amsterdam. Via http://www.dbnl; Van den Berg, W. (1993)‘Gij, doe nu begeerig 
     zijt om uwen geest op te schranderen’. Uit: Van den Berg (1999), (red.) Beekman, K., Mathijsen, M. &  
     Vis, G., Een bedachtzame beeldenstorm. Amsterdam, pp. 115-136; Zie ook Justus van Effen in de 
     Hollandsche Spectator uit 1730. 
52 Feith, onder anderen, bespreekt dit in het zesde deel van zijn Brieven over verscheide onderwerpen. 
53 Loosjes hield zich zo koest dat hij ten tijde van de Bataafse Republiek als ‘orangist’ werd gezien, iets wat 
    hij weerlegde door zijn lidmaatschap van Patriottistische genootschappen als Kunst wordt door Arbeid 
    verkreegen. Schravendeel 1995, (zie noot 48), p. 30. Hij verwijst naar De Haan, M.H. (1934), Adriaan  
    Loosjes, Utrecht, 247; Zie p. 146 van: Jensen, L. (2012). Synchrone en diachrone herinnering- 
    Michiel de Ruyter in twee vaderlands-historische epen van Adriaan Loosjes. Nederlandse  
    Letterkunde, 17(2), pp. 141-157. 
54 Willemsen 1995, (zie noot 45). 
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                                                                                                            Afb. 1:  De oprichting van ‘Democriet’ beschreven in de notulen 
 

in praktische zin is er weinig verschil geweest. De vergadering wordt geopend met 

voordrachten en zang. Ieder lid moet een bijdrage  in poëzie leveren en die ook 

voordragen. Er zijn speciale projecten waarvoor geschreven wordt, zoals de parodie 

Julia, maar er worden ook opdrachten bedacht: het schrijven van een acrostichon, het 

behandelen van een bepaald onderwerp of het verplicht gebruiken van een aantal 

woorden. Verder wordt rijmelarij geschreven naar aanleiding van thematische feesten,  

familieaangelegenheden en het eren van een lid voor bijzonder werk dat hij voor het 

genootschap heeft gedaan. Er is veel bekend van het reilen en zeilen van het 

genootschap, omdat er notulen op rijm -niet zonder spot- zijn bijgehouden. 

Democritus 

De naam van het genootschap is afgeleid van Democritus van Abdera (ca. 460 v.Chr.-

380/370 v. Chr.), een Griekse geleerde, filosoof en astronoom. Grieks filosofisch 

gedachtegoed vormde een inspiratie in de achttiende eeuw. Democritus en Heraclitus 

werden populair in de achttiende eeuw, vooral zichtbaar in de beeldende kunst.55 Zij 

‘beschouwen’ de wereld op twee manieren: huilend of lachend. Democritus en 

Heroclitus vertegenwoordigen beide kanten van het leven tegelijk, in navolging van de 

grote filosoof Seneca (ca. 4 v. Chr. - 65 n. Chr.), die Democritus en Heraclitus al eerder 

als tegenpolen heeft gecombineerd.56  

                                                        
55 Al in de zestiende/zeventiende eeuw worden Democritus en Heraclitus veel als onderwerp in de kunst  
    gekozen, onder andere door Rembrandt, Moreelse en Van Heemskerck.      
56 Vergelijk de god Janus met twee gezichten: hij vertegenwoordigt maar een kant van het leven; Lutz, C.E.  
    (1954), ‘Heraclitus en Democritus.’ The classical Journal, 49 (7), p. 309-314. 
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De leden van het genootschap Democriet hebben gekozen voor het ‘lachend 

beschouwen’ van de wereld. Democritus, de lachende filosoof, komt veelvuldig voor in 

tekeningen en poëzie die zij gemaakt hebben. Satire als middel om ‘lachend te 

beschouwen’ speelt een belangrijke rol in het genootschap. Als Patriotten bijvoorbeeld 

bespotten zij bepaalde politieke situaties en maatschappelijke onderwerpen, maar ook 

vrouwen zijn regelmatig onderwerp van hun boertige poëzie.57 Spot wordt ook gebruikt 

om leden terecht te wijzen, als zij ‘ontoelaatbaar’ gedrag vertonen 58 De straf die de 

leden daarvoor krijgen -naast het betalen van een boete- is ook satirisch. Zo wordt niet 

zelden het schrijven van een scherts of een spotdicht als betaling verplicht gesteld.59  

 

 
Afb. 2: Boeteschutting van Datheen (Jacob Loos van Westerkappel) na het niet leveren van een stukje van de parodie. Een 
deel van een vers waarin Julia als personage is verwerkt (1797). 

 

‘Ridendo dicere verum’: discussie over authenticiteit 
 ‘Lachend de waarheid zeggen’ komt van het Horatiaanse motto: ridendo dicere 

verum.60 Dit motto wordt in de achttiende eeuw vaker genoemd in verband met 

authenticiteit.61 In de poëzie van de Democrietleden wordt vooral de ‘echtheid’ van het 

gedrag van geestelijke en politieke leiders en vrouwen aan de kaak gesteld.  Veel 

onderwerpen zijn ontleend aan de actualiteit.62 Authenticiteit is niet alleen een 

                                                        
57 Zie bijvoorbeeld ‘De Scheveningsche visscher verhaalende den eersten zeetogt van willem, de vijfde’,  
    p. 3, waarin staat: .. Ik flodderde deur het water hien en wilde oranje boven roepen. Maer ik bedacht mien 
    een oogenblik! Want willembaes begon van schrik geweldig in zijn broek te poepen. Uit: Democritische  
    feestzangen bij de eersten verjaaring der REVOLUTIE van het jaar 1795. Haarlem: 1796. Rijksmuseum, 
    objectnummer KOG Hs 18. 
58 Zie de notulen van het genootschap, waarvan de afbeelding 2 een voorbeeld is.  
59 Zie: Teylers museum, HBKV Democritisch kastje, notulen van 1796. 
60 Schravendeel 1995, (zie noot 48) 
61 Te vinden in: Horatius; Satiren I 1;24  
62 Maas, N. (1995) ‘Koster! Seks! Bilderdijk! Uit de verzenboeken van Democriet’ In: B.C. Sliggers (red.), 
     De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869.  
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belangrijk onderdeel van Democriet, maar past binnen het hele culturele en literaire 

debat in de achttiende eeuw.  

In dat debat komen twee thema’s naar voren: authenticiteit/oorspronkelijkheid 

en de gevoelservaring (het sentimentele) van auteurs en lezers, waar in hoofdstuk 2 

nader op in wordt gegaan.63 Ironisch genoeg worden argumenten voor authenticiteit, 

oorspronkelijkheid en andere aspecten in de polemiek geleend van de Klassieken. Zo 

wordt Horatius (65 v. Chr.- 8 na Chr.) inspirator van het authenticiteitsdenken 

genoemd.64 Contemporaine denkers als Rousseau (1712-1778) en Klopstock (1724 -

1803) hebben eveneens grote invloed. De discussie over literaire authenticiteit handelt 

om de oorspronkelijkheid van het gevoel van een auteur in het werk dat hij schrijft. Het 

imiteren van klassieke dichters belemmert de echte gevoelsuiting van de auteur en het 

geschreven werk is daarmee niet oprecht, volgens sommigen.65  

Ook de commercialisering die op gang komt met nieuwe genres als de 

sentimentele roman, wordt vanuit de authenticiteitsgedachte becommentarieerd. Een 

verschil in auteurschap als kunst en auteurschap als broodwinning wordt door 

verkoopcijfers in de tweede helft van de achttiende eeuw meer zichtbaar, omdat 

auteurs in de Nederlanden in navolging van goedverkopende vertalingen soortgelijke 

werken schrijven.66 Broodschrijverij wordt niet authentiek bevonden: het ultieme doel 

is immers de intense ervaring met het verhevene, niet het schrijven voor geld. De 

discussie is niet zonder tegenstrijdigheden. Zo mag de veel geroemde Feith zonder enig 

commentaar van de kant van Vaderlandsche Letteroefeningen klagen over het 

verdienmodel van auteurs in de Nederlanden in zijn Brieven over verscheide 

onderwerpen, terwijl niet veel later Gerrit Paape door hetzelfde tijdschrift wordt 

beschuldigd van ‘onoprechtheid’  door zijn ‘veelschrijverij’ en in de ban gedaan.67  

                                                        
     Haarlem, pp. 77-110. 
63 Johannes 1997 (zie noot 11).  
64 Jan Oosterholt citeert ‘si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi’, een bekend citaat van Horatius uit  
     Ars Poëtica. Dat werk behandelt onder andere hoe de voordracht van kunst oprechtheid moet  
     uitstralen om het publiek te bereiken. In de achttiende eeuw is dat idee ook betrokken bij andere  
     disciplines, zoals politiek. Zie: Oosterholt 1998 (zie noot 14), p.11.  
65 Oosterholt 1998 (zie noot 14), p.13. 
66Tegenwoordig zijn dergelijke romans plagiaat te noemen, maar in de achttiende eeuw is het ‘imitatio’- 
    principe, leren door navolging, nog heel gangbaar. Zie: Johannes 1997 (zie noot 11).  
67 Feith, R. Brieven over verscheide onderwerpen, D&PW II, pp. 150-151; Altena, P. (1990) ‘De 
      autobiografie van een Delfts patriot. Over Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap (1792) van 
      Gerrit Paape.’ In: Spektator 19, p. 11-34. Via: http://www.dbnl.org. Interessant detail: in dit artikel  
      wordt Adriaan Loosjes een goede vriend van Paape genoemd. 
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Vermenging van politieke en maatschappelijke thema’s met literaire 

onderwerpen zorgt echter voor vervaging in het literaire debat over authenticiteit. Een 

auteur krijgt niet kritieken op zijn werk uit puur esthetisch oogpunt, maar krijgt te 

maken met waarden en normen in algemene zin. Zo gebruikt Klopstock ook 

nationalistische motieven: alleen werk uit eigen land is ‘oprecht’.68 Rousseau neemt  

maatschappelijke idealen op in zijn werk, zoals in Julie ou la nouvelle Héloïse (1761), 

waarin hij de authentieke gevoelens van individuen boven de regels van de 

maatschappij stelt. Daaruit vloeien weer politieke bezwaren, omdat machthebbers 

individuele vrijheid- ‘boven de regels’- niet willen toestaan. Authenticiteit wordt dus in 

een breder kader dan alleen in het literaire veld toegepast, in zoverre een ‘literair veld’ 

in de Nederlanden bestaat. Omgekeerd geldt dat recepties van literair werk gezien 

kunnen worden als onderwerpen voor maatschappelijk en politiek debat. Loosjes is in 

het debat belangrijk: volgens Christel van Boheemen is hij ‘een cruciale figuur, omdat in 

hem politiek engagement en literaire aspiratie versmelten - nog duidelijker dan bij 

Wolff en Deken’.69 

Adriaan Loosjes en het literaire leven 
De literaire werkelijkheid van Loosjes bestaat uit een zichtbaar en onzichtbaar netwerk 

van contacten, waarvan het genootschap Democriet er een is. Alhoewel van een 

zelfstandig functionerend literair veld, zoals Pierre Bourdieu (1930-2002)70 dat 

omschreef, in de achttiende eeuw geen sprake is, is er wel degelijk een platform voor 

uitwisseling van literaire activiteiten. Rick Honings stelt de term ‘literaire leven’ voor 

om de literair-historische connotatie te benadrukken en om aan te duiden dat er geen 

zelfstandig functionerend literair veld in de Nederlanden is. Hij definieert de term als: 

‘..alle in meer of mindere mate geïnstitutionaliseerde vormen van letterkundige 

bezigheid.’71  

De ontwikkeling van literatuurtheorie staat onder invloed van maatschappelijke/ 

politieke ontwikkelingen, commercialisering en beperkte professionalisering. Loosjes is 

                                                        
68 Zie bijvoorbeeld ook Oosterholt, J. (1997). De smaak voor het “reële”. Opvattingen over de nationale 
     smaak in een aantal poëticale verhandelingen uit de laatste decennia van de achttiende  
     eeuw. Nederlandse Letterkunde, 2, p. 339. 
69 Van Boheemen, C. (1987) ‘Roman, mensbeeld en revolutie : Richardson en de patriotten van 1787.’ 
     In: Literatuur: vol. 4 (7/8), pp.189-196. 
70 Bourdieu verbindt kunstenaarschap (waaronder auteurs) aan het machtsveld van instituties, een 
     auteur heeft een positie binnen zijn institutionele context. Uit: Honings 2011 (zie noot 10),  
     p. 4. 
71 Honings 2011 (zie noot 10), p. 8 en 9. 
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belangrijk geweest in de ontwikkeling van literatuurtheorie, omdat hij met al die 

disciplines te maken had. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een opmerking in 1786 van de 

burgemeesters uit Haarlem naar aanleiding van de onrust in de stad: ‘… de jongst 

afgelopen Troubles [zijn] niet weinig [waren] aangezet en versterkt door de in dat 

ongelukkige tijdvak [...] uitgekomen Boeken, Geschriften en Prenten [...]’, waar Loosjes 

als uitgever en boekhandelaar uit die stad, mee te maken moet hebben gehad.72 Er was 

geen zelfstandig literair veld en dat wat er wel was, werd geregeerd door een relatief 

kleine groep, waartoe Loosjes heeft behoord.  

Gert-Jan Johannes noemt de kleinschaligheid van het literaire leven een 

probleem van het Nederlandse literair-culturele debat. Zo is het afzetgebied van de 

Nederlanden te klein voor een breed aanbod aan verschillende soorten literatuur, 

waardoor lezers de verkoop beïnvloeden via hun keuze voor literatuur.73 Het 

lezerspubliek wordt langzaam groter door toegenomen geletterdheid, met name in de 

onderste lagen van de bevolking met veelal andere levensomstandigheden, zonder 

klassieke achtergrond op het gebied van onderwijs.74 Dat levert vervlakking op van 

Nederlandse literatuur, waardoor er een soort scheidslijn ontstaat tussen ‘hoge’ en 

‘lage’ literatuur, oftewel tussen literatuur en lectuur.75 Dat heeft tot gevolg dat er veel 

geschreven wordt over de invloed van literatuur op de lezer. Commercieel gezien moet 

het voor Loosjes interessant zijn geweest, maar hij is meer geweest dan boekhandelaar 

alleen: hij is ook een man van de Verlichting die het volk wil opvoeden vanuit zijn 

mensbeeld.   

Zijn ideeën over de ideale mens zijn gangbaar bij Doopsgezinden destijds, 

gematigd gelovigen, die niets zagen in de orthodoxe zondeleer.76 Doopsgezinden, een 

betrekkelijke kleine geloofsgroep in de Republiek, hebben veel invloed kunnen 

uitoefenen op het literair-theoretische debat.77 Er zijn destijds een groot aantal 

                                                        
72 Geciteerd uit: Van Boheemen 1987 (zie noot 69), pp. 191-192. 
73 Johannes 1997 (zie noot 11), pp. 19-23 en Meijer, A. (1998). The pure language of the heart:  

    sentimentalism in the Netherlands 1775-1800 (Vol. 14). Amsterdam - Atlanta, GA.. p. 51 en 117. 
74 Honings 2011 (zie noot 10), p. 48. 
75 Johannes 1997 (zie noot 11), p. 21 en p. 61 e.v. 
76 Belangrijk verschil in denken was de blik op het hiernamaals: het bij voorbaat zondige leven, waar  
     alleen boetedoening een optie is (orthodox) of de kijk op de mens als een niet perfect mens, die door  
     zichzelf te bestuderen, zichzelf verbeteren kan (naar ideeën van Pope, Kant en Schleiermacher e.a.). 
77 Het aandeel van doopsgezinden in het culturele leven, zoals Loosjes en Feith, is bijzonder groot  
     geweest. Zie daarvoor Van Boheemen, 1987 (zie noot 69); Kloek, J.J. en Mijnhardt, W.W. (2001) ‘De 
     natie: de geboorte van de moderne Nederlander’. In: 1800. Blauwdrukken voor een samenleving.  
     Den Haag, p. 79. 
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spectator-schrijvers geweest, die net als Loosjes een opleiding tot doopsgezind 

predikant hebben gehad.78 Bovendien is het aandeel doopsgezinden, dat evenals Loosjes 

verantwoordelijk was voor veel geschreven en gedrukt werk, buitenproportioneel 

groot.79  

Professionele literatuurcritici zijn niet te vinden, omdat taal op universiteiten 

vooral een Latijnse aangelegenheid is tot ver in de negentiende eeuw.80 Op wetenschap 

gestoelde receptie komt dan ook niet of nauwelijks voor, zij het dat een aantal 

lezers/critici wel universitair geschoold zijn, zoals Loosjes. Het genootschap Democriet 

bestond dan ook niet alleen uit geschoolde lezers, critici en auteurs, maar uit 

fabrikanten, makelaars en medici.81 Dat is zo ontstaan omdat genootschappen geen 

mecenaatsmodel kennen en het moeten hebben van betalende leden: veelal amateurs. 

Dat heeft tot gevolg dat er geen forum is in de Republiek voor gespecialiseerde 

letterkundige discussie over een langere periode.82 Loosjes en Van Walré zijn tot het 

einde van de achttiende eeuw de enigen met een letterkundige achtergrond en klassieke 

opleiding binnen het genootschap. In de poëzie van Democrietleden is het amateurisme 

goed te zien. Leden hebben de voor die tijd gangbare ervaring met poëzie, maar de 

kwaliteit verschilt nogal. De verzen vormen echter wel een belangrijke bron van 

inlichtingen, die niet in de officiële geschiedenis bekend zijn. Bovendien zorgt het 

geheime karakter ervan voor redelijk ongecensureerde informatie.83  

Wat ook heeft meegespeeld in de literair-theoretische ontwikkelingen, is de 

grote toevloed van vertalingen uit met name Frankrijk, Engeland en Duitsland. Ze 

hebben de puur Nederlandse literaire activiteiten vertroebeld in de tweede helft van de 

achttiende eeuw. Ook buitenlandse literair-theoretische discussies hebben veel invloed 

gehad op ideeën in de Republiek rond het beoogde effect van literatuur op de lezer.84 Er 

zijn niet veel originele Nederlandse boeken en de publicaties zijn divers van aard. Er is 

                                                        
78 Sturkenboom, D. (1998). Spectators van hartstocht: Sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw. 
     Hilversum.  
79 Van Boheemen 1987 (zie noot 69), p. 191. 
80 Mathijsen, M. (1987). Het literaire leven in de negentiende eeuw , p.12.  Nijhoff. (Gedeeltelijk, via: 
     http://www.dbnl.org/tekst/math004lite02_01/colofon.php) 
81 Sliggers, B.C. (1995). De leden van Democriet. In B.C. Sliggers (red.), De verborgen wereld vanDemocriet.  
     Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869. Haarlem, pp. 134-153. 
82 Johannes 1997 (zie noot 11), p. 46-47. 
83 Maas 1995 (zie noot 62), p. 78. 
84 Meijer, A. (1998). The pure language of the heart: sentimentalism in the Netherlands 1775-1800  

     (Vol. 14). Amsterdam - Atlanta, GA.  
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ook geen sprake van een groot aantal spraakmakende auteurs met een omvangrijk 

oeuvre. De weinige auteurs die opvallen, kennen elkaar vaak persoonlijk; niet zelden via 

genootschappen. Ze zijn ook elkaars critici, wat in een kleinschalige literaire omgeving 

het debat heeft bemoeilijkt.85 De oprichting van diverse letterkundige – en 

leesgenootschappen daarentegen, die vanaf 1760 een impuls krijgt, vormen ondanks 

het probleem van de kleinschaligheid wel een groot en belangrijk onderdeel van het 

literaire leven. 86 Kleinschaligheid van een genootschap als Democriet kan juist een 

voordeel zijn om de literair-culturele discussie te onderzoeken, te beginnen bij de 

netwerken van Loosjes. 

Connecties binnen het literaire leven 

De netwerken van Loosjes zijn op allerlei manieren gevormd, waarbij familiebanden, 

religie (doopsgezinden), Patriottisme en lidmaatschap van genootschappen binnen en 

buiten de woonplaats een rol hebben gespeeld.87 Hij is lid geweest van diverse 

genootschappen, niet alleen in Haarlem, maar ook in Leiden. Van 1781 tot 1789 is hij 

onder andere lid geweest van Kunst wordt door arbeid verkreegen, hetzelfde 

genootschap waar in die periode ook Rhijnvis Feith lid was en het boek Julia uitkwam.88 

Dat dit genootschap zich bezig hield met literair-theoretische zaken blijkt bijvoorbeeld 

uit de prijsvraag ‘Welke invloed heeft de thans heerschende smaak voor het 

sentimenteele op de Poëzie van ons Vaderland?” uit 1788 (al waren er, jammer genoeg, 

geen inzendingen voor).89  

Als uitgever moet Loosjes uitgevers uit grote steden, vaak verbonden aan 

genootschappen, gekend hebben, want er zijn belangrijke initiatieven op literair gebied 

geweest. Zo heeft Loosjes het weekblad Algemene Konst en Letterbode in 1788 met de 

doopsgezinde boekhandelaar Cornelis de Vries uit Utrecht opgericht. Verder is met 

David du Mortier, uitgever uit Leiden, en Johannes van der Heij, uitgever uit Amsterdam, 

in 1815 de Vereeniging ter bevordering des boekhandels opgericht.90 De banden met 

                                                        
85 Meijer 1998 (zie noot 84), p. 150. 
86 Honings 2011 (zie noot 10), p. 9 en p. 397; Van den Berg 1991(zie noot 6). 
87 Zie diverse artikelen in Sliggers, B. C. (1995). De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en 
     dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869. Haarlem, als ook Honings 2011 (zie noot 10) en  
     Geerlings, J. 2014 (zie noot 3). 
88 Zie ledenlijsten in: Thobokholt, B. (1983). Het taal- en dichtlievend genootschap ‘Kunst wordt door 
     arbeid verkreegen’ te Leiden, 1766-1800.’ Instituut De Vooys, Utrecht, p. 151 en 154.  
89 Honings 2011 (zie noot 10), p. 73. 
90 Deze vereniging heeft veel invloed gehad in de literaire wereld. Zie: Honings 2011 (zie noot 10), p. 251.   
    Noot: David du Mortier is ook lid geweest van de Leidse Democriet. 
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Leiden die Loosjes heeft gehad, hebben ook geleid tot een afdeling van Democriet in 

Leiden tussen 1795 en 1799. Buitenleden hebben gezorgd voor connecties met Utrecht 

en Amsterdam, die op hun beurt weer genootschapsleden zijn geweest in bekende 

genootschappen.91 Loosjes zelf is niet alleen invloedrijk geweest in het literaire debat 

vanwege zijn lidmaatschap van genootschappen, maar ook door familiebanden, 

auteurschap en het uitgeven van tijdschriften. 

Zo is zijn grootvader Adriaan de Oudere bekend vanwege zijn connectie met Jan 

Wagenaar (1709-1773), de stadsdichter van Amsterdam. Vader Petrus Loosjes maakt 

meer naam als schrijver en vertaler, onder andere in het tijdschrift  Vaderlandsche 

Letteroefeningen (1761-1876), dat hij met zijn halfbroer Cornelis heeft opgericht.92 Dit 

toonaangevende literair-culturele en spectatoriale tijdschrift heeft zich ten doel gesteld 

de lezer op ‘nuttige’ publicaties te wijzen. De ‘vrymoedige aenmerkingen’ zijn recensies 

van zowel vertalingen als Nederlandse werken geweest.  Ook werden er allerlei 

beschouwingen over verschillende onderwerpen geplaatst. In de verantwoording voor 

het plaatsen van de artikelen komt een voor Democriet bekend detail naar voren: 

‘….met bescheidenheid de waarheid te onderzoeken, te ontvouwen, of te bevestigen’ 93 

Remieg Aerts noemt het tijdschrift ‘een van de eerste bladen van het nieuwe soort en 

tegelijk een van de degelijkste en geslaagdste’; Gert-Jan Johannes noemt het tijdschrift 

‘de barometer van de smaak’.94 Hij onderscheidt twee functies van het tijdschrift: ten 

eerste de spiegelfunctie, de weergave van ideeën en ontwikkelingen en ten tweede de 

aanjagersfunctie, de motor van ideeën en ontwikkelingen.95 De door Loosjes opgerichte 

Algemeene Letter en Konstbode wordt door toenmalige meer intellectuele critici gezien 

                                                        
91 Voorbeelden daarvan zijn Jan Gerlings uit Utrecht en Jacob de Vos uit Amsterdam. In: Sliggers, B.C.  
     1995. ‘De leden Democriet’, pp. 134-153. & Van der Steur, A.G. (1995). ‘De uitstraling van Democriet’, 
     pp. 154-194. Beide uit: Sliggers, B. C. (1995). De verborgen wereld van Democriet. Een 
     kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869. Haarlem.  
92 Zie onder andere  http://www.womenwriters.nl/index.php/Vaderlandsche_Letteroefeningen_ 
    (1761- 1876), bezocht september 2017; Buijnsters, P.J.  (1984). ‘Sara Burgerhart en de ontwikkeling  
    van de Nederlandse roman in de 18e eeuw.’ In: Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. Veertien 
    verkenningen. p. 203 en: Honings 2011 (zie noot 10), p. 398. 
93 Zie voor meer informatie de site van de Koninklijke Bibliotheek via www.kb.nl/themas/ 
    boekgeschiedenis/meer-bijzondere-boeken/vaderlandsche-letteroefeningen. Geraadpleegd op 11   
    september 2017. 
94 Aerts, R. (1997). ‘Toen De Gids werd opgericht’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende  
     eeuw: het tijdschrift De Gids. Deel 1, hoofdstuk 4, Amsterdam, pp. 55-56; Johannes, G.J. (1995) De  
     barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830, Den Haag 
95 Johannes, G. J. (1996). ‘Infrastructuur en Verlichtingscultuur. Het Nederlandse tijdschrift: 
    'Spiegel der Verlichting'?’. BMGN-Low Countries Historical Review, 111(2), p. 152-153.  
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als meer steekhoudend dan andere bladen.96 In het eerste deel van dit tijdschrift noemt 

Loosjes het belang van literatuurgeschiedenis voor alle lagen van de bevolking, met het 

volgende citaat: ‘De nuttigheid van ene dusdanige hedendaagsche Lettergeschiedenis 

behoeft niet bewezen te worden.’ Alhoewel Loosjes het tijdschrift niet ‘oordeelkundig of 

kritiesch’ wil laten zijn, schrijft hij een zin later dat lezers  ‘aanwyzingen van geschriften, 

voorvallen en zaken hebbe te wagten.’97 

Adriaan Loosjes zit dus dicht bij het vuur van het literaire debat over de opkomst 

van de roman en het belang van de lezer door vele connecties binnen en buiten 

genootschappen. Hij heeft door alle activiteiten en connecties een belangrijke inbreng 

gehad in de literaire opvattingen van de achttiende eeuw. Zijn aandeel in de parodie op 

Julia is daardoor een interessante bron van informatie over zijn visie op het 

sentimentalisme.   

Hoofdstuk 2 
Welke opvattingen over het sentimentalisme en in het bijzonder over het boek 

Julia van Rhijnvis Feith leefden in de Nederlandse literaire discourse tussen 1783 

en circa 1812? 

In dit hoofdstuk staan opvattingen over het sentimentalisme en het belang van de lezer 

centraal, die het literair-theoretische debat hebben gevoed. Toen in 1783 Julia van 

Rhijnvis Feith (1753-1824) verscheen, heeft de roman veel reacties opgeroepen, die ook 

in genootschappen zullen zijn rondgegaan.98 De reacties op Julia staan niet op zichzelf, 

maar zijn ook beïnvloed door reacties op sentimentele romans in met name Engeland 

en Duitsland. De discussie in Engeland rond het sentimentele is circa 1780 begonnen en 

later gevolgd en besproken in de Republiek.99 Het heeft in feite gezorgd voor een 

versnelling in de discussie, waardoor de periode van waardering voor het sentimentele 

in de Republiek kort is geweest, iets wat later als ‘deugd’ wordt gezien binnen de 

ontwikkeling van het nationale gevoel.100 Sentimentele romans hebben een aandeel 

                                                        
96 Aerts, R. (1997). ‘Toen De Gids werd opgericht’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende  
     eeuw: het tijdschrift De Gids. Deel 1, hoofdstuk 4, Amsterdam, pp. 55-56. 
97 Loosjes, A. (1788) Algemene Letter- en Konstbode, deel 1, Haarlem, p. 2. 
98 Zie inleiding van: Feith, R. (1982), Julia (ed. J.J. Kloek en A.N. Paasman). Den Haag, p. 52. 
99 Meijer 1998 (zie noot 84), p. 47. En: Kloek, J.J. en Mijnhardt, W.W. (2001) ‘Een nieuw burgerideaal’.  
       In: 1800. Blauwdrukken voor een samenleving. Den Haag, p. 174. 
100 De sentimentele roman maakte al snel plaats voor een religieus sentimentalisme. Het achterblijven in  
      cultureel opzicht van eigen land ten opzichte van andere landen (zoals bij het sentimentalisme) is door  
      een ‘eigen’ genre te creëren rechtgetrokken en werd tot deugd verheven: het is ‘oorspronkelijke,  
      authentieke Nederlandse cultuur’. Zie: Johannes 1997 (zie noot 11), p. X -XI. 
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gehad in het uitkristalliseren van eigenheid in de Nederlandse identiteit, vooral op het 

gebied van (religieuze) opvoeding en ontwikkeling van de lezer.101 Joost Kloek voegt 

daaraan toe dat Feith veel invloed heeft gehad op de literair-theoretische ontwikkeling, 

waarin de universele smaak voor literatuur tegenover ‘een zeer elitaristische conceptie 

betreffende de esthetisch gevoelige lezer’ wordt gezet.  

Sentimentalisme 
Het woord ‘sentimentalisme’ is in de achttiende eeuw niet gebruikt. Er is nog geen 

sprake van ‘literaire stromingen’ en er kleven bezwaren aan het vastzetten van literair-

historische periodes.102 In de Republiek is het woord eerst zichtbaar als het adjectief 

sentimenteele als aanduiding bij een bepaald soort roman, met name vertalingen. Rond 

1780 verschijnen de eerste vertalingen van Engelse romans als A sentimental journey 

van Laurence Stern, die Sentimenteele Reis als titel meekrijgt. Er ontstaat een mode om 

dit adjectief toe te voegen aan titels, waarschijnlijk vanwege de aantrekkingskracht op 

het lezerspubliek.103 Met het verschijnen van Feiths -naar eigen zeggen- eerste 

sentimentele roman Julia worden ‘sentimenteele’ romans een begrip dat ook in 

publicaties als in Vaderlandsche Letteroefeningen verschijnt.104 Alhoewel in bijvoorbeeld 

Engeland de betekenis van ‘sentimenteel’ een ontwikkeling heeft doorgemaakt van 

‘ratio’ via gevoel naar moraal, is in de Republiek alleen de emotionele context van het 

woord gebruikt. Hieronymus van Alphen doet dat al in 1782 in zijn Digtkundige 

Verhandelingen.105 Sentimenteel wordt aanvankelijk gezien als ‘iets aparts’ (iets literairs 

vanuit het buitenland, EW), wat te zien is in de toevoeging van ‘het zogenaamde’ aan  

‘sentimentele’ in reacties in bijvoorbeeld tijdschriften, maar door Feith verandert dat.106 

Hij omschrijft sentimentele geschriften als volgt: 

 

                                                        
101 Toos Streng specificeert de beoogde lezers nog verder tot de (jonge) vrouwen. In: Streng, T. (1997)  
       Geschapen om te scheppen? Opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 1815-1860.  
       Amsterdam. En: Honings 2011 (zie noot 10), p. 400; Meijer 1998 (zie noot 84). 
102 Van den Berg, W. (1976)‘De preromatiekconceptie in de Nederlandse literatuurgeschiedenis’,  
       uit: Van den Berg (1999), (red.) Beekman, K., Mathijsen, M. & Vis, G., Een bedachtzame beeldenstorm.  
       Beschouwingen over letterkunde in de achttiende eeuw., Amsterdam University Press, pp. 13-39. 
103 Meijer 1998 (zie noot 84), p. 24. Zij verwijst naar Agnes Zwaneveld, ‘Laurens Sterne in Holland: The 
       Eighteenth Century’, The Shandean; or, An Annual Volume devoted to Laurence Sterne and His Works, 5 
       (1993),pp. 125-49; and ch. 4, below. 
104 Meijer 1998 (zie noot 84), p. 25. 
105 Van Alphen benoemt het probleem dat door poëzievertalingen de tekst ‘spreukachtiger’ (sensitiever in 
       rationele zin) wordt en dat het ‘sentimentele’ (teergevoelige) vermindert.  
106 Meijer 1998 (zie noot 84), p. 25-30. 
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In welken eigen gewaarwordingen uitgedrukt en door eenen stijl, die meer tot het hart 

en tot de verbeeldingskragt dan tot het verstand spreekt, zodaanig uitgedrukt worden, 

dat ze in de ziel van den Lezer overgaan en daar eene tedere, soortgelijke gevoeligheid 

verwekken.107 

Invloed van Samuel Richardson (1689-1761) 

De belangstelling voor gevoelens van de mens  ontstaat als het empirisme in de 

achttiende eeuw meer invloed krijgt: menskunde is van ‘zedenkundig’ belang. De 

Nederlandse vertaling van Clarissa, or The History of a Young Lady (1747/48) van 

Samuel Richardson door de doopsgezinde predikant Johannes Stinstra (1752) heeft dat 

idee kracht bijgezet.108 De reden dat Richardson zo populair was, heeft te maken met 

het veranderende mensbeeld in die periode en hoe deze schrijver dat toepaste in zijn 

werk. Adriaan Loosjes roemt het boek in een door hem gewonnen antwoord op de 

prijsvraag  ‘Hoe kan men zich best in staatstellen tot het verkrijgen van 

menschenkennis?’ Hij noemt het een ‘ware academie der menskunde, omdat hij bij 

uitstek inzicht verschaft in de menselijke zielenroerselen.’109 Niet alleen Loosjes, maar 

in de hele Republiek is Richardson populair en blijft dat tot het eind van de achttiende 

eeuw gezien de vele vertalingen en navolgingen van zijn werk. Vaderlandsche 

Letteroefeningen, bij voorbeeld, publiceert in 1769 een biografie over de auteur.110 In 

navolging van Richardsons Clarissa schrijven auteurs in de Republiek soortgelijke 

romans. Zo schrijft Loosjes Historie van mejufvrouw Susanna Bronkhorst (1807).111  

Richardsons invloed betreft vooral de vorm van de literatuur, de epistolaire 

roman –een betrekkelijk nieuw genre- waardoor gedachten en gevoelens van 

personages door de lezer gevolgd kunnen worden. Daarbij komt dat, anders dan 

voorheen, psychologische ontwikkelingen van personages waarneembaar zijn.  Ze zijn 

niet goed of kwaad, maar goede mensen die te maken krijgen met verleidingen en 

tegenslagen. De romans weerspiegelen hoe een ‘zedig’ mens in die omstandigheden zou 

                                                        
107 Brieven over verscheidene onderwerpen, deel 3, 4e brief, p. 157-158. 
108 Pol, R.P. (1987), Romanbeschouwing in voorredes. Een onderzoek naar het denken over de roman in 
       Nederland tussen 1600 en 1755. Deel 1: Onderzoek. HES, Utrecht 1987, p. 177. 
109 Kloek, J.J. en Mijnhardt, W.W. (2001) ‘De rechtvaardiging van het bestaan.’ In: 1800.  
       Blauwdrukken voor een samenleving. Den Haag, p. 79. 
110 Mattheij, T. (1978). De ontvangst van Richardson in Nederland (1750-1800)'. In: Spektator 8  
        (1978-1979), p. 142-157. 
111 Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa), via  
       http://www.biografischportaal.nl/persoon/06143167.  

http://www.inghist.nl/retroboeken/vdaa?source=aa__001biog13_01.xml&page_number=631


29 

 

moeten handelen. De veranderde kijk op het ideale mensbeeld hebben meegespeeld in 

het debat rond sentimentele romans.112  

Aan de ene kant werd Richardsons aanpak gezien als iets vernieuwends dat 

navolging verdiende, want het was een heel nieuwe manier van omgaan met emoties 

van lezers. Men zag in sturing van emoties een mogelijkheid om lezers op te voeden 

conform Verlichtingsideeën, maar men zag ook de gevaren door kwalijke effecten. De 

kritiek wortelde in de Engelse discussie rond Richardsons roman Pamela, or Virtue 

Rewarded (1740), een eerdere roman die na het succes van Clarissa in de Republiek 

opnieuw vele malen vertaald is. De expliciete scenes in een wellicht deugdelijk bedoeld 

verhaal hebben een keerzijde die Bert Pol samenvat als: ‘De lezer kan uit de tekst leren 

hoe het niet moet, maar ook hoe het wel kàn.’113 Er zijn vele parodieën geschreven naar 

aanleiding van Pamela die de keerzijde portretteren, waarvan ‘Shamela’ (1741) van 

Henry Fielding de beroemdste is.114 Romans waarin niet slechts avonturen, maar ook 

psychologische ontwikkelingen centraal staan zijn dus ‘verdacht’. De mogelijke invloed 

van (sentimentele) romans op vrouwelijke lezers heeft geleid tot verschillende reacties.  

De discussie rond de invloed van de roman op de (vrouwelijke) lezer 

Vanaf 1770 lijken de geslachtskaraktertheorie en de patriottistische gedachte vrijheid, 

gelijkheid en broederschap een soort gelijkheid in de waardering voor man en vrouw te 

promoten, al is het geen emancipatie voor de vrouw te noemen.115 Onder invloed van 

filosofen als Kant en Rousseau is de geslachtskaraktertheorie ontstaan; later 

uitgedragen door de Patriottistische predikant en auteur W.A. Ockerse (1769-1826).116 

De maatschappelijke rol van zowel man als vrouw is aan het veranderen in de 

achttiende-eeuwse maatschappij. Daar komt bij dat niet alleen de elite en de burgerij, 

maar ook lagere sociale klassen meer en meer deelgenoot worden van het 

                                                        
112 Invloeden vanuit de socratische gedachte: ‘Ken uzelve’ en An Essay of Man (1734) van Alexander Pope. 
113 Pol, B. (1983). De Amsterdamsche lichtmis, of Zoldaat van fortuin(Vol. 1). D. Bussum.  
      Via http://www.dbnl.org/tekst/_ams005amst02_01/colofon.php 
114 Fielding, H. An Apology for the Life of Mrs. Shamela Andrews. 
115 Streng, T. (1997) Geschapen om te scheppen? Opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 
       1815-1860, pp. 10-13. Amsterdam. 
116 Een van de eerste letterlijke vermeldingen van het Nederlandse woord ‘geslachtskarakter’ is te vinden 
       in Ontwerp tot eene algemeene Characterkunde uit 1788-1797, van W.A. Ockerse. Uit: Krol, E. (2012)  
       De vrouw is erop gebouwd om zonder bezwaar binnenshuis te kunnen leven. Vertalingen van Duitse 
       populariserende zedenkundige werken over man en vrouw in Nederland tussen 1800 en 1840. Via 
       www.dbnl.org. 
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lezerspubliek.117 Die veranderingen hebben hun weerslag in de literatuur.118 Huilende 

mannen, zoals Eduard in Julia, passen niet in het plaatje van de geslachtskarakter-

theorie. De vrouw moet namelijk beschermd moet worden (door ‘sterke’ mannen), ook 

tegen de effecten die mogelijk ontstaan door het lezen van sentimentele romans.  

 De commentaren in Vaderlandsche letteroefeningen laten de invloed van de 

Engelse discussie op het debat in de Republiek over de effecten van sentimentele 

romans op de vrouwelijke lezer zien. Het tijdschrift plaatst in 1783 een uit het Engels 

vertaalde ‘ingezonden brief van een lezer’ die het gevaar ziet van ‘Sentimenteele 

Zedeleer, welke onze daaden tot het Gevoel brengen’.119 De schrijver ziet vooral het 

gevaar voor de (vrouwelijke) jeugd, want die zal de vaste regels en de lessen van deugd 

en voorzichtigheid ‘versmaaden’ vanuit het excuus dat zij handelt naar ‘syner 

gevoelens’. In de brief wordt verwezen naar een eerder geplaatst betoog, waarin de 

maatschappelijke gevaren voor een jonge vrouw door Julia worden aangehaald. Eigen 

keuzes maken op basis van gevoel in de liefde, bij voorbeeld, ondermijnen 

gehoorzaamheid en onderdanigheid en hebben een ongewenst nivellerend effect in 

lagen van de bevolking.120  

Daar komt bij dat religieuze ideeën over de rol van de vrouw in de Nederlanden 

bijna naadloos aansluiten bij die van de Verlichting en de geslachtskaraktertheorie. 

Religie vormt in de Republiek een onontkoombare basis van waaruit auteur en lezer 

handelen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland en Duitsland, waar religie soms een 

rol speelt.121 De puur sentimentele roman heeft zich mede daardoor vrij snel 

ontwikkeld tot een lang gewaardeerde religieuze variant om via de emoties van de 

(vrouwelijke) lezer het christelijke geloof en de daarmee samenhangende normen en 

waarden te prediken. Verschillen in visie op het leven na de dood door verschillende 

religieuze groeperingen in de Nederlanden zijn hiermee eveneens ‘opgelost’ door een 

gezamenlijk belang: een deugdzaam leven met duidelijke, aan gender gerelateerde 

                                                        
117 Uit de inleiding van Mathijsen, M. (1987). Het literaire leven in de negentiende eeuw. Nijhoff. 
       (Gedeeltelijk, via: http://www.dbnl.org/tekst/math004lite02_01/colofon.php), p. 2. 
118 Zie daarvoor bijvoorbeeld Marijke Meijer Drees, M. (1993) ‘Vaderlandse heldinnen in  
      belegeringstoneelstukken.’ In: W.P. Gerritsen et al. (red.), Van den Toorn-nummer. Speciaal nummer  
      van De Nieuwe Taalgids 85, p. 71-82. 
119 Het gaat hier waarschijnlijk om een epistolair verhaal gezien de titel, geen echte ingezonden brief.  
      Uit: Vaderlandsche letteroefeningen, jaargang 1783, pp. 469-475. 
120 Meijer 1998 (zie noot 84), p. 51. 
121 Meijer 1998 (zie noot 84), pp. 112-113. 
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rollen. Religieuze identiteit wordt gezien als een authentieke Nederlandse deugd, 

waarbij ‘de juiste’ literatuur als sturingsmiddel moet dienen.  

Kritiek op Julia 

De discussie over invloeden van literatuur op lezers is het meest zichtbaar geweest in 

literaire kritiek op de sentimentele roman, waarvan Julia de eerste en de bekendste is. 

De originele Julia is een epistolaire roman, waarvan Kloek en Paasman in de inleiding 

van hun editie opmerken dat Feith en tijdgenoten het een roman noemen, maar dat in 

onze tijd misschien beter gesproken kan worden over een novelle.122 Het epistolaire 

karakter is niet altijd even duidelijk in de roman. De hoofdstukindeling en de inleiding 

Aan Mevrouwe *** doen afbreuk aan de idee dat een brievenroman de authenticiteit van 

het verhaal ten goede komt. Julia heeft ook geen epistolaire kenmerken als datering, 

adressering, et cetera, die het waarheidsgehalte van het verhaal zouden kunnen 

verhogen, maar dat lijkt ook niet de bedoeling te zijn geweest. Wel heeft Feith, volgens 

Kloek en Paasman, het ‘writing to the moment’ consequent toegepast om de lyrisch-

subjectieve beleving van de personages zo veel mogelijk tot uiting te brengen, wat past 

bij een puur sentimentele roman.123 De vertelinstanties zijn niet eenduidig: Kloek en 

Paasman omschrijven Julia als een ik-verhaal met wisselend perspectief in 

brieffragmenten.  

Aanvankelijk wordt de schrijver juist geroemd om de lyrisch-subjectieve 

beleving.  In Vaderlandsche letteroefeningen van 1784, eerste stuk, pagina 128 staat 

bijvoorbeeld: 

Julia, door Mr. rhynvis feith, en verder eenig Mengelwerk van denzelfden Schryver. Te 

Leyden, by C.v. Hoogeveen, Jun. 1783. Behalven het Voorbericht 231 bladz. in octavo. 
 

De kiesche en zuivere minenhandel van Julia en Eduard, door den Heer en 
Mr. Rhynvis Feith alhier beschreeven, behelst eene by uitstek treffende liefdes-
geschiedenis, in welker voorstelling de Schryver eene groote verscheidenheid van zeer 
aandoenlyke tafereelen gemaald heeft, die ons de reine Liefde, vergezeld van oprechte 
Godsvrugt, op veelerleie wyzen, in verschillende uitwerkingen, zo leevendig onder 't 
oog brengen, dat een aandoenlyk hart 'er ten gevoeligste door getroffen moet worden. 
De geheele inrigting van dit Geschrift, de manier van uitvoering, en de styl daarin 
gebruikt, maaken het tot een Meesterstuk in zyne soort.  
 

                                                        
122 Zie inleiding: Kloek en Paasman 1982 (noot 98), p. 4. 
123 Feith zelf noemt Julia een ‘louter sentimentele’ roman in het ‘Voorberigt’ van Ferdinand en Constantia. 
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Feith is in die tijd al een vooraanstaand auteur en deze roman is vernieuwend.124 Julia is 

dan ook goed verkocht: al een jaar na uitgave volgde een tweede druk. Dat in navolging 

van populaire buitenlandse auteurs als Richardson en Goethe met Die Leiden des jungen 

Werthers een Nederlandse auteur een echte sentimentele roman heeft geschreven, 

voedt ook de vaderlandsliefde: ook in de Nederlanden is een schrijver van een 

sentimentele roman opgestaan!  

Na het verschijnen van Julia wordt geschreven over de effecten van sentimentele 

literatuur op lezers. Neem de beroemd geworden discussie van Rhijnvis Feith met 

Willem Emmery, baron De Perponcher Sedlnitzky (1740-1819). De Perponcher is 

belangrijk geweest voor de ontwikkeling van literatuurtheorie: Van Alphen en hij 

worden vaak in een adem genoemd als een van de eersten die het debat erover hebben 

opgestart.125 Alhoewel De Perponcher geen namen noemt, is het Feith duidelijk dat De 

Perponcher in zijn Mengelwerk (1786) kritiek heeft op zijn sentimentele romans. De 

Perponcher noemt het sentimentele een gevaarlijke mode, dus niet authentiek. Feith 

reageert meteen en heeft kritiek op de makkelijke positie van De Perponcher: hij is 

aristocraat. Het sentimentele is authentiek, vindt hij; alleen minder gevoelige lezers 

zullen het overdreven noemen.126  Hij noemt de geldigheid van een ‘elite van lezers met 

de fijnste smaak’, waarmee hij aansluit bij eerder genoemde ideeën over een tweedeling 

in ‘hoge’ en ‘lage’ literatuur. Zo hebben de reacties op Julia de idee van individualistische  

smaakbeleving bespoedigd.127 Het debat over wat goede literatuur is en wie dat bepaalt 

is ook in onze tijd nog niet beslecht, wat de discussie over het sentimentalisme in de 

achttiende eeuw interessant maakt. Zowel De Perponcher als Feith hebben een 

gelijkluidende aanname betreffende de ethische en sociale functie van sentimentele 

literatuur, al verschilt hun mening in de manier waarop een effect zou moeten worden 

gerealiseerd.128  

                                                        
124 Zie de inleiding van: Feith, R. (1982), Julia (ed. J.J. Kloek en A.N. Paasman). Den Haag, pp. 53-54 voor 
      een uitgebreidere beschrijving van lof over Julia. 
125 Al in 1910 in Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6 (1910) noemt G. Kalff De Perponcher 
       en Van Alphen ‘wegbereiders’ van de theorie. De eerste onder Franse invloed met zijn werk  
       Grondbeginselen van de Algemeene Wetenschap der Schoonheid, Samenstemming en Bevalligheid 
       (1770) en de laatstgenoemde onder Duitse invloed met Theorie der Schoone Kunsten en  
       Wetenschappen, grootendeels overgenomen uit het Hoogduitsch van F.J. Riedel (1778-1780). 
126 Zie voor een weergave van de hele discussie Meijer 1998 (zie noot 84), pp. 66-92. 
127 Kloek, J. J. & Feith, R. (1981). Het belang en de gevoelige lezer. Een receptie-esthetische problematiek  
       avant la lettre'. Tijdschrift voor Nederlandse taal-en letterkunde, 97, pp. 120-145. Het citaat van p. 139.        
128 Meijer 1998 (zie noot 84), p. 103. 
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De voor de Nederlanden zo belangrijke religiositeit zorgt voor tegengestelde 

kritiek op de roman Julia, want het effect op de lezer wordt op tweeërlei wijze uitgelegd. 

Enerzijds is er bezwaar tegen het gevaar van seksuele lading en verleiding, anderzijds 

roemt men de godvruchtigheid van Julia (‘reine Liefde, vergezeld van oprechte 

Godsvrugt’). De ontroering voor de natuur, een belangrijk thema in sentimentele 

romans, ligt in het verlengde van religie: Gods grootheid wordt weerspiegeld in de 

natuur en verbindt ieder element van Zijn schepping.129  

De tegenstelling tussen waardering en afwijzing die ontstaat rond de roman Julia, 

voedt de discussie over de invloed op emoties bij lezers; het wordt een belangrijk  

onderdeel van de zich ontwikkelende literatuurtheorie in de Nederlanden. De gevolgen 

zijn zichtbaar: zowel direct, in de vorm van contemporaine reacties in tijdschriften zoals 

Vaderlandsche Letteroefeningen, als indirect, in de ontwikkeling van de roman in de tijd 

daarna.130 Zo is er een publicatie in de Vaderlandsche Letteroefeningen uit 1788 van J. 

Allard met een zestal samenvattende kritiekpunten over het sentimentalisme.  Het is 

niet onmogelijk dat Democrietleden het artikel kenden. Zeker Loosjes, wiens vader 

verantwoordelijk was voor het deel Mengelwerk, waarin dit artikel verschenen is. Die 

kritiekpunten beginnen steeds met ‘Het sentimentalisme is valsch, omdat…’. Het woord 

‘valsch’ past bij de authenticiteitscultus in de achttiende eeuw. Kort samengevat komt 

de kritiek neer op:131 

1. Sentimentalisme is vals als de beschreven gevoelens niet overeenkomen met de 

werkelijk beleefde gevoelens 

2. Het is vals als de gevoelens overdreven zijn en geen waarde (meer) kennen 

3. Het is vals als het ons afhoudt van mensen, plichten en andere belangrijke zaken 

in de echte wereld  

4. Het is vals als de man zijn plichten verzaakt die een man hoort te doen 

5. Het is vals als een man daardoor geen omgang wil met andere ‘door de natuur uit 

groovere stoffen gevormde’ mensen en hen lager acht. 

6. Het is ‘schadelyk en gevaarlyk’,  als door het sentimentele een andere wereld 

wordt gecreëerd en men daardoor andere (on)volkomenheden et cetera gaat 

zien bij anderen, die niets met de echte wereld van doen heeft. 

                                                        
129 Meijer 1998 (zie noot 84), pp. 112-113. 
130 Zie inleiding van: Feith, R. (1982), Julia (ed. J.J. Kloek en A.N. Paasman). Den Haag. 
131 Zie voor het gehele artikel bijlage 3, p. 90. 
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Naast inhoud en het mogelijke effect op lezers, zoals in bovengenoemde kritiekpunten, 

is ook gereageerd op stijl en interpunctie. Zo is de stijl geroemd als ‘verrassend en 

treffend’, maar ook belachelijk gemaakt. Men beschuldigde de personages van pathos. 

Met name het vele gebruik van gedachtestreepjes en uitroeptekens zorgde voor 

hilariteit.132 Er werd getwijfeld aan de authenticiteit van de personages bij gebrek aan 

achtergrond. Feith bespreekt een van de kritiekpunten in het voorwoord van zijn 

tweede sentimentele roman Ferdinand en Constantia.133 Hij geeft aan dat hij er ‘eene 

meer ingewikkelde geschiedenis [heeft] doorgevlochten’ om te voorkomen dat het boek 

louter sentimenteel wordt. Zijn conclusie naar aanleiding van alle kritieken is dat ‘liefde 

[…] de algemeenste hartstogt der menschelijke natuur [is]’; dat kan leiden tot misbruik, 

maar met de Bijbel als leidraad hoeft het sentimentele niet geweerd te worden. 

Het debat in de Republiek over effecten van sentimentele romans op lezers 

neemt zo ongeveer twintig jaar in beslag.134 Het nadeel is echter dat er geen 

aaneengesloten dialoog plaatsvindt en vele recepties in tijdschriften anoniem zijn. Ook 

is het debat niet zuiver Nederlands te noemen: in Vaderlandsche Letteroefeningen 

bijvoorbeeld komt ook vertaald werk aan bod naast het Nederlandse, waardoor er meer 

gesproken kan worden over thema’s in een literair debat dan literatuurtheorie an sich. 

Het sentimentalisme wordt in de loop der tijd al snel afgedaan als iets ten gevolge van 

internationalisering, een immigrantengenre. Dat neemt niet weg dat het 

sentimentalisme een grote rol heeft gehad in ideeën rond het effect op de lezer. Om 

meer zicht te krijgen op het versnipperde debat rond het sentimentalisme in dienst van 

de ontwikkeling van literatuurtheorie is het goed om zoveel mogelijk bronnen uit de 

achttiende eeuw te onderzoeken, waarvan de parodie op Julia van het genootschap 

Democriet een goed voorbeeld is.  

Hoewel de reacties van Loosjes op Julia niet direct en openbaar zijn, soms zelfs 

een heimelijk karakter hebben, sluit Loosjes’ enthousiasme voor ‘menschkunde’ aan bij 

de ideeën over de rol van het sentimentele in de literatuurtheorie. Christel van 

Boheemen noemt hem ‘een cruciale figuur’ tussen werkelijkheid en fictie, omdat in hem 

‘politiek engagement en literaire aspiratie versmelten - nog duidelijker dan bij Wolff en 

Deken’.135 Zij noemt menskunde een gezamenlijk en verbindend thema ondanks 

                                                        
132 Zie inleiding van: Feith, R. (1982), Julia (ed. J.J. Kloek en A.N. Paasman). Den Haag, pp. 30-35. 
133 Ferdinand en Constantia, Voorberigt (Werken dl. 5, blz. 113). 
134 Meijer 1998 (zie noot 84), p. 104 e.v. 
135 Van Boheemen 1987 (noot 69). 
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paradoxale uitspraken zoals die van Loosjes, die een ogenschijnlijke scheiding tussen 

werkelijkheid en fictie voorstaat.136  

Denkbeelden van Loosjes omtrent het sentimentele hangen samen met ‘edele en 

goede beginsels’ van de mens, zoals vaderlandsliefde en ‘authentieke Nederlandse’ 

deugden als tolerantie, spaarzaamheid en tolerantie.137 Lotte Jensen toont via werken 

van Loosjes aan dat hij zijn auteurschap benutte om huiselijkheid (‘moeder de vrouw’), 

vaderlandslievendheid en godvruchtigheid aan te prijzen als ideaal.138 Zijn probleem 

met het sentimentele is het overdrevene ervan: ‘doe maar gewoon dan doe je al gek 

genoeg’. Zijn afkeer van pathos blijkt al in 1785 als Loosjes het sentimentele een ziekte 

noemt in het voorbericht van het door hem geschreven toneelstukje De Sentimenteele. 

Hij schrijft dat zij ‘vijanden van het dweepend Sentimenteele’ zijn, maar onderstreept 

ook dat zij geen voorstanders zijn van  ‘Stoïcijnsche ongevoeligheid’.139 In hoeverre zijn 

(geheime) aandeel van de parodie afwijkt van zijn meer openbare ideeën en welke 

boodschap hij de lezer voorschotelt, is de vraag. 

Zeker is dat de aanpak van de parodie op Julia grote overeenkomsten vertoont 

met Shamela van Fielding. Het is niet onmogelijk dat Loosjes en andere Democrietleden 

naast Pamela, ook Shamela hebben gelezen, aangezien deze parodie in Engeland het 

debat rond sentimentele romans heeft geportretteerd. Als aanjager van het genootschap 

had Loosjes grote invloed op letterkundige ondernemingen. Gezien zijn grote liefde 

voor Richardson, vaderlandsliefde, opvoedingsidealen van de Verlichting, religieuze 

(doopsgezinde) denkbeelden en deelname aan de brede discussie over effecten van 

literatuur op lezers past de keuze om juist Julia te parodiëren bij Loosjes en in het 

tijdsbeeld van Democrietleden.140  

 

                                                        
136 Ze verwijst naar een voetnoot in Adriaan Loosjes' Zedelijke verhalen, waarin Loosjes zich 
      verontschuldigt voor het opvoeren van een vrijcorps door een personage in zijn verhaal. Zie: 
      Van Boheemen 1987(zie noot 69), p. 190. 
137 Van Boheemen 1987 (noot 69). 
138 Jensen, L. 2012 (zie noot 49), p. 153. 
139 Loosjes, A. (1785) De Sentimenteele. Haarlem. Voorbericht: geen paginanummer (via Delpher.nl). Wie 
      hij bedoelt met ‘zij’ is niet duidelijk. 
140 Daarnaast was hij medegenootschapslid van Feith in Kunst wordt door Arbeid verkreegen in de periode  
      dat Julia uitkwam, waardoor hij vanuit eerste hand reacties op de roman kon zien binnen dit  zo  
      invloedrijke genootschap. Dat heeft –naast de algemeen gedeelde discussie- ook invloed. 
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Hoofdstuk 3 
Welke door Adriaan Loosjes’ toegepaste satirische technieken in de parodie 

geven zijn receptie over Feiths Julia weer?   

In dit hoofdstuk worden teksten uit de parodie geanalyseerd op kenmerken van satire 

om te zien welke kritiek Loosjes voor ogen had. De parodie bestaat uit verschillende 

handschriften. De grootste bijdrage is van ‘Rotgans’, pseudoniem voor Loosjes (vier 

hoofdstukken). Van Walré met het pseudoniem ‘Crous’ en Loos van Westerkappel, 

‘Datheen’, schreven ieder drie hoofdstukken. Gezien de bevindingen van de vorige 

hoofdstukken is het aannemelijk dat thema’s, die Geerars heeft genoemd, naar voren 

zullen komen in de analyse. Het gaat om de thema’s ‘de edele versus de corrupte mens’; 

‘relatie van mens tot mens’; ‘de mening van een groep: schuldig of onschuldig aan 

ondeugd’ en literaire kritiek.  

 Het publiek aan wie de satire is gericht, is het genootschap zelf geweest: het 

geheime karakter van het genootschap sluit andere mogelijkheden uit. Het publiek is 

groter dan het aantal vaste leden geweest, want er zijn veel gasten langsgekomen, vaak 

ook meerdere malen.141 Het Voorberigt dat Cornelis de Koning Ldz (1758-1840), ‘Krull’, 

schrijft bij de voltooiing van de parodie op Julia in 1812, is dan ook bedoeld voor alle 

lezers van de parodie. Hij noemt lezers ‘liefhebbers van de kunst’ en geeft ze het 

volgende advies mee: ‘Leest gij het voor u zelf of met uw goede vrienden. Neem dan de 

Julia van Feith, tot meerder licht.’ Hij gaat ervanuit dat lezers de ‘zoo hoog geprezen’ 

Julia kennen, wat past bij de indirecte vorm van satire. Krull beoogt met zijn advies dat 

lezers de ‘lachende waarheid’ over de sentimentele roman Julia zien door verschillen 

met het origineel. Het motto van het genootschap Democriet wordt aldus ingezet voor 

literaire kritiek.  

Uiterlijkheden 

De parodie is in bruin leer gebonden met gouden versiersels, alhoewel de heren van 

Democriet daar in eerste instantie andere ideeën voor hadden: een band bedekt met het 

‘ harige bekleedsel der vrouwelijke schaamte’, dat genootschapslid van der Venne maar 

 

                                                        
141 Tussen 1789 en 1869 werden 178 personen genoteerd, waarvan 15 leden de vaste kern vormden, die  
      ieder geparticipeerd hebben in diverse andere genootschappen van steden als Leiden, Amsterdam en  
      Utrecht.  Sliggers, B. (1995) ‘De leden van Democriet’, De verborgen wereld van Democriet. Een 
      kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869. Haarlem, p. 134. 
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moet gaan ‘villen’.142  Het geeft meteen de teneur van de parodie 

weer. Op de rug staat een eenvoudige titel: Julia door Democriet. 

De titelpagina vermeldt Julia in negentien zangen door 

Democriet. Daaronder een illustratie van Jan Gerard van der 

Wall (ca. 1759-1821) waarop een huisje met een poes erop te 

zien is.  

   

        

Afb. 3: De titelpagina 

       van de parodie ‘Julia’.  

 

Daaronder staat de volgende tekst, die weinig te raden over laat:  

                                                                                                        Afb. 4 Het vers op de titelpagina van de parodie ‘Julia’. 

 

Het eerste wat opvalt zijn de gelijkluidende hoofdstukken met het origineel. Er zijn 

kleine verschillen, want twee hoofdstuktitels, het dertiende en het zeventiende, zijn 

aangepast door Jan van Walré. De originele titel De voorzienigheid is veranderd in De 

kortzigtigheid en Het gevoel in: Het gevoel, of mijn heer Eduard in no.11. Daarnaast is 

Mengelwerk, een losstaand poëziedeel in het origineel van Feith, niet meegenomen.  

De parodie heeft, net als het origineel, het karakter van een epistolaire roman 

zonder uiterlijke kenmerken daarvan, maar met een belangrijk verschil: de parodie 

maakt gebruik van op rijm gestelde zinnen, waar het origineel in proza geschreven is.  

Gezien de ‘wetten’ van het genootschap is dit een logische keuze: alles wat het 

genootschap Democriet geschreven heeft, is op rijm, zelfs de notulen.143 Van deze regel 

                                                        
142 Zie de notulen van Democriet, februari 1797, p. 246. 
143 Willemsen, M. (1995). Comparitie aan! Genootschappelijkheid bij Democriet. In B.C. Sliggers (red.),  
      De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869, 
      Haarlem, pp. 54-59. 
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in het genootschap wilde men niet afwijken, omdat het genootschap in navolging van 

Democritus handelt.144 Van directe kritiek op proza is echter geen sprake.145 Bovendien 

schrijft Loosjes zelf in die tijd al volop proza.                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Afb. 5 De inhoudspagina’s van de parodie ‘Julia’. 

Mimicry 
Mimicry heeft een groot aandeel in deze parodie, zoals al blijkt uit het overnemen van 

de hoofdstukindeling van het origineel. Mimicry is vooral zichtbaar door deviaties in 

overeenkomsten met het origineel; die zijn dus meegenomen in de analyse. Bij Loosjes 

is het spel van overeenkomst en verschil direct zichtbaar in taal en vorm. De kritiek op 

Julia (en andere sentimentele romans) valt uiteen in onderwerpen die passen bij de 

door Geerars genoemde thema’s. De overeenkomsten en verschillen worden per thema 

                                                        
144 Het genootschap volgt dus de Klassieke traditie om in verzen te schrijven. 
145 Zo wordt Julia voorgelezen zonder verder commentaar, zoals in de notulen van 21 januari 1812 staat: 
      ‘..Van Booren in Prosa uit Feith en Krull Poesy uit Julia (en beiden doen het goed)’Uit: notulen 
      Democriet 21 januari 1812, p. 146. Via Teylers Museum te Haarlem, Democrietkastje. 
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op een rij gezet.  Zo wordt in het thema ‘de mening van een groep: schuldig of 

onschuldig aan ondeugd’ het personage Julia -‘de vrouw’- beoordeeld. Eduard -‘de man’- 

past ook in dat thema en in het thema ‘de edele versus de corrupte mens’. Via Julia en 

Eduard komt het thema ‘relatie van mens tot mens’ naar voren, waarin het 

sentimentele, de emotie, op de hak wordt genomen. Deze thema’s worden in de parodie 

gehanteerd om de ‘echte, ware’ gevoelens te ontmaskeren in de roman van Feith, 

waarmee literatuurkritiek een feit is.  

Schuldig of onschuldig aan ondeugd: Julia146 
De vrouw is een doorlopend thema binnen de satire van Democriet en niet alleen 

voorbehouden aan deze parodie.147 Feiths versie van Julia vertegenwoordigt de ‘deugd’, 

maar Loosjes maakt van haar een vrouw die nee zegt en ja bedoelt. Het sluit aan bij de 

kritiek dat gevoelens in sentimentele romans ambigue, onzedelijke reacties oproepen. 

Om te bereiken dat lezers van de parodie de ‘echte’ onzedelijke gedachten van de 

personages zien, laat Loosjes in een fragment epistolaire kenmerken los door Eduard 

rechtstreeks aan te laten spreken door Julia, alsof hij naast haar zit. Loosjes laat Julia 

zeggen: ‘..maar handen van mijn knie’148 Hij past zelfs enumeratie toe met een soort 

climax: in vers 28 ‘Neen snaak! Blijf van mijn wrat!’; in vers 30 ’ al legt ge uw hand maar 

effen op mijn knie’; in vers 36 ‘handen van mijn knie!’; in vers 48 ‘komt ge ooit weȇr aan 

mijn knie!’ en tenslotte in vers 68 ‘Hou tog vooral uw handen thuis en raak niet aan mijn 

knie’. Dit is afwijkend van de originele tekst, maar de herhaling zit ongeveer op dezelfde 

plek waar in de originele tekst het woord 'gevoelen' voorkomt. Zo maakt Loosjes twee 

dingen duidelijk: op zinsniveau dat Julia deugdzaam lijkt en op woordniveau wat 

volgens hem het effect van ‘gevoelen’, het sentimentele, op de lezer is.  

Dat Julia een verleidster is, maakt Loosjes eveneens zichtbaar door de vorm van 

de tekst te laten aansluiten bij het origineel (al heeft Loosjes dat niet overal 

volgehouden). Julia schrijft daarin herhaaldelijk dat ze niet moeten toegeven aan 

zinnelijkheid, om ten slotte te eindigen met: ‘Kom deeze avond mijne laatste omhelzing 

ontvangen’. Evenzo laat Loosjes Julia gedurende 64 verzen Eduard van zich afhouden en 

komt ook hij in de laatste verzen met de wending: ‘Maar kom vanavond tog nog eens 

                                                        
146 Dit deel van de analyse komt vooral uit het hoofdstuk Julia aan Eduard (1), bijlage 1, pp. 66-68. 
147 Zie bijvoorbeeld Maas, N. (1995) ‘Koster! Seks! Bilderdijk! Uit de verzenboeken van Democriet’ In: 
       B.C. Sliggers (red.), De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te  
       Haarlem 1789-1869. Haarlem, pp. 77-110. 
148 Bijlage 1, pp. 66-68, vers 36. 
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mijn zoetert […], vriendje hou u hard […], dat zul je zien, […] Ik weet er veel van.’149 Bij 

deze wending is mimicry sterk op zinsniveau, maar door permutatie met woorden als 

‘hard’ voegt Loosjes seksuele connotatie toe, waardoor de verleidstersrol wordt 

versterkt.   

Op woordniveau past Loosjes in ‘als reine fiere maagd, niet als vuile bruid’ (vers 

61) antithesis toe om onschuld – schuld te versterken. Hij zet ‘rein’ tegenover ‘vuil’ en 

combineert bovendien ‘vuil’ met ‘bruid’, waar de connotatie ‘wit’ oftewel rein bij past. 

Hij versterkt ‘vuile maagd’ ook door het woord ‘dier’, dat in het origineel wordt gebruikt 

in de zin ‘je niet verlagen tot een dier’, om te zetten naar een varken. Hij vergelijkt de 

maagdelijkheid met spek (vers 27). Julia schaamt zich niet voor haar gevoelens, want 

‘als het spek in een fris varken zit, zoo zit dat er bij ons ook in’ (vers 45-47).150 Een 

schaamteloze vrouw is kennelijk een varken volgens Loosjes. 

Hij wijkt tussendoor wel af van de originele tekst door haar te laten refereren 

aan het huwelijk:, [anders]durfde ik den dominé niet in zijne oogen zien’.151  Hij werkt 

daartoe de woorden ‘den troon van God’ om naar ‘den Predikstoel’. Wellicht vergelijkt 

hij ook de veroordeling van de zondige mens voor God met de ‘vuile’ bruid voor de 

dominee. Religieuze ideeën van Loosjes omtrent een deugdzame vrouw komen hierdoor 

naar voren. 

Van Walré doet dat anders. In de originele tekst van De ontmoeting vraagt Julia 

God om een ‘deugdzaam Lotgenoot’. Hij herschrijft dat fragment zo: Julia roept Vrouw 

Venus aan om ‘haar kwaal met een frische, knappe Jongen’ te genezen, waardoor Van 

Walré niet alleen van Julia een schaamteloze, onzedelijke vrouw maakt, maar ook een 

heidense vrouw. Dat is een belangrijk verschil met Loosjes, die geen directe 

onderwerpen en woorden van de Klassieken toepast, zoals ‘godin’ en ‘Min’ .  

Van Walré geeft Julia wel een andere naam: mollige Trijntje. Hij roept een beeld 

op van een losbandige volksmeid ‘zonder halsdoek’ en ‘het bruine haar uit de muts’, die 

staat te draaien en haar rode (!) rokje optilt. De originele tekst is het tegenovergestelde: 

‘Eene tedere en bevallige maagd in wier blaauwe oogen […] gevoel en onschuld om 

strijd uitblonken- bruine lokken […] om eenen sneeuwwitten hals’. De kleuren rood 

(lust) en wit (onschuld) worden zo tegenover elkaar gezet. Deze Trijn neemt de 

                                                        
149 Idem 
150 Een varken is een geliefd onderwerp van vergelijking met mensen in de satire, zo ook in Democriet. 
151 Bijlage 1, pp. 66-68, Julia aan Eduard (1): verzen 60-64.  
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‘onschuldige’, onervaren jongen tussen de ‘bouten’.152 Van Walré is dus veel explicieter 

dan Loosjes in zijn beschuldiging dat de vrouw een verleidster is. Tegelijkertijd is de 

toon van zijn hoofdstuk speels en minder beschuldigend over de deugdzaamheid van de 

vrouw in het algemeen dan Loosjes. De verandering van de naam verklapt echter dat hij 

zulk gedrag niet passend vindt voor een ontwikkelde vrouw (zoals Julia). 

Loos Van Westerkappel blijft redelijk dicht bij de tekst, maar Julia is beslist niet zedig.153 

Zijn aanpassingen tonen hij inhoudelijke kritiek: een man moet zijn gevoelens in de 

hand houden. Daarmee sluit hij aan bij Feith, die eveneens Julia laat pleiten voor het 

beheersen van emoties in het gelijknamige hoofdstuk. Hij benadrukt de ratio in zijn deel 

en maakt van Julia een verstandige vrouw, die weliswaar een ‘zoet moment’ heeft 

gehad, maar standvastig Eduard terechtwijst: ‘Jou ezel! dacht je dat ik ging sjompen als 

een huilebalk?’ Op woordniveau is hij minder subtiel. Huilen en sjompen (soppen) 

wordt in de hele parodie ook in seksuele context gebruikt, waardoor deze zin een 

andere betekenis krijgt.  Loosjes vult daar bij aan -in plaats van  de waarschuwing van 

de originele Julia niet in te gaan op ‘de betoverende innemendheid van zinnelijkheid 

[…], mistrouwen wij de Sirene!’-: ‘…schoon het lekker schijn, men heeft [..] er weinig aan 

om zoo gefopt te zijn.’ (vers 23-24) Loosjes zegt zo dat een verleidster een man niets 

oplevert. Julia vormt wel een tegenstelling met het beeld van een ‘huilende’ Eduard: 

‘Dan was je Juultje barstensvol, maar huilde daarom niet. 

Zij zag niets meer dan Eduard-verkropte haar verdriet,- 

Op dat maar niet de tedere man, te veel ontstellen zou, 

Geleek ik, aangevuurd door min, meer naar een held als vrouw.’154 

Al met al wordt Julia schuldig bevonden aan ondeugd, al weet ze wat deugd inhoudt. Die 

tegenstelling past bij het bezwaar over het effect van de sentimentele roman op de 

vrouwelijke lezer, die zich spiegelt aan Julia .  

De ‘edele versus de corrupte mens’: Eduard en Werther 

Een tegenstelling zit ook in het personage van Eduard, ‘de man’: hij gedraagt zich meer 

als een vrouw als hij gevoelens uit, terwijl hij eigenlijk uit is op seks, zoals iedere man 

volgens de Democrietleden. Eduard past het meest bij het thema ‘de edele versus de 

corrupte mens’. Voortdurend wordt gespeeld met het ‘oprechte minnen’ (edel) en platte 

                                                        
152 Bijlage 1, pp. 77-83, De ontmoeting: verzen 67-82 en verzen 100-108. 
153 Bijlage 1 Julia aan Eduard (2), pp. 83-85. 
154 Bijlage 1 Julia aan Eduard (2): verzen 6/7 en 14-17.  
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lusten (corrupt). Dat blijkt bijvoorbeeld uit mimicry op zinsniveau van Loosjes, als Julia 

in vers 41-42 schrijft: ‘Je mint me om dat […] ik een meisje ben, dat zit er bij die jongens 

in’. Dat is (bijna) overeenkomstig met het origineel: ‘… zoudt gij die ziel even teer 

beminnen, zo ze in geen meisje woonde?’  

Inhoudelijke kritiek van Democrietleden in de parodie gaat bij het personage 

Eduard niet over twijfelachtige zedelijkheid, zoals bij Julia: de strekking is veeleer dat 

‘de waarheid’ gebiedt te zeggen dat een man nu eenmaal op lust uit is en dat een man 

dat niet moet ontkennen, door het ‘teder gevoelen’ te noemen. De corruptheid zit 

volgens hen in hoe een man handelt met seksuele gevoelens. Zo is Eduard ‘schuldig aan 

ondeugd’ volgens Loosjes: zijn bedoelingen met Julia zijn corrupt: seks zonder 

verplichtingen. Loosjes noemt het huwelijk als voorbeeld van goed, dus ‘edel’ gedrag. 

Anders dan Loosjes rept Van Walré niet over het huwelijk, maar lijkt, met de omzetting 

van Julia naar Trijn, te suggereren dat  Eduard zijn lustgevoelens bij de hoeren kwijt 

kan. Hij noemt zelfs waar hij zo iemand kan vinden, als hij Trijn omschrijft als een 

‘knappe, kloeke Zandvoortsche vischmeid’.  

Democrietleden hebben kennelijk niet veel op met het personage van Feith. 

Vooral daar wordt pathos gezien en gedrag dat niet past ‘de man’, waaruit de invloed 

van geslachtskaraktertheorie blijkt. Het is ook een onderwerp van de belangrijkste 

inhoudelijke kritiek in de Republiek op de sentimentele roman Julia.155 ‘Onmannelijke’ 

emoties van Feiths Eduard wijzen op onschuld, maar dat vindt het genootschap niet. 

Huilerige reacties en overdreven uitgesponnen emoties noemt het genootschap 

verdacht ‘week’ gedrag en het wordt dan ook uitgebreid geparodieerd. De satire bestaat 

uit onschuld versus schuld. Onschuld wordt op zinsniveau versterkt door Eduard met 

een kind te vergelijken. Zo begint het hoofdstuk Julia aan Eduard (1) van Feith met: 

‘Ik weet het, mijn Beste! gij bemint mij zo zuiver als men op aarde ooit bemind  

heeft’.  

Loosjes’ eerste zin van het gelijknamige hoofdstuk in de parodie luidt: 

‘Ja Eduard ik weet wel dat gij mij tȇer bemind  

Zoo zuiver als het helderst glas en simpel als een kind156 

                                                        
155 De Perponcher, W.E. (1786) De gedagten over het sentimenteele van deezen tyd. Zie inleiding van: Feith,  
      R. (1982), Julia (ed. J.J. Kloek en A.N. Paasman). Den Haag. De kritiek ging vooral over het ‘valsch’  
      gevoel, dat navelstaarderij veroorzaakt en mensen afzondert van de wereld. Feith gaat daar tegenin: 
      ‘geoutreerdheid’ komt voor bij hen die niet ‘gevoelen’, anders ‘gewaarworden’. 
156 Bijlage 1, pp. 66-68, Julia aan Eduard (1): vers 1 en 2. 
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Eduard lijkt hier door Loosjes neergezet te worden als infantiel door de toevoeging 

‘simpel als een kind’ en ‘huil niet als een kind’ (vers 57). Het beeld van een (onschuldig) 

kind roept ideeën van Rousseau op.157 Op woordniveau roepen de woorden ‘snaak’ 

(kwajongen) en ‘Knaap’ in plaats van ‘mijn eenige Vriend’ of ‘Eduard!’ het beeld van een 

stout jongetje op. Een kind staat echter ook dat van de primitieve, onbezoedelde, 

onbeschaafde, onopgevoede mens. Loosjes creëert een paradox, bijvoorbeeld door vers 

12: ‘wij waren anders engeltjes met onze billen bloot’.158 De originele tekst is: ‘Het nam 

er dien fijnen fijnen wellust van ’t gevoel, die de Engelen met de menschen gemeen 

hebben, de waarde van weg- en met onze onschuld verloren wij – alles!’ Loosjes 

herhaalt het woord  (Engelen), maar varieert eromheen op zinsniveau om de 

tegenstelling ‘onschuld-schuld aan lust’ te tonen. Naast de overduidelijke verwijzing 

naar naaktheid (seks) worden de ‘ware’ verlangens door de overdrachtelijke betekenis 

van ‘met de billen bloot’ getoond. Het lijkt erop dat het woord ‘wellust’ in de originele 

tekst deze receptie oproept. Dat past bij de kritiek dat de roman niet onschuldig is en 

lezers juist aanzet tot onzedelijke gedachten.  

 Van Walré zet de tegenstelling sterker neer dan Loosjes.159 Hij volgt de originele 

tekst vrij nauwgezet, neemt zelfs hele stukken rechtstreeks over, maar zijn deviaties 

wijzen allemaal op vrij expliciete seksuele belevingen van Eduard, veel minder subtiel 

dan Loosjes. Hij maakt van Eduard een jongen, die ‘zoo mal als een uyen’ wordt van 

gevoelens, waar in het origineel ‘verkwikkelijke traanen’ en ‘wellustige 

droefgeestigheid’ genoemd wordt. Tranen door uien zijn niet echt en Eduards tranen 

dus ook niet, lijkt de allusie te zijn. In het fragment daarna (vers 34), als Eduard 

schimmen ziet, versterkt hij de ‘malle’ jongen: in plaats van ‘gelukzaligheid’ in het 

origineel, parafraseert Van Walré dat met ‘ik werd hoe langer hoe gekker’. Dan volgen 

de beschrijvingen van lichamelijke uitingen van die ‘malligheid’, vrij precies naar het 

origineel, waarin Eduard een zinnelijke (geestelijke!) ervaring heeft. In de parodie past 

Van Walré dit fragment op woordniveau aan en voegt overdrijving toe: ‘zij paarden hun 

stemmen aan de mijne’ wordt ‘zij schreeuwen met mij’. Er is een climax op zinsniveau 

zichtbaar bij Van Walré: ‘Ze schreeuwden met mij, huilden met mij –mijn gevoel werd 

verrukking!’ en tegelijkertijd de allusie van een seksuele climax door toegevoegde 

                                                        
157 Het beeld van een onwetend kind, een natuurlijk kind, zoals in Émile, ou De l’éducation van 
      J. J. Rousseau (1762).  
158 Bijlage 1 Julia aan Eduard (1) vers 12, 28 en vers 57. 
159 Bijlage 1, De ontmoeting, pp. 77-83. 
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zinnen als ‘alles prikkelde mij […] vurige wenschen naar het hoogste zoet’. Net als 

Loosjes maakt hij van Eduard een zogenaamd onschuldige jongen, maar hij vergoelijkt 

die ‘schuldige lustgevoelens’: ‘ Ik huilde alweer van voren af aan, dat ik nog nooit had 

kunnen jouisseeren’ (vers 59). Eduard is kennelijk nog geen echte man, maar een 

maagd. Dat versterkt het beeld van een onschuldige man. Loos van Westerkappel gaat 

daarin mee op woordniveau ‘mellekbaard’ (vers 2) en combineert jong zijn en 

‘malligheid’ op zinsniveau: ‘hoe vele zotten zijn er die bleu zijn en beschroomd?’ (vers 

61). Lustgevoelens van een man worden door alle drie de heren wel gezien als een 

‘logische’, dus positieve mannelijke eigenschap.  

 Loosjes heeft ook kritiek op het niet in bedwang houden van gevoelens en 

de pathos ervan.160 Dat blijkt uit vergelijkingen op zinsniveau om pathos aan te tonen 

door te overdrijven, zoals ‘..menschen […] hebben harten als  steenen, maar ik vond er 

tog een met een hart zoo week als pap’ (vers 6);  ‘Ik ben zoo zacht en murf als brij’ (vers 

40) en: ‘Ik was zo slap als een kop botertje dat een uur in de zon heeft gestaan’ (vers 

38). De vergelijkingen corresponderen op die plaatsen in de originele tekst met een 

‘gevoelig hart’. Het volgende fragment in De Rampzalige is een mooi voorbeeld van 

overdrijving: 

Feith: met zulk een gevoelig hart, dat geen wormpje kan zien lijden, dat elk  

wezen gelukkig zou willen maken, zelf zo onuitspreeklijk ongelukkig te zijn! – 

 

Loosjes: o Hij is zoo teder, hij dood zelfs geen vlooi die op zijn das springt. 

Zelfs laat hij in zijn haren ’t gedierte een vruchtbare colonie vormen. 

In De Rampzalige gebruikt Loosjes ook hyperbolen voor huilen, zoals bij vriend 

Werther, die ‘tranen drinkt voor wijn’ (vers 14). De overdrijving die Loosjes toevoegt, 

maakt kritiek op zinnen in de originele tekst, zoals volgend voorbeeld, duidelijk: ‘Eenige 

dagen had ik […]reeds dikwerf met hem geweend’, wat Loosjes verandert in ‘Lang zaten 

wij bij malkaȇr te huilen snot en kwijl; zijn zakdoek kon je wringen en de mijne was een 

natte dwijl’ (vers 15/16). Zo zijn er nog meer voorbeelden: ‘hij huilde wel een kwartier 

(vers 24) ); ‘mijn kop was dik als die van stien door het sjanken en sjompen’ (vers 

20/21).  

Het toppunt van pathos is Werther, bij Feith opgevoerd als ideaal ‘gevoelig hart’, 

maar door Loosjes aangepakt op fragment-, zins- en woordniveau. Hij parodieert het 

                                                        
160 Zie daarvoor vooral het deel uit bijlage 1:  De Rampzalige, pp. 71-74. 
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egocentrisme en het overdreven huilen in Werther, een belangrijk algemeen kritiekpunt 

op het sentimentele en op de personage van de roman van Goethe in het bijzonder, waar 

deze Werther op gestoeld is. Dat Loosjes Werther egocentrisch vindt, blijkt door 

vervanging van de originele woorden en woordgroepen die met ‘alleen’ te maken 

hebben. Hij schrijft bijvoorbeeld: 

[…] hij dacht al heel ras 

Dat buiten hem en zijn eigen hartjen, op de heele wereld geen tederheid was. 

Hij merkte zelfs de wind niet, en kroop als een wurm in het stof, ...’ 

Werther wordt dan ook helemaal afgeschreven, zoals Loosjes verwoordt met ‘Hij heeft 

dan raare concepten; en de meesten zijn dwars en verkeerd’, Werther is ‘scheef van 

nek’: schijnheilig en verwijfd. Loosjes geeft hem nog goede raad mee: ‘…als hij om een 

ander huwelijk denkt. Dat minnaars met een blaauwe scheen de beste vertroosting 

schenkt’. Bijzonder is de vergelijking die hij schrijft over Werther: 

Maar die Werther is dan een heele raare. Het is onder ons gezeid 

Een goed extempore maker, en een dichter al R.. F.. 

Gezien de eindrijm is het duidelijk dat Loosjes Feith zelf met Werther vergelijkt, wat 

vragen oproept over in hoeverre Loosjes Feith persoonlijk waardeert: hij kende de 

man.. parodieerde hij wellicht Feith zelf via de personage Werther?  

Feith verweeft poëzie in proza door ‘Werther’ in al zijn droefgeestigheid verzen 

op een rots te laten schrijven. Dat leidt naar sarcastische ironie van Loosjes: ‘Wij hadden 

gelukkig toen hij die bui kreeg een lei by de hand’ leidt de lezer van de parodie naar de 

poëzie in het origineel: ‘Vierentwintig regels in rijm; ik zend het liedje hier bij,’.  

Kennelijk vindt Loosjes die verzen zo’n karikatuur, dat hij niet de moeite neemt om ze 

om te zetten: ‘Lees dan die woorden eens wat een vent hij is, dat is hij.’ Wie Loosjes 

precies bedoelt met ‘hij’ valt niet te zeggen, Feith schreef immers de regels van Werther.  

Als lezer van de parodie valt door de vergelijking de overdrijving van Feiths poëzie dan 

extra op met teksten als ‘duizend bange snikken’ en ‘kwijnend hart’.  

 Loosjes verwerkt kritiek op pathos, maar ook het gevaar van Eduard voor 

lezers in zijn reactie op het fragment dat Werther in het origineel schrijft:  

‘Gevoelig voor het schoon, waar ooit mijn ziel het vond,  

En vatbaar voor een heil, mij nooit door 't lot gegeven, 

Doolde ik, in traanen meest, door dit beneden rond,  

En dankte God voor 't heil van een toekomstig leven.’ 
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Loosjes past hier mimicry toe door ook een strofe te schrijven, alhoewel de tekst wel 

afwijkt op woord- en zinsniveau. Door ‘anker-’ en ‘[traanen] allen op te drogen’ door 

een bruiloftsdag lijkt Loosjes ‘hoop’ tegenover de wanhoop van Werther te zetten: 

“Gevoelig als een spin die in zijn webbe zit 

“In mijne liefde sterk gelijk een ankersmit. 

“Loopt mij het traanenvocht uit neus en mond en oogen 

“Kom spoedig bruiloftsdag om ze allen op te droogen!’ 

‘De spin in het web’ en ‘ankersmit’ waarschuwen echter voor een corrupte Eduard die 

huwelijk belooft, maar wellicht niet nakomt. 

Relatie van mens tot mens: seks en huwelijk 

Het thema ‘relatie van mens tot mens’ wordt ingezet in de parodie om de 

veronderstelde onschuld in de relatie tussen Eduard en Julia in het origineel onderuit te 

halen. Het is niet zo verwonderlijk dat een geheim mannengenootschap zich graag laat 

gaan in ondeugende teksten, waar dat in de realiteit van de achttiende eeuw in het 

openbaar niet mogelijk was. In de parodie wordt de relatie van Julia en van Eduard 

tegen het licht van de heersende moraal gehouden met twee onderwerpen: seks en 

huwelijk. Binnen deze onderwerpen wordt ook het grootste verschil zichtbaar tussen 

Loosjes en andere Democrietleden, met name Van Walré. 

  Dat seks een duidelijke rol speelt in deze parodie bleek al uit het titelblad. 

Loosjes maakt veel gebruik van allusies door permutaties en oxymorons. Hij benadert 

seks wat omzichtiger dan Van Walré. Vergelijk het begin van De Troost bijvoorbeeld: 

Feith: ‘Iets, mijne julia? –alles!- Spreek, wil slechts, en het onmogelijke zelfs 

wordt mij mooglijk. 161 

 

Loosjes: ‘Heere Jemeny wat ben ik blij. 

Iets, neen alles geloof het vrij 

Ik wil alles, zelfs ‘t onmooglijke verrichten: 

Ik zal de groote Kerk zelfs opligten 

Als jij, mijn Juliatje, het gebiedt 

O dan ligt ik een balk op als een riet.’162 

                                                        
161 Feith, R. (1783) Julia, p. 115. 
162 Bijlage 1 De troost  vers 65-70. De tekst bevat ook een mogelijke religieuze duiding: met de ‘groote 
Kerk’ werd in de achttiende eeuw de Gereformeerde Kerk bedoeld, die door de overheid gefinancierd 



47 

 

 

Dit fragment heeft een verwijzing naar seks op woordniveau door ‘balk’ en ‘opligt’, 

waardoor de allusie van mannelijke lust ontstaat. Een duidelijker voorbeeld van 

begeerte is het volgende fragment uit De Troost van Loosjes: 

Feith:  - - - o mijne J U L I A ! op dit oogenblik is dat hart geheel liefde, geheel 

tederheid - het fijnste gevoel stroomt door alle mijne aderen en naauwlijks kan ik 

van het verhevenst genoegen ademhalen - maar mijne pen, mijne woorden 

bezwijken - en vruchtloos poge ik mijne gewaarwordingen uit te drukken. -   

 

Loosjes:  o Juliaatje! Zaagt gij nu eens mij  

Ik ben zoo zacht en murf als brij 

’t Bloed tinteld mij door het lijf heenen 

Ik wil, maar kan van Plaisier niet steenen 

Ik ken pas spreken van pure klet 

En mijn pen lijkt wel dronken, als ik haar neerzet 

Loosjes maakt ook in dit fragment vooral gebruik van permutatie om zo het hele 

fragment de allusie van seksuele begeerte mee te geven. Permutatie is van toepassing 

op ‘zaagt’, dat zowel een conjunctief van ‘zagen’ als van ‘zien’ (in imperfectum) is. De 

betekenis van ‘zaagt’ laat zich raden: ook in deze tijd is het een synoniem. Zo verandert 

Loosjes ‘stroomt’ in ‘tinteld’; ‘aderen’ in ‘lijf’; ‘verhevenst genoegen’ in ‘Plaisier’ en 

‘ademhalen’ in ‘steenen’. Oppervlakkig gezien geen seksuele betekenissen, maar in 

combinatie verandert het hele fragment. De toevoeging van ‘dronken’ maakt het af: een 

‘zondige’ situatie. ‘Steenen’ –kreunen- kan als oxymoron gezien worden, evenals 

‘huilen’, zoals blijkt uit vers 46: ‘ Maar ik zou van Plaisier kunnen huilen’. Van Walré 

volgt Loosjes, maar is explicieter:  

Feith:   ‘waren onze zielen, onscheidbaar in een gesmolten, reeds voor de  

eeuwigheid aan elkanderen verbonden. - Nu ontdekten wij ons onze 

onderlinge behoefte, en beide vervulden wij - ieder een tot hier toe aaklig 

ledig hart. – 

Van Walré:  ‘En gevoelde een meer dan gewone sensatie, je weet wel waar 

  Benaauwd, heigende, slikkende, nu eens woest, dan weer teder […] 

                                                        
werd in tegenstelling tot dissenters, zoals doopsgezinden. Of Loosjes de spot drijft met de macht van de 
Gereformeerde Kerk (‘opligten’) is niet met zekerheid vast te stellen. 
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  Lag ik reeds in Trijntjes bouten en rolde met haar langs de grond.- […] 

  En ik vervulde bij haar een tot hier toe akelig ledig; elk had zijn zin.’ 

Woorden als ‘gelukzaligheid’  en ‘verheven gevoel’ worden ook door de andere 

Democrietleden vaak vervangen door ‘Plaisier’, dat meer een seksuele connotatie heeft. 

Loos van Westerkappel past qua subtiliteit meer bij Loosjes als het om zinnelijke 

beschrijvingen gaat. Hij gebruikt wel ‘plaisier’ als vervanging, maar maakt meer gebruik 

van metaforen als ‘..die ons een leven schonk als konijntjes in den duin’ of, in een wat 

uitgebreidere metafoor, waarbij ‘roos’ een andere connotatie heeft dan het origineel: 

Hoe droomrig gaat ons leven voort, hier bloeit een roos zoo frisch 

Wij tasten in verbeelding toe; maar basta! ’t is wel mis. 

(Feith: Ja! ons leven is een droom, en waar plukken wij hier een roosje dan in 

onze verbeelding?) 

 

Dat de natuur als metafoor voor seks wordt gebruikt in de parodie is niet 

toevallig. De natuurbeleving in combinatie met ‘gewaarworden’ en ‘gevoelen’ is een 

belangrijk kenmerk van sentimentele romans. De mens vormt daardoor een eigen 

relatie met de natuur. Van Walré zet bewust realiteit in om al dat ‘verhevene’ van de 

natuur te parodiëren. Zo zet hij de zin ‘.. sloeg ik mijne begunstigde wandelplaats in’ om 

in een Haarlems tafereel: 

‘Ik ging de Zijlpoort uit, de zijlweg op; ik ontmoette in ’t geheel geen volk 

En liep dus vol gedachten al voort, tot aan de Brouwerskolk,’ 

Hij benadrukt het lichamelijke door ‘koontjes’ te vervangen door ‘kaaken’, ‘lieftallig’ 

voor ‘mooye’ en ‘onschuldige borstjes op een zwoegend hart’ wordt ‘twee blanke 

zwoegende borstjes’. En deze anticlimax maakt het af: 

En daar ik mij een bloemrijke plaats wilde kiezen ten zetel 

Stak ik mij in’t nederzitten verdoemelijk aan een brandenetel; 

Mimicry met natuur als beeld voor seks komt bijvoorbeeld mooi uit in de alliteratie van 

de woorden ‘Heelal’ en ‘Hengst' in De Ontmoeting, als Julia en Eduard het bos verlaten: 

Feith:       ‘Eén oogenblik had een nieuw Heelal voor mij ontsloten- 

Van Walré:      ‘Eén oogenblik had mij gemaakt als een Hengst die voor ’t eerst   

     heeft gesprongen,’ 

Loosjes maakt echter geen gebruik van de natuur om seksuele lading van Feiths Julia te 

ontmaskeren. Hij past natuurelementen wat onnatuurlijk toe,  zoals in De Troost bij de 
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omzetting van ’door u bezield’ naar: ‘Maar door jou word ik levendig als een visch – En 

zoo vlug als een hagedisch’. Hij parodieert het natuurelement als setting nauwelijks; 

dat is een groot verschil met hoe Van Walré speelt met het thema. 

Expliciete kritiek van het genootschap op de seksuele lading van Julia is heel 

goed zichtbaar door de parodiëring van het eerste hoofdstuk van het origineel.163 Niet 

alleen door de tekst, maar door simpele dingen als de titel Aan Mevrouwe***, wat in de 

parodie Aan Mevrouw xxxx is geworden: de xx-jes bij wijze van kussen, maar ook een 

extra om te overdrijven. Feith heeft dit hoofdstuk geschreven als kader om het verhaal 

Julia, zogenaamd een authentiek verzoek van een hoogstaande wijze vrouw, Sophia.164 

Het hoofdstuk is interessant, omdat Feith hierin aangeeft kritiek te verwachten op het 

Julia: ‘Men zal lagchen en het zal met mij gedaan zijn’. Ook geeft hij aan dat er niets 

onbehoorlijks gebeurt in Julia:  

‘geen verleidende Gebeurtenissen, geen onverwachte toevallen - geen enkel 

bekoorlijk Nietje zelfs’  

Al is deze brief aan Sophia een literaire gemeenplaats, hier is Feith zelf aan het 

woord.165 In de parodie is onduidelijk wie de briefschrijver is. Er staat weliswaar ‘Van 

Veen’ onder, maar alle hoofdstukken zijn ondertekend met de pseudoniemen van de 

Democrietleden. Uit de tekst blijkt door het overnemen van de ik-vertelinstantie dat hij 

spreekt in de hoedanigheid van Feith, waardoor de schrijver zelf wordt geparodieerd. 

De parodie beschrijft – anders, maar zeer gelijkend aan het origineel- niet het ontstaan 

van een idee op een mooie avond in het groen, maar Sophia en Feith die seks hebben, 

waaruit een illegaal kind, Julia, is ontstaan: ‘Bevallige! Gij weet dat ik u niets kan 

weig’ren, getuige deze vrucht van heeten minnegloed‘. Met deze personificatie wordt 

aangesloten bij de kritiek dat (de roman) Julia niet zo kuis wordt opgevat door lezers, 

als bedoeld werd door Feith: ‘Men zal zelfs durven haar een hoerenkind te noemen’. Het 

‘kind’ moet op verzoek van Sophia ‘in ’t ligt treeden’ , hetgeen betekent dat ‘…ik [Feith] 

mij stelle tot een openbaar schandaal’.166 Feith wordt zelf dus ‘door de groep schuldig 

bevonden aan ondeugd’ en die waarheid moet aan het licht worden gebracht vinden 

Democrietleden.  

                                                        
163 Zie bijlage 2 voor de originele tekst van Aan Mevrouwe xxxx uit de parodie, pp. 86-89. 
164 Zie inleiding van: Feith, R. (1982), Julia (ed. J.J. Kloek en A.N. Paasman). Den Haag, pp. 30-35. 
165 Idem, notities 21-26 bij p. 74. 
166 Bijlage 2, p. 86. Foto EW. 
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 Toch wordt Feith niet alleen bekritiseerd. Hij wordt indirect ook bewonderd en 

lijkt een spreekbuis te zijn voor meer onderwerpen die in dit genootschap hebben 

geleefd dan ‘teder gevoelen’  alleen, getuige dit fragment uit Aan Mevrouw xxxx:  

Zoo minde ‘t voorgeslacht sinds lange tijden  

  Wanneer ’t vooroordeel geen geweld deed aan natuur 

  De man voldeed zijn lust, wanneer de vrouw ‘t mogt lijden 

Geen burgerlijke wet bedwong hun beider vuur 

Zo mint ook Julia, natuur regeert haar zinnen 

Geen jongeling heeft haar ooit tegen dank verkracht 

  Geen een dan Eduard, haar hartvriend, laat zij binnen167 

Er valt een heleboel samen in dit fragment: Patriottisme, verheerlijking van het 

verleden, menskunde, Verlichtingsideeën over de ‘natuurlijke’ mens en moraal, getuige 

de laatste twee verzen, die Loosjes vertaald naar: eerst trouwen….  

Moraal is belangrijk voor Loosjes en hangt samen met religieuze ideeën. Geen 

seks zonder huwelijk, zoals blijkt uit vers 56-58 uit De Troost:  

‘Als ik dat bedenk, hoe ruim wordt mijn ziel 

Wat zal ik voor jou zorgen, en voor al je zaken 

Als jij mijn vrouw wordt, dan zal ik het wel met je maken.’ 

Deze en andere teksten van Loosjes met het huwelijk als onderwerp, veroorzaken 

grotere deviaties in mimicry. Er wordt weliswaar op woordniveau iets van de 

oorspronkelijke tekst meegenomen, maar de strekking is zo afwijkend dat satire soms 

zelfs niet of nauwelijks waarneembaar is. Loosjes promoot in de parodie het huwelijk 

als de plek waar lusten hun plek kunnen krijgen. De meest herkenbare deviaties 

aangaande het huwelijk  zijn te zien in het hoofdstuk De Rots. Loosjes voegt bijvoorbeeld 

een lied van vier coupletten toe, met een aangegeven melodie. Daarin verbindt Loosjes 

de seksuele begeerte aan het huwelijk, zoals al blijkt uit het eerste couplet:  

Wijze: Lubin aime sa bergere 

Wat zal dat plaisierig wezen 

Als mijn bruiloftdag gemaakt;  

Ik zal dan den pijn genezen 

die je dikwijls razend maakt. 

                                                        
167 Bijlage 2, p. 88. Foto EW. 
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Juliaatje! lieve boutje! 

Ja Je weet wel wat ik meen 

Dan pak ik je als mijn vrouwtje 

Want gij zijt mijn vleesch en been.168 

Veel teksten over het huwelijk hebben een stichtelijk tintje, zoals blijkt uit het tweede 

couplet: 

Zoo ons dan een paar beluistert 

Dat nog naar elkander vrijdt169 

K wed dat paartje dan ook fluistert: 

Was het ook haast onze tijd! 

dan leven we ook zoo weeld’rig 

Als nu Juulge en Eduard 

Ach hadden wij’t zoo beeld’rig 

Uit was’t met onze smart. 

Dat Loosjes het huwelijk als de plek voor seksuele lusten ziet, blijkt ook uit de overgang 

van dit lied naar een meer expliciete scène. In het lied heet het schip, dat Eduard moet 

redden van de rots, Julia. In Feiths Julia is van een schip geen sprake. In zijn deel is 

Eduard is de wanhoop nabij en eindigt De Rots met veel interpunctie en veel 

‘gewaarwordingen’. Loosjes laat dat geheel los en besluit het hoofdstuk De Rots met een 

aantal verzen die de allusie van seks oproepen, door een soort climax te maken, 

versterkt door het repeterende ‘Hou by’. Tegelijk is het ook een redding van Eduard 

door ‘in de boot van Julia te springen’: een schip als metafoor voor een huwelijk.170: 

 Maar het begint zoo sakkerloots te waagen171 

Dat ik moeyelijk het schip zal kunnen praayen172 

’t geen daar ginder zeilt, - ik zal schreeuwen o ja! 

Hou by hou by hou by, lieve Julia! 

Daar komen zij - hoe zal ik mij nu bedwingen, 

Om in de boot van Julia te springen 

                                                        
168 Dit roep een Bijbels beeld op: Eva die uit de rib van Adam gemaakt wordt. Zie voor het gehele lied 
      bijlage 2 De Rots, pp. 75-77: vers 34-65. 
169 Dus niet met! 
170  Vergelijk: ‘Zij stappen in het huwelijksbootje’. 
171 In onstuimige beweging zijn (hier wellicht in deze context met andere intentie..)  
172 Aanroepen, maar ook aanklampen 
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Kom doen wij’t met een frisschen173 wijs 

Hoezee! vivat Eduard- adieu noordsche klip. 

Dit soort deviaties is soms te herkennen aan een veranderde vertelinstantie. Loosjes 

heeft een hoofdstuk herschreven waarin Julia de ik-vertelinstantie (vertellend-ik) is, 

maar hij laat Julia ook in de derde persoon praten over zichzelf, waardoor het gevoel 

ontstaat dat er een niet-merkbare verteller bij is gekomen. Dat zie je in zinnen als: ’Want 

anders loopt het zeker fout met jou en Julia’ en: ‘Kom nooit bij Juliatje weȇr’.174 Feith 

doet dat niet. Deze deviaties zijn wellicht een podium waar een schrijver als Loosjes zijn 

‘goede raad’ aan de lezer geeft.  

Literatuurkritiek 

Er is genoeg parallellisme in de parodie te vinden om te stellen dat er sprake is van een 

satirisch kenmerk. Het is bij de meeste hoofdstukken mogelijk de teksten naast elkaar te 

leggen en min of meer regel voor regel met elkaar te vergelijken, ondanks het verschil 

van proza en poëzie. Wat het genootschap duidelijk wilde maken door ‘Lachend de 

waarheid zeggen’ is door deviaties in mimicry van het origineel naar voren gekomen.  

Mimicry is echter niet te vinden in uiterlijke kenmerken als de voor Feiths Julia zo 

betekenisvolle interpunctie. Er is geen duidelijke kritiek op de vorm van de roman. De 

belangrijkste afwijkingen in mimicry zijn te vinden in de teksten van Loosjes over het 

onderwerp huwelijk. Loosjes laat zo een eigen geluid horen binnen de algemene 

receptie van de roman door het genootschap.  

Uit de analyse blijkt dat literatuurkritiek die Democriet heeft, aansluit bij 

algemene kritiek die in de Republiek geuit werd over sentimentele romans, zoals Julia. 

Inhoudelijke kritiek van de parodie omvat enkele kritiekpunten van bovengenoemd 

artikel van Allart in de Vaderlandsche Letteroefeningen. Het gaat om de ‘valsche’ 

gevoelens van Julia, daar het personage zich onschuldig voordoet, maar ongepast 

gedrag bevordert bij Eduard. Verder het ‘valsche’ gevoel van het personage Eduard, 

want volgens de parodie zijn de gevoelens niet platonisch, zoals de roman doet 

voorkomen. Lezers worden daardoor geconfronteerd met seksuele inhoud. Ook de 

overdreven beschreven gevoelens in de roman zijn ‘valsch’ naar de mening van het 

genootschap. De visie is dat de waarde van Eduard als man vermindert door zijn pathos. 

Hij vormt zo geen goed voorbeeld voor lezers. Bovendien brengen genootschapsleden 

                                                        
173 Krachtig, levenslustig 
174 Bijlage 1 Julia aan Eduard (1)  Idem vers 22 en 51. 
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realiteit aan in teksten omdat ze de ‘verheven’ wereld te ver vinden afstaan van de 

werkelijkheid. Loosjes is de enige met zijn inhoudelijke kritiek over het verzaken van de 

plicht van de man: het huwen van een vrouw voor seksuele omgang. 

Ilinx  

Deviaties in mimicry op talig niveau, zowel bij fragmenten, zinnen als woorden, hebben 

voor ilinx gezorgd. Er zijn verschillende technieken gebruikt om mimicry toe te passen 

en tegelijkertijd de connotatie te veranderen en allusies te tonen. Op zinsniveau zijn 

technieken als vergelijking, hyperbool, climax/anticlimax en overdrijving zichtbaar, 

waardoor er omkeringen van betekenissen ontstaan zijn. Op woordniveau is mimicry 

zichtbaar door permutatie met behulp van synoniemen, homoniemen en oxymorons 

voor woorden die in de roman door Feith platonisch bedoeld zijn, zoals gelukzaligheid, 

wellust en gevoelen. De meest gebruikte techniek is overdrijving, waarmee de 

‘overdreven’ stijl van de roman Julia wordt gespiegeld. Alhoewel directe vulgarismen 

niet voorkomen, roept die spiegeling wel het effect van vulgarismen op. Ilinx is dan het 

meest merkbaar. De effecten van satire, oftewel ilinx, hebben het doel de lezer/ 

toehoorder te ontregelen, te verrassen, te schokken om iemand te laten lachen en 

nadenken over het onderwerp van –in dit geval- de parodie. George Test noemt satire 

het samenspel van vier cultuur (-historisch) bepaalde vormen van sociaal gedrag: 

agressie, humor, spel en oordeel, maar het karakter van een parodie leent zich niet voor 

directe agressie.175 Iedere vorm van sociaal gedrag veroorzaakt ook een effect. Omdat 

het motto van het genootschap ‘Lachend..’ bevat, is het logisch dat het eerste doel van de 

schrijvers van de parodie humor is geweest en daarmee het lachen als effect. ‘In de 

humor wordt een cognitieve dissonantie teweeg gebracht, doordat de vaststaande en 

vanzelfsprekende betekenissen, waarden en normen die ons denken, voelen en doen in 

het alledaagse leven sturen en richting geven, in de war geschopt worden.’176 Een 

voorbeeld daarvan is te vinden in De Troost. Feith heeft het over  [o Julia!] ‘eenigste 

Schepster van mijn geluk!’, wat Loosjes omzet naar: ‘o Pollepel van mijn Plaisier!’  

Uitgaande van bovenstaande contemporaine kritiekpunten op het  

sentimentalisme is geprobeerd na te gaan wat het mogelijke effect is van bepaalde 

                                                        
175 Drees, M. M., & Nieuwenhuis, I. (2010). De macht van satire: grenzen testen, grenzen stellen.  
       Nederlandse letterkunde, 15(3), p. 199. Zie ook noot 39. 
176 Citaat overgenomen uit de inleiding van Zijderveld, A. C. (1971). Sociologie van de zotheid: De humor  
      als sociaal verschijnsel (Vol. 56). Boom Koninklijke Uitgevers, p. 14. 
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onderdelen van de parodie. Dat is bij benadering, want het is namelijk niet zonder meer 

mogelijk de effecten op waarheid te toetsen. Ook de notulen van het genootschap 

bieden daartoe weinig houvast, maar er is een incident te vinden. Op 21 februari 1797 

heeft  ‘Focquenbroch’ moeite gehad om mee te werken aan de parodie: ‘Ik heb driemaal, 

maar staag vrugteloos beproefd haar van een Meijsje in een Hoertje te veranderen Maar 

ach! wij bleeven te verwijderd van elkand’ren– het ging niet - ‘k wierd bedroefd’. Of dat 

te maken had met gebrek aan dichtkunst of met de eigen normen en waarden van dit 

genootschapslid is niet met zekerheid te zeggen. Om het effect te creëren dat lezers van 

de parodie laat nadenken over ‘valse gevoelens (kritiekpunt 1) is overdrijving 

toegepast, bijvoorbeeld waar Loosjes Eduard en Werther tegen elkaar laat opbieden wie 

het meeste verdriet heeft.177 Dat heeft het effect van minachting voor en afkeren van 

identificatie met de personages door lezers. Hij gebruikt ook veel permutatie om een 

onschuldig woord te voorzien van een seksuele connotatie en zo een schokeffect te 

veroorzaken, bijvoorbeeld met woorden als keel (In De Troost: ‘Dat beloof ik bij mijn 

keel’, vers 19), dat naast ‘hals’ ook ‘bobbel’ kan betekenen, ‘sjompen’, dat strompelen, 

maar ook ‘soppen’ betekent; ook nu nog een bekend synoniem voor seks. Een 

woordgroep als ‘huilen voor je plaisier’ komt regelmatig voor in samenhang met een 

scène die ook als vrijpartij bestempeld kan worden, waardoor de waarde van echt 

huilen onderuit wordt gehaald (kritiekpunt 2). Het hoofdstuk De Rampzalige is een 

grote overdrijving van verdriet, waardoor de geloofwaardigheid van ‘gevoelen’ flink 

daalt. Het schokeffect van indirecte, maar soms zeer expliciete seksvoorstellingen heeft 

een groot aandeel in deze parodie, al zijn er verschillen in gradaties. Neem de zin van 

Loosjes: ‘’t Is of ik, zoo hol over bol, met mijn gat in de rozenblaȇn val-‘ in vergelijking 

met die van Van Walré: ‘ [zij] knielde in het zand,-Zoo knielde eerder voor Priapus een 

dartele Bacchant’, wat voor kenners van de Klassieken niets aan de verbeelding 

overlaat.. Overdrijving is de meest gebruikte techniek van de schrijvers om de zwakheid 

van Eduard te vergroten, waardoor er verontwaardiging ontstaat bij lezers over het 

verzaken van zijn plicht als man (kritiekpunten 3 en 4) volgens de normen van de 

geslachtskaraktertheorie. Loosjes benut het schokeffect van seksueel getinte teksten om 

mannen te wijzen op een andere plicht: eerst het huwelijk, dan de rest.  Er zijn niet veel 

satirische kenmerken te vinden die ingaan op het verschil tussen ‘gevoeligen’ en 

                                                        
177 De Rampzalige, vers 22-24, pp. 71-74  
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‘ongevoeligen’ en dus er is ook nauwelijks een bepaald effect waarneembaar voor 

kritiekpunt 5.  Loosjes versterkt dat verschil hier en daar wel, zoals in De Rampzalige, 

waar hij ‘harten van steenen’ tegenover ‘een hart zoo week als pap’ zet, wat misschien 

de lachspieren aan het werk zet. Het ‘schadelijke en gevaarlijke’ van sentimentalisme 

komt onder andere in de parodie tot uiting op woordniveau als ‘mal’, ‘gek’, ‘woelig’, 

‘dolle hond’ en andere woorden met dergelijke strekking. Voor moderne lezers zal het 

schrikeffect van deze woorden waarschijnlijk minder groot zijn dan voor achttiende-

eeuwers, die ratio zo belangrijk vonden, maar dat is een interpretatie.178 Al met al is 

ilinx het meest gericht op het schokeffect dat de vulgaire inhoud op het achttiende-

eeuwse publiek zal hebben. Tegelijkertijd kan er flink gelachen worden, zeker naar onze 

moderne maatstaven. 

Conclusies  
Resultaten van deze casestudy hebben betrekking op de visie van en omgang met het 

sentimentalisme door het genootschap Democriet en de door Adriaan Loosjes 

geschreven (delen uit de) parodie Julia (1796-1812). De parodie bereikt via spel en 

humor een oordeel, die literatuurkritiek op Julia en daarmee op het sentimentalisme 

vormt. Dat sluit dus aan bij wat Geerars over satire zegt: ‘Uitgaande van de Horatiaanse 

regel ‘ridentem dicere verum’, kunnen wij stellen, dat de satire de te hekelen ondeugden 

in de eerste plaats als lachwekkend zal kenschetsen.’179 Om de receptie van het 

genootschap en Adriaan Loosjes te duiden zijn de volgende deelvragen via literatuur 

onderzocht: 

1. Binnen welk cultureel en literair-politiek klimaat moeten we het genootschap 

Democriet en Adriaan Pz Loosjes situeren? 

2. Welke opvattingen over het sentimentalisme en in het bijzonder over het boek Julia 

van Rhijnvis Feith leefden in de Nederlandse literaire debat tussen 1783 en circa 1812? 

3. Welke door Adriaan Loosjes’ toegepaste satirische technieken in de parodie geven 

zijn receptie over Feiths Julia weer?  

 Uit de literatuur blijkt dat ontwikkelingen in het cultureel en literair-politiek 

klimaat aan het einde van de achttiende eeuw van betekenis is geweest voor de vorming 

van  literatuurtheorie. Het politieke klimaat heeft gezorgd voor het ontstaan van vele 

                                                        
178 Zie bijvoorbeeld Hofman, E. (2012). De schaduw van Foucault. Over opsluiting van krankzinnigen in  

       de achttiende eeuw. De Uil van Minerva, 25(3). 
179 Geerars 1972 (zie noot 26), p. 9.  
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Patriottistische genootschappen, waaronder het geheime letterkundig genootschap 

Democriet in 1789. Genootschappen hebben door vele connecties in een kleinschalige 

literaire omgeving veel invloed op de receptie van literatuur en daarmee op de literair-

theoretische vorming. De oprichter van Democriet, Adriaan Pz. Loosjes, is een 

genootschapslid met connecties vanuit verschillende hoeken, zoals de invloedrijke 

doopsgezinde burgers, de Patriottistische beweging en de uitgeverswereld.  

Het is de tijd dat burgers het moreel verval van de maatschappij een halt willen 

toeroepen door opvoeding en sturing, terug naar de ‘goede’ oude tijd van  de Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden. Ook ontstaat een opleving van de belangstelling voor 

de Klassieken, waaruit de naam en de tradities van Democriet zijn ontstaan. 

Tegelijkertijd ontstaat een behoefte aan echtheid, aan oorspronkelijkheid, aan ‘echte’ 

waarden. Het motto ‘Lachend de waarheid zeggen’ van Democriet illustreert de 

authenticiteitscultus, die invloed heeft op ontwikkelingen op vele terreinen, waaronder 

die van de literatuurtheorie. Men verwacht van auteurs dat hun werk oorspronkelijk is 

en echte gevoelservaringen toont, niet slechts een imitatie van anderen. Democrietleden 

zien dan ook een taak in het beoordelen van de ‘echtheid’ van de eerste sentimentele 

roman Julia van Rhijnvis Feith middels een parodie.  

Gebleken is dat de term ‘sentimentalisme’ pas in de negentiende eeuw wordt 

gebruikt, maar dat het een fundamentele rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de  

literatuurtheorie door de commotie eromheen. De belangstelling voor het ‘gevoelen’ en 

het aanvankelijke enthousiasme voor een roman als Julia is ontstaan vanuit de 

menskunde die opkwam vanuit het empirisme. De kritiek op het sentimentalisme in de 

Nederlanden vindt zijn oorsprong in de discussie in Engeland, maar de 

authenticiteitscultus, de geslachtskaraktertheorie en religieuze ideeën hebben grote 

invloed op de discussie. Gezien de succesvolle verkoop van romans onder vooral jonge 

en vrouwelijke lezers vreesde men de negatieve invloed van de sentimentele roman op 

de maatschappij door lezers. De geslachtskaraktertheorie draagt bij aan de idee dat 

vrouwen beschermd moeten worden tegen kwalijke invloed van romans op hun 

karakter en deugdzaamheid. Gevaren zag men onder andere in personages, die geen 

deugdelijk voorbeeld vormen naar maatstaven van  de samenleving toen. Met name de 

mogelijke seksuele lading van sentimentele gevoelsuitingen; het nemen van besluiten 

over liefdesverbintenissen zonder ratio; egocentrisme en afkeren van verplichtingen 

zijn genoemde onderdelen van de discussie. Deze kritiek vindt ook zijn weerklank in 
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opkomende religieuze ideeën, die de relatie van God en mens en het deugdzame leven 

centraal stellen.  

Het debat over het sentimentele is niet een puur literaire,  aaneengesloten 

discussie geweest over zuiver Nederlandse literatuur. Het literatuur-theoretisch debat 

noch het algemeen cultureel-maatschappelijke debat over effecten van literatuur op 

lezers is door kritiek op het sentimentalisme ‘opgelost’. De kritiek op het 

sentimentalisme wel de aanzet geweest tot het denken over psychologische 

ontwikkelingen in personages, mogelijke effecten van literatuur op de maatschappij en 

sturing van gevoelens bij lezers, tot zelfs in onze tijd. De receptie van Julia door Loosjes 

en andere Democrietleden is van belang, omdat de kritiek in de parodie zich wel richt 

op een Nederlands werk van een Nederlands auteur. Het is een weergave van discussies 

achter de gesloten deuren van genootschappen en een resultaat van een lang en breed 

debat. De kijk op het sentimentalisme van Loosjes is gevormd door de discussie rond 

sentimentalisme. Als actieve uitgever, auteur van romans en artikelen in invloedrijke 

tijdschriften heeft hij bovendien invloed op het literair-theoretische debat. De receptie 

van Loosjes is dus van betekenis.  

 De parodie op Julia is een niet eerder geanalyseerde exemplarische bron, 

die informatie verschaft over de receptie van de eerste sentimentele roman door het 

genootschap Democriet, in het bijzonder van een betekenisvol genootschapslid als 

Adriaan Loosjes. De casestudy biedt een contemporain perspectief op onze huidige 

ideeën van die korte, maar zo gevolgrijke sentimentele periode aan het eind van de 

achttiende eeuw. De kritiek op Julia van Rhijnvis Feith heeft een tweetal hoofdthema’s: 

hoe ‘echt’ zijn de gevoelens van de personages en wat zijn de effecten van het 

sentimentele op lezers?  

Uit de analyse van de teksten blijkt dat de parodie inderdaad satirische 

kenmerken heeft: zowel mimicry als ilinx zijn herkenbaar. Gebrek aan authenticiteit 

door overdrijving is de voornaamste kritiek op de roman, maar ook de voornaamste 

techniek om te spiegelen aan het origineel. Loosjes is de enige die de kritiek door de 

lezer van de parodie zelf laat ontdekken door terug te verwijzen naar de originele tekst 

(het poëziedeel van Werther), waardoor de overdreven stijl een lijkt te worden en het 

origineel haast een onderdeel van de parodie.  

Daarnaast wordt door permutatie op woordniveau de mogelijke seksuele lading 

op fragment- en zinsniveau verduidelijkt, waardoor vulgaire allusies ontstaan. Die 
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allusies hebben betrekking op personages, op setting en op handelingen. Vooral 

handelingen (verba) worden omgezet naar werkwoorden waarin seksuele beweging 

wordt gesuggereerd. Daarmee wordt aangetoond dat de roman Julia eenvoudig te zien 

is als een erotische roman. Permutatie wordt eveneens toegepast om de 

overdrachtelijke betekenis van ‘verheven’ gevoelens via synoniemen en homoniemen 

letterlijker en dus realistischer te maken. Zo wordt de kritiek dat die ‘verheven’ 

gevoelens onecht zijn onderstreept: doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.180 

Vergelijkingen en hyperbolen worden gebruikt om sentimentele karaktereigenschap- 

pen te overdrijven, waardoor de kritiek op en de minachting voor overdreven gevoelens 

(van mannen) duidelijk wordt. Door teksten van andere Democrietleden te 

onderzoeken is gebleken dat de meeste kritiek in het genootschap breed wordt gedeeld, 

met een belangrijk verschil: Loosjes spreekt lezers van de parodie anders aan. 

De verschillen zijn vooral te vinden in de kritiek dat sentimentele personages 

(met name Eduard) hun plicht verzaken door te verzinken in gevoelens. De kritiek op 

personages past in het plaatje van de geslachtskaraktertheorie en wordt het sterkst 

uitgedragen door Loosjes. Zo wijkt alleen hij af van mimicry om een statement te maken 

over de plicht van het huwelijk voor het handelen naar lustgevoelens. Zijn deviaties 

hebben een stichtelijke bedoeling. Hij voegt behoorlijk veel eigen tekst toe in 

vergelijking met anderen. De aansporing tot het huwelijk bewijst een grotere invloed 

van religie op Loosjes dan op andere Democrietleden, wat te merken is aan zeer 

spaarzaam gebruik van Klassieke onderwerpen als ‘het heiligdom van de Min’, Vrouwe 

Venus, et cetera. Loosjes noemt slechts een keer ‘god Juppijn’ (vers 83 in De 

Rampzalige) en hij gebruikt het woord ‘God’ nooit, alsof dat niet passend is in een 

schunnige parodie.  

De parodie levert een bevestiging van ontwikkelingen in de literatuurtheorie aan 

het eind van de achttiende eeuw. De verandering van het sentimentalisme naar een 

theologische-sentimentele variant is door Loosjes in deze parodie zichtbaar. Zijn kijk op 

de sentimentele roman Julia heeft al in 1796 kenmerken van een religieuze variant die 

zich vanuit het sentimentele heeft ontwikkeld. Loosjes heeft deze lijn van denken 

doorgevoerd in zijn eigen werk. Zo wordt hij gezien als grondlegger van een nieuw soort 

historische roman, waarin de gevoelens van de lezer worden aangesproken. Loosjes’ 

                                                        
180 Een  metafoor voor het verschil tussen Julia en de parodie, ter illustratie, is de omzetting van ‘het  
      viooltje’ naar ‘brandnetel met rode bloemen’. Uit: De ontmoeting Van Walré, bijlage 1, p. 
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kwaliteit als auteur mag dan matig genoemd worden, hij werd wel tot in de negentiende 

eeuw veel gelezen en in een adem genoemd met andere beroemde schrijvers als 

Bilderdijk en Feith. Het vormt ook de bevestiging van de in die tijd ontwikkelende, 

gewenste juiste sturing van lezers door literatuur, iets wat in de literatuurtheorie nog 

lang doorklinkt. Naast anderen is hij met zijn werk een voorbeeld van een pionier in de 

ontwikkeling van literatuurtheorie. Het maakt Adriaan Pzn. Loosjes tot een 

literatuurcriticus avant la lettre, van het soort dat in onze tijd zou aanschuiven bij De 

Wereld Draait Door.  

Discussie  
Dat de parodie nog niet eerder uitgebreid geanalyseerd is, is een grote bron van 

motivatie geweest, maar ook een bron van zorg. Het is eenvoudigweg niet mogelijk 

volledig autonoom te zijn zonder een teletijdmachine naar de achttiende eeuw en dan 

nog... als vrouw was ik het genootschap Democriet zeker niet binnengekomen. De 

notulen hebben minder reflectie gegeven over het proces van schrijven van de parodie 

dan verwacht. Het literatuuronderzoek is weliswaar uitgebreid geweest, maar niet 

volledig: dat is ondoenlijk in het tijdsbestek dat ik had. Het onderzoek is evengoed 

groter geworden dan ik aanvankelijk voor ogen had. Een ander discussiepunt is het 

beperkt aantal delen van de parodie, al zijn alle delen wel gelezen. Ik sluit me aan bij de 

bevindingen van Joost Kloek over een historisch receptieonderzoek: het is een 

bescheiden, exemplarisch, maar zinvol onderzoek, dat een inkijk geeft in de receptie van 

literatuur in het genootschapsleven. De analyse heeft zich nu beperkt tot de receptie van 

Julia, maar biedt veel meer onderzoeksmogelijkheden, zoals taalkunde, sociolinguïstiek 

en letterkunde. Deze casus moet gezien worden als een kennismaking met een 

contemporaine bron, van waaruit interessante ontdekkingen zijn gedaan en 

bevestigingen van bestaande literatuurtheorie zijn voortgekomen. De hoop is dat de 

kast vol handschriften van Democriet in het Teylers Museum in Haarlem anderen 

uitnodigt om onderzoek te doen op allerlei gebied in de allesbehalve saaie achttiende 

eeuw.  

 

Ellen Wind, november 2017.  
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Afb. 7: Adriaan Loosjes. 

 ‘…Die toch door veelen van zijn schriften  Ons land geen kleintjen eer aan doet’  (Jacob de Vos 1784-1844, lid 

van Democriet) In: Spiegel voor de zoonen van Democriet.Door G:Brandt 1802, A4v.  
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Afb. 4, p. 36: Zie titelblad 
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Bijlagen 
1. Transcripties 
Julia aan Eduard (1) door Rotgans (Adriaan Loosjes)181 

[p. 28] 
1. Ja Eduard ik weet wel dat gij mij tȇer bemind 

2. Zoo zuiver als het helderst glas en simpel als een kind 

3. En onze zieltjes bestemaat, al vindt men zowat raar 

4. Ja schoon mijn meutje182 daar mȇe lacht die kennen regt malkaȇr 

5. Al zaagt ge er bij gelijken uit gelijk een Hottentot 

6. En ik als smagt’ ge veel die stinkt naar schar en sprot 

7. Je ziel bleef tog je ziel, niet waar – en zoo is’t ook met mijn 

8. Ja Poesjelief of ik het zwijg, als wij helsch lelijk zijn 

9. Ik zeg zoo als ik ervan denk, dan komt eerst regt de tijd 

10. Dat de eene ziel na de andre ziel puur uit Liefde strijdt; 

11. Dat stof, ja dat verwenschte stof, maakt ons zoo zwaar als lood; 

12. Wij waren anders engeltjes met onze billen bloot. 

13. Zoo bloot, zoo moedernaakt als Eva liep 

14. Ik weet de worteltjes der deugd die zitten bij jou diep, 

15. Maar smoddermuil!183 helaas!   [Heings]   ik  beloert ons dikwerf nog 

16. Denk ’t geen er laags haast was geschied, ei ei bedenk dit tog. 

17. Je weet wel, lach je gaauwdief als jij deze letters leest, 

18. Toen scheelde ’t maar een Kleinigheid of het was fout geweest 

19. Ja Knaap! dan was het fout geweest, -ik weet je bent bekwaam 

20. En zeg waar borgen wij ons tog moch ik eens de Kraam? 

[p.29] 
21. Neen Eduardje! neen jongen! niet weȇr, waar zoo na 

22. Want anders loopt het zeker fout met jou en Julia. 

23. Dan liever nog wat minder klef; want schoon het lekker schijn 

24. Men heeft er tog maar weinig aan om zoo gefopt te zijn. 

25. Nu Eduard jij weet het wel, ik lach nog om de grap, 

                                                        
181 Alle verwijzingen naar betekenissen zijn gevonden via het historisch Middelnederlands woordenboek 
van de geïntegreerde taalbank. Via: http://gtb.inl.nl/ 
182 Meeuwtje of klein muntje. Meeuwtje lijkt het meest toepasselijk als een soort liefkozing. 
183 Gezicht dat op kussen staat.  
 

http://gtb.inl.nl/
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26. Maar jongen was het eens gebeurd – het stond waarachtig schrap 

27. En zoo ik eens het spek zoo weggekregen had! 

28. Wat hadt men dan van ons gepraat. Neen snaak! blijf van mijn wrat 

29. We zitten nog te vast aan ‘t staf184 voor zulke raillerie 

30. Dat voel ik, ja al legt ge uw hand maar effen op mijn knie 

31. Ja dan voel ik Eduard! mijn hart zoo hevig slaan, 

32. En kort gezeit, mijn maagdom ging dan ligt wel naar de maan. 

33. We denken dat we bazen zijn, maar vriendje zien wij wel 

34. Dan is de kieschheid snoeverij, en kuischheid apenspel! 

35. Wat of men babbel van de ziel, van reinheid, harmonie 

36. Ik geloof het alles beste maat! maar handen van mijn knie, 

37. Want wat je van je Liefde praat en van je ziel mijn vrind, 

38. ‘K geloof tog dat je Julia om ’t lichaam ook bemint. 

39. En als ik in de spiegel zie ben ‘k ook zoo lelijk niet 

40. Ja zeg mij ook wat of er is dat ons dien trek verbiedt. 

[p.30] 

41. Je mint me om dat het moet er uit om dat ‘k een meisje ben 

42. Dat zit er bij die jongens in en lieve jongen, 

43. Regt uit gezegd- ik heb u lief om dat gij een jongen zijt 

44. En ‘k schaam mij geen zittepit185- En waarom lieventijd 

45. Zou ‘k mij dat schamen, niet een zier; jij weet ook immers dit 

46. En even eens mij vriend! als ’t spek in een fris varken zit 

47. Zoo zit er dat bij ons ook in, maar tog o jeminie 

48. Dat u de drommel zelve haal, komt ge ooit weȇr aan mijn knie! 

49. Neen knaap! ik heb een beter raad, dan gij misschien bedacht, 

50. En als je wijs zijt als een man neem dan die raad in acht 

51. Kom nooit bij Juliatje weȇr. wat zeg jij Eduard! 

52. Zeg voor altijd goejendag; ja wel die raad is hard; 

53. Maar troost je maatje! waar je ook bent, zelfs in Batavia 

54. ‘K zal altijd aan je denken Vriend! denk ook aan Julia! 

55. En ’t kon, al kwaamt ge in lang niet weȇr, daarom tog heil wil zijn 

                                                        
184 Hier waarschijnlijk bedoeld als ‘heerschappij’, de regels van de maatschappij.     
185 Ook wel gespeld als sittepit en zikkepit of sikkepit. 
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56. Dat jij mij nog eens wederzag al was ’t bij maneschijn. 

57. Nu maatje! huil niet als een kind, ’t is voor ons beiden goed; 

58. Wie weet hoe ras of jij mij me weȇr in ’t lieve boschje ontmoet 

59. En kan het daar niet zijn, wel nu; o welk een zoet gevoel 

60. Ligt staan wij eer gij ’t zelfs vermoedt wel voor den Predikstoel.- 

61. Ik als een reine fiere maagd, niet als vuile bruid 

62. Neen. Eduardje! nooit weer zoo het spel was haast verbruid. 

[p.31]  

63. En dan durfde ik den dominé niet in zijne oogen zien 

64. Blijf daarom nog wat van mij af, denk dat het moet geschien. 

65. Maar kom van avond tog nog eens mijn zoetert, Eduard! 

66. En pruil dan niet wat of je doet; maar vriendje hou u hard. 

67. En ’t geen ik boven alles, u voor deze keer verbie 

68. Houd tog vooral uw handen thuis en raak niet aan mijn knie 

69. Denk ook niet als je heenen gaat, zulks mij niet scheelen kan 

70. dat zul je zien, ja wel mijn vriend! Ik weet er heel veel van.  Rotgans. 

 

De Troost – Rotgans (Adriaan Loosjes) 

[p. 41] 

1. Heere Jemeny wat ben ik blij. 

2. Iets, neen alles geloof het vrij 

3. Ik wil alles, zelfs ‘t onmooglijke verrichten: 

4. Ik zal de grooteKerk zelfs opligten 

5. Als jij, mijn Juliatje, het gebiedt 

6. o dan ligt ik een balk op als een riet. 

7. Je hoeft om mij niet als een Juffershondje te beven 

8. Ik  [verasseneer]186 etje, zal blijven leven 

9. En met Plaisier, daar je zoo een zin hebt in mijn 

10. Dat laatste woordje was een balsem voor me pijn. 

11. Wat heb je mij bouterig187 vergeven 

                                                        
186 Niet erg duidelijk, maar asseneren betekent een bewijs van betaling geven; hier wellicht: ik bewijs het 
je. Of de betekenis van betaling hier mogelijk bewust wordt gesuggereerd is niet duidelijk. 
187 Bouterig kan herleid worden naar een aantal betekenissen, maar is niet eenduidig vast te stellen. 
Enkele betekenissen die hier mogelijk zijn: komend van boutje, bout als vleinaam, zoveel als: schatje, 
hartje, liefste. Met ‘bouterig vergeven’ zou dan als ‘allerliefst vergeven’ gelezen kunnen worden. In 
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12. Dat ik tegen je had misdreven. 

13. o Pollepel van mijn Plaisier! 

14. Je verzacht me hooft als conserv van vlier 

15. Ik ken jou aan je vriendelijke dingsigheid188; 

16. Ja, ik ken me, regtuit gezeid 

17. Geen zoo goedaardig mensch bedenken. 

18. Ik zal je nooit geen haar op je hooft meer krenken 

19. Dat beloof ik je zeker, bij mijn keel189! 

20. Ik verdacht je wat, maar niet veel! 

21. Je laatste brief kwam mij geheel zussen; 

22. Want alles was voor mij een speldekussen. 

23. Als Juliaatje riep ik overluit 

24. Mij niet bemind is ’t met mij uit! 

25. Kijk, toen het zoo met mij gesteld was, 

26. Kunt gij wel  gissen dat ik geen held was. 

[p.42] 

27. En ik dacht, als ik Juliaatje nu moet derven190 

28. Dan kan ik het heel wel door de tijd besterven. 

29. ’t Was waarachtig of mijn beste kalf191 verdronk 

30. Wat zeg ik het was of de vloer onder mij verzonk. 

31. Jou verlies bragt mij in duizend vrezen, 

32. Ik leek waarachtig een steenen Roeland te wezen 

33. Maar door jou word ik levendig als een visch 

34. En zoo vlug als een hagedisch 

35. Ik heb nooit aan je liefde getwijfeld, dat wil ik zweeren, 

                                                        
dezelfde lijn van vertaling past ook een dierlijke variant: ‘boutje’, als het achtereind van een dier. Verder 
wordt bouterig ook voor ‘struis, flink en mollig’ gebruikt. Zie 
gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010734.re.2&lemma=bouterig. 
188 De eerste betekenis is begeerte, verlangen, maar ook vriendelijkheid en voorkomendheid worden 
genoemd. Zie 
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013665&lemma=dingsigheid 
189 De keuze voor het woord ‘keel’ doet wat vreemd aan bij een belofte. Naast het bekende deel van het 
lichaam, wordt ook de betekenis ‘bobbel’ gegeven, al is niet bekend waar dit vandaan komt, mogelijk van 
bulla (lat.). In deze parodie zeker als mogelijk als alternatief! 
190 Ontberen, missen. 
191 Dit is ook een woord voor een naïef persoon. Een andere interessante mogelijkheid is ‘kalf’ als 
scheldnaam voor Calvinisten. Zie: gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M029609 
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36. Of de drommel192 mag mijn broek teeren193 

37. Zonder jou liefde hadt mij ’t leven lang verveeld 

38. En ik wenschte als een varken te worden gekeeld. 

39. o Juliaatje! Zaagt194 gij nu eens mij  

40. Ik ben zoo zacht en murf als brij 

41. ’t Bloed tinteld mij door het lijf heenen 

42. Ik wil, maar kan van Plaisier niet steenen195 

43. Ik ken pas spreken van pure klet196 

44. En mijn pen lijkt wel dronken, als ik haar neerzet197 

45. Je denkt ligt Eduard is een uil der uilen198: 

46. Maar ik zou van Plaisier kunnen huilen,  

47. Daar huil ik als een hofhond199, ja! 

48. Kon jij dat nu eens zien Julia! 

49. Je zoudt ook huilen [jer] ter degen. 

50. Met je neusdoek je tranen afvegen 

51. Maar dat is nu zoo niet [eilacie]! 

52. Die tijd is verdweenen, de tijd van gratie 

[p.43] 

53. Maar ik denk er wel nog aan 

54. Zeg Julia kan je me wel verstaan? 

55. Ja, jij verstaat me, dat zweer ik bij mijn kiel200 

56. Als ik dat bedenk, hoe ruim wordt mijn ziel 

57. Wat zal ik voor jou zorgen, en voor al je zaken 

58. Als jij mijn vrouw wordt, dan  zal ik het wel met je maken. 

59. Ik zal, spijt die nou van liggen te praten 

                                                        
192 Een wat gemoedelijker woord voor duivel. 
193 Verscheuren, kapot maken. Ook: weghalen. 
194 Naast ‘zaagt’ in de betekenis van opmerken, zien (‘als je mij eens zou zien’), is er ook een betekenis in 
de vorm van zagen mogelijk: de heen-en-weergaande beweging, zeker in combinatie met de volgende zin. 
195 Steunen, klaaglijk zuchten. 
196 plezier 
197 ‘Zetten’ heeft veel betekenissen en daardoor ook veel extra mogelijkheden. Onder andere: in beweging 
zetten, in een bepaalde gemoedstoestand brengen, zie: 
gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M088714&lemma=zetten 
198 Uil der uilen in de zin van zeer dom persoon, maar ook in Bijbelse zin een zondig, onrein persoon. 
199 Huilende hofhonden: veel misbaar maken, schreeuwen. 
200 Mannenkleding, soort overhemd zonder knopen. Er is verwantschap met keel (zie noot 8) volgens 
WNT, maar niet erg aannemelijk in deze context. 
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60. Nooit eene enkelen dag u alleenig laten. 

61. o Wat een prettige kijk is dat! 

62. ’t Is of ik, zoo hol over bol, met mijn gat 

63. In de rozenblaȇn val –wanneer zal die tijd komen 

64. Nog deze maand. neen dat zijn droomen! 

65. Maar toekomende maand zeker, wel dan 

66. Trek ik een schoonhembd201 en een best wambuis an 

67. En dan zal ik zeggen als ik je kom te pakken; 

68. Dat ik je nooit meer zal plagen of verlakken; 

69. Ja dan kon het wel beuren, lieve ziel! 

70. Dat ik, zoo puur uit Plaisier, van mijn zelven viel. 

71. Ja, zoo ik op dat punt nog lang most staan blijven, 

72. Zou mij mijn Pen verbieden te schrijven 

73. o Juliaatje. Júliaatje, waart gij hier 

74. Dan deelde je vast in mijn Plaisier 

Rotgans 

 

De Rampzalige – Rotgans (Adriaan Loosjes) 

[p.44] 

1. Je hebt het mis Juliaatje leef! Als je denkt 

2. Dat een ander zijn paadjen ook niet met tranen is besprenkt 

3. Heden mijn kind! er zijn er bij heele risten202, die het kwaayer hebben als ik 

4. Daarom als jij het zoo goed kunt vinden wees dan maar wat in je schik 

5. De menschen, ’t is waar, al roepen zij van liefde en broederschap, 

6. Hebben harten als steenen, maar ik vond er tog een met een hart zoo week als 

pap. 

7. Maar zulk een hart is niet tegen veel dingen bestand,  nu weet je wel, zonder dat 

ik daarover praat 
8. Wij hebben allebei zulke hartjes, - en ik koos dien man tot mijn kameraad 

9. Je zoudt, daar verzet ik een stuwer onder, hem daartoe verliezen; kijk 

10. Wij bevielen malkander op het eerste gezigt al, gelijk zoekt gelijk 

11. Als men ‘er zoo een vindt, dan zeggen de ongelukjes niet met al 

                                                        
201 De ‘b’ hier is niet al te duidelijk. 
202 Heleboel bij elkaar, rissen. 
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12. Wij hebben ‘er zamen zelfs plaisier over, o we zijn somtijds zoo mal. 

13. Hij heet Werther. O dat ik wat doen kon om hem.. maar dat kan niet zijn. 

14. Zijn gezigt staat zoo stijf als dat van een lijk. Hij drinkt tranen voor wijn. 

15. Lang zaten wij bij malkaȇr te huilen snot en kwijl 

16. Zijn zakdoek kon je wringen, en mijne was een natte dwijl; 

[p. 45] 

17. En toen begon hij eerst te zeggen wat hem schortte, - ’t was op een plek 

18. Die hij heel dikwijls bezocht, en ik ga dan met hem mee. De jongens zeggen wij 

zijn gek; 

19. Maar wij weten het wel beter; wij zitten daar te huilen voor plaisier. 

20. Op een zekeren tijd dan, zaten wij daar: mijn kop was dik als die van een stien203 

21. Door het janken en sjompen204; toen zei ik hoor Werthertje je bent 

22. Niet heel gelukkig – maar maatjen ik zweer je, al ben jij een vent 

23. Dat ik nog veel meer verdriet in het leven heb als jij,- als ik als ik als ik 

24. Riep de vriend -en hij huilde wel een kwartier…. dat was een gesnik. 

25. Als ik zeide hij nog eens .. en viel met zijn hoofd tegen een steen. 

26. Stom als een visch stond hij daar. Ik wist niet of ik ja zou zeggen of neen 

27. o Júliaatje! Toen had ik tijd om te denken hoe het was gesteld  

28. toen ik van je scheiden moest weetje, toen was ik ook geen held 

29. Maar die Werther is dan een heele raare. Het is onder ons gezeid 

[p. 46] 

30. Een goed extempore maker, en een dichter al R.. F.. 

31. Verbeeld je zoo bedroefd als hij was, schreef hij met een griffie, want 

32. Wij hadden gelukkig toen hij die bui kreeg een lei by de hand 

33. Vierentwintig regels in rijm; ik zend het liedje hier bij, 

34. Lees dan die woorden eens wat een vent hij is, dat is hij. 

35. Lees dat eer gij mijn brief verder leest, - adieu mij Juliaatje tot strak.205 

36. Tot versterking van mijn zinnen neem ik een snuifjen op mijn gemak 

X X 

37. Je hebt ze nu gelezen. Wel jemenie! Je weet hoe ik ben, wat was ik aangedaan 

                                                        
203 Steen. 
204 Met knikkende knieën lopen, strompelen, sjokken, maar ook op en neer in het water dompelen, 
soppen. Soppen heeft ook nu nog een seksuele lading. 
205 Straks. 



73 

 

38. Ik was zoo slap als een kop botertje dat een uur in de zon heeft gestaan 

39. Ja de liefde doet het hem ook, net als ons, en hij dacht al heel ras 

40. Dat buiten hem en zijn eigen hartjen, op de heele wereld geen tederheid was. 

41. Hij merkte zelfs de wind niet, en kroop als een wurm in het stof, 

42. Tot dat hij een meisje, precies als jij bent, toevallig trof 

43. ’t was ook zoo een onstoffelijk Dingetje van vrouwelijke gedaante, en achttien 

jaren oud 

[p. 47] 

44. Daar had je het leven toen ook gaande , - zij waren haast getrouwd 

45. Toen raakte de goeie beste Werther in allerellendigsten nood; 

46. Want kijk dat meisje stierf heel schielijk den bitt’ren dood. 

47. Dat was een zware slag…Neen! neen dat is zoo niet zij lijkt voor hem zoo. 

48. Ze is niet heusch dood; hij denkt en houdt zich zoo; dan praat hij bijlo! 

49. Dat ik, die anders op die dingen nogal al gevat ben, geen woord van kan verstaan  

50. Hij is de meid niet waardig, en misschien is daar wel wat aan, 

51. Hij wil alleen maar ongelukkig zijn, en dat vind ik opperbest 

52. Hij is zoo jaloers als een kat, en hij stinkt als de pest, 

53. Zoo bedorven is zijn adem daar zijn long op een drafje verteert, 

54. Hij heeft dan raare concepten; en de meesten zijn dwars en verkeerd 

55. Laatst wou hij, dat zijn meid geen kruimeltje ongeluk hebben zou 

56. En dat al dat ongeluk, bedenk eens welk een onmanierlijke206 trouw! 

57. Hij alleen zou hebben, en zij al zijn geluk. –zie dat was een zet- 

[p. 48] 

58. En die gedachte Juliaatje, gaf hem een buitenspoorige pret. 

59. Maar die duurt niet lang; want dan slaat hij als een koek weder neer 

60. En zit te mijmeren en te kijken, als een houten lieven heer. 

61. Dan roept hij eindelijk uit: eenige meid op de wereld! althans voor mijn 

62. Hoe heb ik in een oogenblik in jou oogen tog leeliijk kunnen zijn! 

63. Dat was het Eduard! dat was het, waar door ik in ongeluk ben geraakt 

64. En als je me tog regt beziet, ik ben immers niet mismaakt. 

                                                        
206 Onfatsoenlijke, ongemanierde. 
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65. Maat ’t is alles fut207 met me, men zegt ik ben scheef van nek208 

66. En ze beeldt het haar maar in, en waarachtig de meid is gek. 

67. Maar wat zal men zeggen als een meisje zoo eens iets op je krijgt,  

68. Dan moet ze gelijk hebben en men doet best dat men zwijgt 

69. Maar ik kan het niet verzwijgen, en ’t brengt mij gedurig uit mijn luim 

70. Ik word er zelfs mager van. Kijk wat zit mijn kamizool209 mij ruim 

71. Hij verzet zijn zinnen wel eensjes, als hij om een ander huwelijk denkt. 

72. Dat minnaars met een blaauwe scheen210, zeker de beste vertroosting schenkt 

73. Hij denkt dan in een ander meisje haar weer te vinden ’t geen ik prijs. 

74. Lees wat onder zijn silhouet staat zijn leere211 ziel ten bewijs 

[p.49] 

75. “Gevoelig als een spin die in zijn webbe zit 

76. “In mijne liefde sterk gelijk een ankersmit. 

77. “Loopt mij het traanenvocht uit neus en mond en oogen 

78. “Kom spoedig bruiloftsdag om ze allen op te droogen! 

79. Je voelt wel Julia, waar of aan hem de schoen wringt. 

80. o Hij is zoo teder, hij dood zelfs geen vlooi die op zijn das springt. 

81. Zelfs laat hij in zijn haren ’t gedierte een vruchtbare colonie vormen. 

82. En zulk een braaf, lief meȇlijdend mensch moet zelf de wereld zoo deurwormen. 

83. Neen! Het deugt op dezen kloot maar weinig. Was ik eens god Juppijn, 

84. Ik zou het je wat anders klaren, zulke menschen zouden gelukkiger zijn. 

85. Nu, dat zal tog niet zoo gemakkelijk gaan, endaarom vind ik het goed,  

86. Als een mensch zoo aan zich zelven genoeg heeft en zich zelven voldoet. 

87. Waar zal ik zoo een mensch bij vergelijken? Jee by een schoorsteenvegersbaas, 

88. Die zijn kop uit den schoorsteen steekt, en lacht met het gespook en geraas 

89. Dat men beneden hem maakt, daat hij stout in het rond ziet 

90. En zegt- donder en vloek jelui daar beneden maar, al je dondren raakt mij niet. 

                                                        
207 Energiek, geestkracht. Ook: mannelijk zaad. 
208 Een scheefnek is iemand die schijnheilig is, ongemanierd, lui of dromerig. Ook: ‘onmannelijke 
flauwhertigheid’, verwijfdheid. Zie bijvoorbeeld Roodenburg, H. (1993). Over scheefhalzen en zwellende 
heupen: Enige argumenten voor een historische antropologie van de zeventiende-eeuwse schilderkunst. 
http://www.dbnl.org 
209 hemd 
210 Afgewezen worden: vroeger vaak specifiek gebruikt met betrekking tot een huwelijksaanzoek van een 
man dat door de vrouw werd afgewezen. Zie onzetaal.nl bij ‘een blauwtje lopen’. 
211 Niet eenduidig wat bedoeld wordt. Misschien ‘lege’ ziel (vanuit Duits: leer is leeg). 
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          Rotgans. 

 

De Rots – Rotgans (Adriaan Loosjes) 

[p.64] 
1. Ja Juliaatje heel ver van mijn schip 

2. Zit ik in Groenland op een klip 

3. Mijn gezelschap zijn walvischen en beeren 

4. Zoo dat ik je bij mijn ziel kan zweeren 

5. Dat ik nu tijd heb om te denken aan U 

6. Ja meisjemaat! Ja Juliaatje! nu 

7. Voel ik regt plaisier om aan jou te denken. 

8. Ik bedenk al wat ik aan u zal schenken, 

9. ’t Is waar, ik ben in geen plaisierigen trand. 

10. Want al mijn maats zijn met een boot ongeslagen,212 

11. Maar er zal wel een schip komen opdagen 

12. En dan zie ik u weder, mijn liefste kleinood 

13. Maar ik denk wel eens, raakte Eduard dood 

14. Wel nu wie hadt daar van veel hinder, 

15. Aan boord was het een eeter minder 

16. En jij Juliaatje, zou doen als ieder vrouw; 

17. In’t eerst zou je razen en tieren van rouw, 

18. Maar ligt, om dat met de doojen niet kunt trouwen 

19. Binnen’t jaar nog bruiloft houwen 

20. En denken om Eduard verder niet 

21. En ik was dan lang uit mijn verdriet. 

22. Wel zoo, dat verkwikt mij waarachtig 

23. Een ander mogelijk verwerkt het magtig 

24. Hier, zoo op een steenklomp als een gek te  zitten 

25. Maar’t is hier frisscherlucht als in kelders of kitten213 

26. Ik denk als ik de zee zoo zie woelen 

[p. 65] 

27. En de golven tegen deze klip spoelen, 

                                                        
212 Schrijffout? Omgeslagen? 
213 Een kit is een foute kroeg, vaak gerelateerd aan een hoerenhuis. 
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28. Strak zal ik het schip zien komen; 

29. En als ik dan word [ve    men], (nogmaals origineel bekijken: foto te vaag) 

30. Wat zullen ze dan juichen aan boord; 

31. Lieten zij mij hier zitten, dat was ongehoord. 

32. Neen! dat heeft geen nood in het minste niet; 

33. Ik zing dan tot verkorting van den tijd een lied. 

Wijze: Lubin aime sa bergere 

34.   Wat zal dat plaisierig wezen 

35.    Als mijn bruiloftdag gemaakt; 

36.   Ik zal dan den pijn genezen 

37.    die je dikwijls razend maakt. 

38.   Juliaatje! lieve boutje!214 

39.    Ja Je weet wel wat ik meen 

40.   Dan pak ik je als mijn vrouwtje 

41.    Want gij zijt mijn vleesch en been. 

____ 
42.   Zoo ons dan een paar beluistert 

43.    Dat nog naar elkander vrijdt 

44.   K wed dat paartje dan ook fluistert: 

45.    Was het ook haast onze tijd! 

46.   dan leven we ook zoo weeld’rig 

47.    Als nu Juulge215 en Eduard 

48.   Ach hadden wij’t zoo beeld’rig 

49.    Uit was’t met onze smart. 

____ 

50.             Zou ik voor iets kwaad hier vreezen? 

51.   Neen! ik raak hier vast van daan. 

52.              Vreezen! zal zoo mal niet weezen 

[p. 66]                 
53.   Kijk daar komt het schip reeds aan. 

54.               Dat is vast om mij te halen. 

                                                        
214 Verg. schatteboutje 
215 Juulje ook mogelijk, mogelijk missen er letters. 
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55.   Ja, men kan niet zonder mij. 

56.                K zal hun daar voor betalen 

57.    Aan Juliaatjes zij 

____ 

58.   Maar wat schip mag het tog wezen 

59.    ‘k zie het best laveeren, ja! 

60.   Nu kan ik het best lezen. 

61.    Ei het schip heet Julia. 

62.   Nu, nu zal het zeker lukken, 

63.    Ja dat voel ik aan mijn hart.- 

64.   ’t Hart springt mij nu op krukken216 

65.    Dat leeft nu Eduard. 

____ 

66. Maar het begint zoo sakkerloots te waagen217 

67. Dat ik moeyelijk het schip zal kunnen praayen218 

68. ’t geen daar ginder zeilt, - ik zal schreeuwen o ja! 

69. Hou by hou by hou by, lieve Julia! 

70. Daar komen zij - hoe zal ik mij nu bedwingen, 

71. Om in de boot219 van Julia te springen 

72. Kom doen wij’t met een frisschen220 wijs 

73. Hoezee! vivat Eduard- adieu noordsche klip. 

      Rotgans. 

De ontmoeting– Crous (Jan van Walré) 

[p. 5] 
1. ’t Was eens op een zomerschen avond, dat het daags heel warm was geweest. 

2. Een lekker frisch koeltje blies om mijn ooren en verkwikte mijn geest; 

3. Maar ik voelde niettemin mijn gansch gestel nog verhitten 

4. En ging mijn geliefd kuijertje doen; want ik kon niet langer zitten. 

                                                        
216 Mijn hart slaat op hol, staat op zijn kop. Vergelijk: op stelten zetten. Oorspronkelijk vanuit het 
Brabants. Zie: bijvoorbeeld Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden(1923-
1925)–F.A. Stoett 
217 In onstuimige beweging zijn (hier wellicht in deze context met andere intentie..)  
218 Aanroepen, maar ook aanklampen 
219 Kan ook vat, ton betekenen. 
220 Krachtig, levenslustig 

http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=stoe002


78 

 

5. Ik ging de Zijlpoort221 uit, de zijlweg op; ik ontmoette in ’t geheel geen volk 

6. En liep dus vol gedachten al voort, tot aan de Brouwerskolk, 

7. Daar keek ik na het heldere water, hoe het uit het duin kwam wellen 

8. En zag het vervolgens door den wind voortdrijven en naar beneden snellen; 

9. Ik rook hier allerhande waassems, denkelijk meest van het loof en kruid, 

10. Maar ongelukkig stonk een krengelucht222 boven al de geuren uit, 

11. En daar ik mij een bloemrijke plaats wilde kiezen ten zetel 

12. Stak ik mij in’t nederzitten verdoemelijk aan een brandenetel; 

13. Ik liep dus daar van daan, slungelde eerst nog zoo wat rondom 

14. En begaf mij eindelijk naar de oevers van de groote waterkom, 

15. Wezentlijk een verkwikkelijken plaats, altoos helder en genoeglijk, 

16. Ik had mij voorlang hier reeds mij een rustplaats bereid, zoo maklijk als 

gevoeglijk, 

17. Namelijk tusschen het kreupelhout, van zooden en op dat ding 

18. Gaf ik mij dan dikwijls over aan de wonderlijke bespiegeling. 

19. Nooit kwam ik hier of mijn heele gestel was reeds zoo gevoelig 

20. Zoo …ik weet het zoo niet te noemen, zoo kwips kwaps, en woelig 

[p. 6] 
21. Dat een zwavelstok vlam aan mij zou hebben gevat. 

22. Dan zat ik te peinzen- gevoelde het menschelijk zwak en ontwaarde dat 

23. Bijzonder in mij zelven door mij geëchaufeerde situatie. 

24. Dan voerde mijn verbeeldingskracht mij op tot een geweldige agitatie 

25. Ik werd zoo mal als een uyen, en zoo somber als de nacht- 

26. Waar door ik dan wel eens om den dood en mijn doode kameraads dacht.- 

27. Ik huilde en wist niet waarom…kortom terwijl ik daarlag te draayen en te mallen 

28. Werd ik door den nacht met zijn geheele familie van maan en sterren overvallen. 

29. De maan scheen heel aardig, en door haar schijnsel zoo hier en daar, 

30. Leek het mij als of ik in een assemblee van schimmen waar. 

31. Daar redeneerde ik mee-vertelde al wat los en vast was en mij maar kwam te 

binnen 

32. Mij dacht, de schimmen moesten vast wel bemind hebben of beminnnen- 

                                                        
221 Dit plaatst dit gedicht in Haarlem. 
222 De geur van een dood dier, maar…kreng is ook een woord voor een vrouw. 
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33. ’t Was als of zij mij toeknikken en gebaarden maakten vol gevoel. 

34. Althans ik werd hoe langer hoe gekker en heel ver van koel. 

 

[p. 7] 

35. Wat was ik in een transpoot!223 ik wist langer niet waar ik ‘t zou zoeken, 

36. Geheel   [onleesbaar] …opgezet…zwoegende en benaauwd, ten telde224 het mij in 

alle hoeken 

37. Van mijn ligchaam; ik draaide als een priktol, krabde mij hier en daar en liep 

heen en weȇr 

38. En bruide225 eindelijk, met handen nat van tranen, op mijn zooden bank neȇr 

39. ’t Was net als of ik in een ledikant of op een rustbed was gelegen- 

40. Iedere boom scheen mij een vrouwspersoon, in elk blaadje kam mij een lachje 

tegen. 

41. Alles prikkelde mij…Hartelijke begeerte, vurige  wenschen naar het hoogste zoet 

42. Vlogen met duizenden zuchten, de onuitsprekelijke oneindig lieve kunne 

tegemoet. 

43. Al die vriendelijke schimmen schreeuwden met mij- huilden met mij- mijn gevoel 

werd verrukking! 

44. Ik zag geen boomen- geen rustbank meer; ik kende geen aardsche drukking- 

45. ’t was net of ik in den hemel was, -ja! ik verbeelde dan mij 

46. Dat ik deelde in al het plaisier van dier schimmenrij- 

[p. 8] 

47. Thans meer dan naar gewoonte in diepe gedachten verzonken en als 

bekabouterd,226 

48. Was ik onmerkbaar al eenige duinen overgeklouterd,  

49. Mijn hart had in zijn eenzaamheid, al dikwijls zeker gebrek gevoeld, 

50. Ik moest genieten om te worden geleenigd en bekoeld, 

51. En echter- ik genoot niet. Ik had zoo dikwijls de streeken 

52. En lempers227 van de jonge meisjes al met aandoening bekeken, 

                                                        
223 Iemand die reist, heen en weer gaat, ijsbeert. 
224 Ik voelde het in mijn hele lichaam. 
225 Van bruien: (jezelf) storten op, (jezelf laten) neervallen. 
226 Waarschijnlijk afgeleid van kabouter. In deze context: als door een kwelgeest betoverd. 
227 Een mogelijke betekenis uit Groningen is weliswaar niet voor de hand liggend, maar past wel in de 
context: pikanterie. 
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53. Meer dan eens zag ik met plaisier, de roosjes op de kaaken van een mooye jonge 

meid; 

54. Meer dan eens troffen twee blanke  zwoegende borstjes mijn geheele 

menschlijkheid.- 

55. Dikwerf vervoerd door de stralen die de schoone oogen schieten 

56. Door een lief lachje gestreeld, verbeelde ik mij te genieten 

57. Dan ach! Nimmer was ik nog met een meisje geweest, of mijn hard [iesje] 

verdween 

58. En mijn lust mogt al da! da! roepen, mijn courage228 riep: neen! – 

59. Ik huilde al weer van voren af aan, dat ik nog nooit had kunnen jouisseeren229 

60. Maar mij altoos met een drooge beschavende conversatie had moeten 

contenteeren230 

 

[p. 9] 
61. En –verder van dat geluk dan ooit, althans naar allen schijn, 

62. Doolde ik in mijn eenzaamheid, en liep sjompen231 van chagrijn. 

63. Levendig getroffen door al mijn kwellende gedachten 

64. En mij moetende troosten met vrugtelooze klagten, 

65. Hoorde ik een zachte vrouwenstem, die van ter zyde kwam; 

66. Mij in mijn mijmering stoorde en mijn droefgeestigheid benam: 

67. Ik ging er nieuwsgierig naar toe, - “o Vrouw Venus! (riep ze) zonder wie we niet 

kunnen leven 

68. “Gij hebt mij zoo ‘n gevoelig hart, zulk een sensibel gestel gegeven; 

69. “In rijkdom en schatten, of pracht en grootheid, had ik nimmer veel zin, 

70. “Daar vroeg ik nooit om; want dat is het regte eyer eeten niet. Godin! 

71. “Maar een frische knappe Jongen, die mijn kwaal kon genezen 

72. “En in wiens omhelzing ik als in het Paradijs zou wezen 

73. “zie daar vrouw Venus, de innigste vurigste wensch die ooit mijn hart omschiet 

[p. 10] 

74. “Wat ik u bidden mag, ontzeg ze aan mollige Trijntje niet! 

                                                        
228 Zedelijke moed, flinkheid. 
229 Genot kunnen hebben van. 
230 Tevreden moeten stellen. 
231 Sjokken, in deze context de beste keuze naast de betekenissen met knikkende knieën lopen, 
strompelen. 
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75. Nu was ik tot de plaats waar zij nederlag gekomen, 

76. Sakkerloot! Wat heeft toen mijn gretig oog vernomen? 

77. Een knappe kloeke Zandvoortsche vischmeid, met brandende oogen, en het 

bruine haar uit de muts232 

78. Zij lag zonder halsdoek, en rolde zoo raar, als wilde zij zoo aan de kluts;233 

79. Dan stond zij weȇr op; klom op een heuvel, bleef daar wat staan draaijen. 

80. Tilde haar rood234 rokjen op, om er den wind eens frisch door te laten waayen. 

81. Huilde en lagchte te gelijk, kwam weȇr naar beneden en knielde in het zand,- 

82. Zoo knielde eerder voor Priapus een dartele Bacchant235 

83. Terwijl ik stom van verwondering en naauwelijks mijn gezicht vertrouwende, 

bleef staren, 

84. Bemerkte ik dat mollige Trijntje mij ook begon te ontwaren. 

85. Zij rees eenigsins onthutsend236 op; - maar het ondeugende ding  

[p.11] 

86. Zeeg wel gaauw weȇr tegen den heuvel neder, door een kleine siddering. 

87. Ik trad zwoegende237 naar haar toe, nog geheel zonder besluit. 

88. Jou dartele duvel! jouw knappe meid! borst238 ik schroomachtig uit; - 

89. Maar toen ik niet meer uitbrengen- ik word net als een orgel239 

90. Zonder wind, en ’t was net of ik een brok kreeg in mijn gorgel!  

91. Onwederstaanbaar getroffen, werd ik zoo onbedenkelijk raar 

92. En gevoelde een meer dan gewone sensatie, je weet wel waar 

93. Benaauwd, heigende, slikkende, nu eens woest, dan eens teder 

94. Zeeg ik eindelijk zonder een woord te spreken naast mollige Trijntje neder. – 

95. Wij keken malkander aan, en door een stomme, maar verstaanbare taal,  

                                                        
232 ‘Het haar uit de muts’ duidt op los gedrag. 
233 De betekenis is niet eenduidig vast te stellen. Klutsen als bewegen, in beweging brengen. ‘Kluts’ staat 
ook voor onbeholpen, laag-sociaal. 
234 Rood staat voor onzedelijkheid, passie. 
235 Vrij expliciete verwijzing naar een erotische scene, zie bijvoorbeeld het artikel van Marion de Zanger 
en  
Gertjan Zuilhof, De grijns van Priapus enkele sprekende voorbeelden van achttiende-eeuwse verbeelde 
erotiek, Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang, 1985, pp. 67-94, via 
http://www.dbnl.org. 
236 De letters zijn niet helemaal duidelijk. 
237 Versneld ademhalend. 
238 barstte 
239 Een andere betekenis is ‘lier’, een muziekinstrument dat veel wordt afgebeeld in de handschriften van 
Democriet en paste in de traditie van Apollo, de god van de dichtkunst.  
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96. Begrepen wij in weinig oogenblikken volmaakt malkanders kwaal 

97. Ja dat ’s tog raar in de wereld, dat schoon de een geen kik hoort of verstaat van 

d’ander 

[p.12] 
98. Een jongen en een meisje als de klok van twaalv’ slaan op malkander. 

99. Onze ontroering vernietigde zich zelve, en eer nog een woord kwam uit onze  

mond, 

100. Lag ik reeds in Trijntjes bouten240 en rolde met haar langs de grond. – 

101. Nu ontdekten wij spoedig waar het elk van ons aan schortte, 

102. ’t Was als of vrouw Venus ons met haar zegen bestortte, 

103. Om kort te gaan, mollige Trijntje nam mij gansch en al in 

104. En ik vervulde bij haar een tot hier toe akelig ledig; elk had zijn zin. 

105. Als men zoo ver gekomen is wenscht men niet meer en waarom zou men 

  ook blozen? 

106. De ongevoeligheid diverteer zich met de doornen, de gevoelige kiest de  

 rozen. 

107. Hoe gefatigeerd, verliet ik nu met mijn Trijntje want in dien nacht 

108. Had zij mij haar en ik haar mijn eerste minoffer toegebragt 

[p. 13] 

109. Hand aan hand het geurig heuveltje, terwijl reeds de vogelen zongen 

110. Eén oogenblik had mij gemaakt als een Hengst die voor’t eerst heeft  

 gesprongen, 

111. En een nieuw heeläl voor mij ontsloten; alles lagchte mij toe 

112. Niets was mij onverschillig zo blij was ik te moe 

113. De grasjes tot een O geknoopt, de brandnetel241 met zijn roode bloemen 

114. Alles deed mij denken op iets dat ik nu niet wil noemen! 

115. Mijn intrede in het heiligdom der min, had door een wonderlijke kracht, 

116. Duizend tot nu toe werklooze gevoelvermogens bij mij in werking  

 gebragt. – 

117. O Min! Gij alleen kunt de menschen plaisierig doen leven; 

                                                        
240 Tussen haar benen. 
241 Een brandnetel staat ook voor een ‘netelige’ kwestie, in combinatie met ‘rode bloemen’ zou dit een 
verwijzing kunnen zijn dat Eduard zich in een netelige kwestie omtrent zedelijkheid heeft begeven. 
(interpretatie EW). 
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118. Uw genot kan hun alleen proeven van hun bekwaamheid doen geven. – 

119. Ongelukkig waarachtig! is de ellendige vent 

120. Of de miserabele meid die u nooit heeft gekend. 

      Crous. 

 

Julia aan Eduard (2)– Datheen (Jacob Loos van Westerkappel) 

[p. 37] 

1. Zeg jonge zeg wat dacht je wel nadat je van mij ging 

2. Na dat je op je mellekbaard mijn laatste zoen ontving? 

3. Dacht jij niet dat ik als een beeld daar op die plek bleef staan 

4. En week , zoo lang ik je kon zien geen haarbreed daar van daan? 

5. Dat toen je in’t eind den hoek om was ik toen met groot lawaai 

6. Ging sjompen als een huilebalk?- wel ’t was waarachtig fraai. 

7. Jou ezel! heb je zoo gedacht dan kon je me noch niet! 

8. Je mag dan praten wat je wilt, maar permitteerde ik je ooit 

9. Wel ooit zoo veel vrijheid als juist toen? je stemt me toe, neen nooit! 

10. Ik wist ook wel toen ik je schreef: verlaat mij, ga van hier! 

11. Dat met mijn minnaar ook meteen verdwijnen zou ’t plaisier. 

12. Ik werd daardoor wat melankoliek, en als ik dan bedacht 

13. Hoe dat jij wel bedonderd werdt, toen men mijn briefje bragt, 

14. Dan was je Juultje barstensvol, maar huilde daarom niet. 

15. Zij zag niets meer dan Eduard-verkropte haar verdriet,- 

16. Op dat maar niet de tedere man, te veel ontstellen zou, 

17. Geleek ik, aangevuurd door min, meer naar een held als vrouw. 

18. En zoo, zoo trad ik naar de plaats bestemd voor het laatste vaarwel. 

19. Ik zag je klouteren van het duin; maar gut, wat leek jewel 

20. Zoo bleek, zoo daas zag jij eruit, liept als een dolle hond 

21. Geen voetstap uit den weg- en keek kwaadaardig naar den grond 

22. Toen dacht ik: neen nou is het mis. Ik werd zoo raar, zoo wee,  

23. En had je me toen aangezien dan huilden er vast twee. 

24. Doch door mijn vrolijke temperament, maakte ik den boel weer klaar 

25. Gij weet de rest, genoeg hier van, wij gingen van malkaȇr 

[p. 38] 

26. ’t Ging sedert je vertrek heel wel, de heele wereld weet 
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27. Dat ik juist om je afzijn zo bijster veul niet leedt 

28. Ik kuyer wel zoo voor plaisier eens naar den duinkant heen 

29. En zoek dan al die plekjes op, zo vaak door ons betreȇn. 

30. Ik word dan te met sentimenteel, verbeeld mij als de wind 

31. Zoo door de bomen ruischt de stem te hooren van mijn vrind 

32. Dat vind ik heel bekoorlijk lief; maar ik zing weȇr daarna 

33. Een man die slechts een droom mij baard, is mij etcetera… 

34. Vaak wensch ik wel den tijd te rug van mijne vroegste jeugd, 

35. Om alles nog reis te herdoen: Opstapeling van vreugd, 

36. Begeerte, wenschen en genot, staan dan in’t blij verschiet 

37. En wij verbeelden ons ’t plaisier dan ook zoo eindig niet 

38. Maar als ’t verstand wat wortel schiet zoo hoog door elk geacht 

39. Is’t met die tierlantijntjes uit, -wreedaardig omgebragt 

40. Wordt die verbeelding, schon zoo eel als ’t lekkerste uit den tuin 

41. En die ons een leven schonk als konijntjes in den duin. 

42. Hoe droomrig gaat ons leven voort, hier bloeit een roos zoo frisch 

43. Wij tasten in verbeelding toe; maar basta! ’t is wel mis. 

44. Maar is‘t wel waarheid wat ik zeg- wel neen ook Eduard! 

45. Dan zag het er voor ons mooi uit- ik schrijf geheel verward 

46. Is dan de herfst niet digtebij- ’t is nou de zaaitijd al- 

47. De zomer gaat toch schielijk voort- ȏ dat is niemendal, 

48. Al was hij nou zoo droog en heet als menschenheugt 

49. Het najaar komt, en met den herfst word voor ons leeg/s/f t en vreugd 

[p. 39] 
50. Wat nou maar kennis maken was. – Wat zeg je bestemaat! 

51. Al heb je ’t nou wat slim is dat voortuitzigt wel zoo kwaad? 

52. Wat gaat de tijd tog schielijk voort als men’t reis wel voorziet, 

53. Net als het water 

54. In de sloot dat onophoudelijk vliet; 

55. Maar ‘k wou nog liever dat hij vloog als baren in de zee, 

56. Dan nam misschien één enkele golf wel zeven maanden mee 

57. Al hebben wij nog korten tijd maar met malkaȇr verkeerd, 

58. Wij hebben tog ons menigmaal regt lief gediverteerd.- 
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59. Ja menigeen die draagt en woelt en werkt gelijk een mier 

60. Heeft in zijn heele leeftijd zelfs, niet eens zoo veel plaisier. 

61. Hoe vele zotten zijn er die bleu zijn en beschroomd? 

62. Terwijl de meid voor hun geluk geschikt, van niets dan liefde droomt. 

63. Als ik dit allemaal bedenk, dan word ik vreeslijk blij 

64. Om dat jij het beter hebt gemaakt; je hielpt me uit de lij 

65. Daar kom ik rondement voor uit- en dat wel voor altoos 

66. Zeg Eduard! maakt dit je hart niet wel een beetje grootsch? 

67. Nou troost het daar dan ook wat mee. Voor mij ‘k heb geen verdriet, 

68. Ofschoon het alles om mij heen juist niet heel vrolijk ziet. 

69. Mijn vader lacht nou in zijn vuist, zoo als je denken kunt 

70. En heeft mij meer als anders thans wat vrijheid vergunt, 

71. Om was het mogelijk jou gemis te zetten uit den zin- 

72. Maar dat is ’t eyereeten niet, hier valt mij ‘t versjen in 

73. Ach waren alle menschen wijs en wilden daarbij wel, 

74. Dan was deeze aard een paradijs, nu is zij meest een hel! 

75. O schrijf toch schielijk bestemaat! ‘k verlang al naar een brief 

[p. 40] 
76. Verdebocheerd je nou maar niet, Je weet ik heb je lief; 

77. Maar’t was hoognoodig dat je ging. dank wat je hebt gedaan, 

78. En dat wij nou reeds zijn zoo goed als man en vrouw voortaan. 

79. Het hangt maar van jou zelven af, zoo je blijft me getrouw 

80. Al was je nog zoo ver van honk, je Juultje wordt jou vrouw! 

81. Neem dan niet kwalijk Eduard neem tog mijn raad in acht 

82. En zoo je Julia nog mint sta altijd op de wacht. 

83. Je zult bij ieder zegepraal al viel’t je nog zoo zwaar. 

84. Steeds denken aan ’t zoet vermaak dat jij genoot met haar 

85. In elk verleidend oogenblik….och zoo het mooglijk zij, 

86. Ik ben volkomen tot je dienst; maar doe ook iets voor mij. 

       Datheen. 
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2: Aan Mevrouw xxxx 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



89 

 

  



90 

 

3. Kritiekpunten Vaderlandse Oefeningen 1788 
(via http://dbnl.org/tekst/_vad003178801_01/colofon.php) 
J Allart Vaderlandsche Letteroefeningen. A. van der Kroe en J. Yntema, Amsterdam 1788 

Zo veel wy ons kunnen herinneren, zullen alle plaatzen in onze Letteroefeningen, en ook in 

ons Mengelwerk, waar het Sentimenteele gewraakt wordt, vallen onder de zes bepaalingen van 

den Eerw. G.J. ZOLLIKOFER, door den Heer FEITH, in den Brief over 't Gevoel, bygebragt; en die wy, 

verkort, hier gaarne afschryven, om dat ze ons toeschynen, juist dat geen te behelzen, 't welk de 

schuld, ons aangewreeven, van ons afweert. 

‘Het Sentimenteele is, in de eerste plaats, valsch, wanneer het niet natuurlyk, maar 

gedwongen is: wanneer men gewaarwordingen voorgeeft en uitdrukt, welke men niet heeft, of 

ten minsten in dien graad niet heeft, in denwelken men schynen wil dezelve te hebben. 

Het Sentimenteele is, ten tweeden, valsch, wanneer het overgedreeven en de waarde der dingen 

niet aangemeeten is; wanneer het zich meer in beuzelingen dan in wigtige dingen vertoont. 

Het Sentimenteele is, ten derden, valsch, wanneer het ons de betrekkingen, waar in zy tot 

anderen staan, en de pligten, die wy hun schuldig zyn, vergeeten of veronagtzaamen doet. 

Het Sentimenteele is, ten vierden en vyfden, valsch, wanneer de Jongeling, wanneer de Man 

de bezigheden, die tot zyn ambt, tot zynen handel, tot zyn beroep, behooren, en dus veelligt aan 

en voor zich zelven juist niet zeer edel en wigtig, of niet zeer vermaaklyk zyn, daarom veracht, 

verzuimt, zyner onwaardig keurt, en zich te verlaagen gelooft met dingen te doen, welke 

duizend andere menschen, van een minder fyn gevoel, en van eene mindere edele denkwyze, 

ook doen konden; of wanneer men de pligten des ommegangs, der gezelligheid, der 

vriendschaplyke agting en liefde, aan anderen weigert, om dat ze niet even zo gevoelig als wy 

zyn, om dat ze de natuur mogelyk uit eene groovere stoffe gevormd, of hun meer koel verstand, 

meer kalme overlegging gegeeven, en ze meer tot doen dan tot gewaarworden bestemd heeft. 

Het Sentimenteele is, ten zesden, schadelyk en gevaarlyk, wanneer wy, door deszelfs 

ingeevingen en aandryven vervoerd, ons eene waereld scheppen, en in dezelve leven en 

zweeven, welke met de werklyke waereld byna niets gemeens heeft, en louter in onze 

verbeeldingskragt, of in zekere werken der Dichtkunst, bestaat: wanneer wy, door zodanige 

beeltenissen en gedaanten betooverd, by anderen volkomenheden zoeken, en dingen van hun 

verwachten, welke of nergens, of ten hoogsten zelden aan te treffen zyn, en ons dan over dit zo 

natuurlyk gebrek zodanig verontrusten of bedroeven, en ons zodanig van dezelve verwyderen, 

als of wy weezenlyke dingen by hen misten.’ 
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4. Boeteschutting wegens Julia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



92 

 

5. Foto’s van parodie: Loosjes, Crous en Loos van Westerkappel 
Eerste pagina’s: rest op aanvraag. 
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