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Eind zeventiende eeuw kende Nederland een hausse aan nieuwe pornoromans

Een verpreutsingsoffensief plaatste vanaf het midden van de zeventiende eeuw de klucht in een
verdomhoekje. Een explosie van Nederlandstalige pornografie was de reactie. Daarbij kregen de lezers
de spinozistische levensfilosofie cadeau.

Rietje van Vliet

Hoe krijg je verboden boeken de grens over? Voor die vraag zag zich menig boekverkoper in de
zeventiende eeuw gesteld. Nederlandse boekhandelaren waren indertijd leverancier van boeken die
elders niet mochten worden geschreven, gedrukt of verkocht en dus voorzagen ze hun collega's in
Frankrijk van alles wat God en Staat verboden hadden. De Amsterdamse boekhandelaar Jean Louis de
Lorme was er zo een. Allerlei slinkse wegen bedacht hij om de handelswaar in Parijs te krijgen. Een
mogelijkheid was douanebeambten om te kopen door ze een paar lucratieve boeken toe te stoppen.
Eerst werd overwogen de beroemde maar prijzige Dictionnaire van Pierre Bayle cadeau te doen, maar
dat was De Lorme te gortig. Na rijp beraad werd het een exemplaar van het gewilde maar zwaar
verboden Academie des dames, een bekende Franse pornografische roman uit 1680.

In deze roman wordt in de vorm van een dialoog de onschuld van een naïef meisje, dat van haar lerares
wijze sekslessen krijgt, stelselmatig afgebroken. Lesbische liefde, mannen die ‘het' met elkaar doen,
groepsseks, flagellatie: niets staat de hoofdpersonen in de weg om het ultieme seksuele genot te
bereiken. Van verfijnde erotiek is nauwelijks sprake. Het gaat om agressieve seks waarbij maagden op
gewelddadige manier verkracht worden, vrouwen fysiek totaal onderworpen worden aan de man en
moeders met genoegen toekijken hoe hun kinderen gegeseld werden. Ruim honderd jaar later zou
markies De Sade met dergelijke zinnenprikkelende hoogstandjes beroemd worden.

‘‘Er is inderdaad sprake van een traditie in de pornografie'', bevestigt historisch-letterkundige en
pornologe Inger Leemans. Gisteren verdedigde ze haar proefschrift over radicale ideeën in Nederlandse
pornografische romans tussen 1670 en 1700. Verschenen er aanvankelijk alleen erotisch-pornografische
gedichten, in de zeventiende eeuw kwamen in navolging van de Italiaanse schrijver Pietro Arentino de
eerste pornografische prozaromans uit. Die bestonden alleen uit dialogen, maar hadden wel degelijk als
doel zonder enig gemoraliseer seksuele lust op te wekken. ‘‘Tot 1800 noemde men dat geen pornografie,
want die term was gereserveerd voor teksten die alleen over hoeren gingen.''

Nederland ging in de zeventiende eeuw door voor de sexshop van Europa, maar in haar studie gaat
Leemans vooral in op het feit dat er ook op Nederlandse bodem pornografische romans werden
geschreven. Dat is nieuw, want hoewel de pornografische titels incidenteel wel bij kenners bekend waren,
gaat men er in het algemeen van uit dat hier vooral Franse porno werd geproduceerd en verspreid en dat
Nederlandse schrijvers er hun handen niet aan vuil wensten te maken. Nu blijkt dat zij wel degelijk een
gat in de pornografische markt zagen en dat zij hierin extra werden gestimuleerd door hun uitgevers.
‘‘Nederlandse porno verscheen met name tussen 1670 en 1700. Niet helemaal toevallig was dat net de
periode waarin de Amsterdamse uitgever Timotheus ten Hoorn actief was. Hij was de grote porno-
uitgever in de laatste decennia van de zeventiende eeuw. Na zijn overlijden werd er nog maar sporadisch
oorspronkelijk Nederlands porno geschreven.''

*

In de door Leemans bestudeerde periode verschenen tien Nederlandse pornografische romans, een
hausse voor die tijd. In literair opzicht verschillen ze duidelijk van Franse porno uit die dagen. ‘‘Franse
porno speelt zich voornamelijk af in adellijke milieus. Al in de zeventiende eeuw zie je dat Franse
pornografen seks propageren als religie. Schoonheid en genot komen samen bij seks. In de achttiende
eeuw wordt dat thema uitgewerkt in de zogenaamde libertijnse romans, waarin de grenzen van de
seksuele moraal worden afgetast door er een filosofische onderbouwing aan te geven.''

In Nederlandse porno uit de vroegmoderne tijd is die filosofische argumentatie nauwelijks aanwezig.
Adellijke hoofdpersonen hebben plaatsgemaakt voor studenten, kooplieden, ambachtslieden,
dienstmeiden, huisvrouwen en boeren. Ook de vorm is anders dan die van Franse porno. De dialoogvorm
is vervangen door de biografie of pseudo-autobiografie. De hoofdpersonen zijn steevast schavuiten en



zelfs in één geval is het een vrouw. ‘‘Zeventiende-eeuwse romanschrijvers leunen nog sterk aan tegen
kluchten en schelmenromans, ondanks een literair verpreutsingsoffensief dat vanaf 1650 op de
theatermakers werd afgevuurd'', legt Leemans uit. ‘‘In de schouwburg kwamen kluchten in de knel omdat
het taalgebruik daarin te grof was. Toneeltheoretici probeerden een nette vorm te vinden om de liefde op
toneel te verbeelden, maar van de weeromstuit reageerden pornografen op deze fatsoensgolf door juist
wel met grove bewoordingen over de lichamelijke liefde te schrijven.''

Het resultaat liegt er niet om. Hoewel de seksuele handelingen niet in extenso worden beschreven, maakt
de schrijver wel gebruik van een enorm arsenaal aan plastische metaforen. Preutsheid? Leemans
ontkent: ‘‘Pas sinds de vorige eeuw bevat porno gedetailleerde beschrijvingen van seksuele handelingen;
daarvoor konden de schrijvers volstaan met opmerkingen dát er zich iets afspeelt achter de gordijnen.''
Beeldspraak als ‘zijn beursje legen' en ‘haar akkertje beploegen' is nog eenvoudig in vergelijking met
uitdrukkingen als ‘zijn kale kopje met het aardigste mutsje van de wereld dekken.' Wie het Erotisch
woordenboek van Hans Heestermans erop na slaat, ziet dat pornografie het Nederlandse taalgebruik
aanzienlijk heeft verrijkt.

Aanvankelijk kreeg het waarheidsgehalte in de Nederlandse roman sterk de nadruk. Er is dan wat de
porno betreft een duidelijke verwantschap met de schandaalpers die, vooral over het Franse hof van
Lodewijk de Veertiende, in die dagen opgeld doet. Les amours de Mme de Maintenon over de
liefdesavonturen van de maîtresse van de koning, was een bestseller. Niets is aantrekkelijker dan
erotische smaadschriften over reële personen, vooral wanneer die verhalen verteld worden door iemand
die tot de intimi behoort. Ook Het wonderlijk leeven van 't Boulonnois hondtie, geschreven vanuit het
perspectief van een schoothondje dat de escapades van zijn bazin van heel dichtbij meemaakt, is om die
reden een groot succes. Vandaar dat de Nederlandse pornografen van het eerste uur proberen de lezer
de indruk te geven dat alles waar gebeurd is. In 't Amsterdamsche hoerdom gaat de auteur zelfs zover
door alle seksuele handelingen te laten verrichten in Amsterdamse bordelen, al wordt er geen enkele met
naam en toenaam genoemd.

*

Opvallend is dat er in de eerste pornografische romans taferelen voorkomen die anno 2002 weinig
lustopwekkend meer zijn. Zo komt er in de Leidsche straatschender, een roman waarin een Leidse
student de ene dienstmeid na de andere onder de rokken grijpt, een scène voor waarin een meisje door
een groep studenten wordt gejonast, waardoor zij uit angst haar broek vol poept. De hilariteit is groot,
vooral wanneer zij haar naar een slootje voeren waar ze haar al waterhozend proberen schoon te maken.
Ook De doorluchtige daden van Jan Stront bevat passages waarin de vrouw ‘bemest' wordt alvorens
bevrucht te kunnen worden.

‘‘In de tweede helft van de zeventiende eeuw is er nog altijd veel aandacht voor lichamelijkheid'', verklaart
de promovenda. ‘‘De lezer wordt zich bewust van zijn eigen lichaam. Verhalen over uitwerpselen worden
als bijzonder komisch ervaren. Het aardige is dat die in de pornografische romans worden geïntegreerd,
waardoor je het effect krijgt van de Tiroler slipjes in de alpenwei. De papieren letter zet de lezer aan tot
fysieke actie, of het nu lachen is of seksuele opwinding.''

Ondanks deze bijna middeleeuws aandoende aandacht voor het menselijk lichaam bleven de illustraties
in de pornografische romans vrij kuis. Een hoer met een laag decolleté, een zoenend paartje, ontblote
borsten: verder gaan de platen meestal niet. Pas vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw worden
pornografische prenten kleurrijker en vooral gedetailleerder. In Engeland bereikt de erotische prentkunst
met Thomas Rowlandson (1757-1827) een hoogtepunt.

Later in de achttiende eeuw is het met de hausse aan Nederlands pornografisch drukwerk gedaan, zo
blijkt uit de studie van Leemans. Het opkomende burgerfatsoen ging gepaard met een vergrote
belangstelling voor zedelijke romans. Ook de censuur nam toe waardoor uitgevers aarzelden om nieuwe
tegendraadse literatuur op de markt te brengen. ‘‘Dat neemt niet weg dat er ook in die tijd aandacht was
voor porno. De Nederlandstalige pornografische romans werden keer op keer opnieuw uitgegeven en ook
voor vertalingen uit het Frans bijvoorbeeld blijkt nog steeds een markt. Maar porno schrijven gebeurde
nauwelijks meer op Nederlandse bodem. Uitgevers durfden gewoonweg het risico niet aan om met iets
nieuws op de markt te komen. Met vertalingen en herdrukken van populaire werken liepen ze minder
risico. Zo zie je dat uitgevers een belangrijke schakel vormden in het literaire proces.'' 

Inger Leemans, Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans
1670-1700. Nijmegen, uitgeverij Vantilt 2002. ISBN 90-75697-80-5. Prijs: € 25.



Seks is goed voor de ziel

De explosie van erotisch en pornografisch proza dat in de tweede helft van de
zeventiende eeuw op Nederlandse bodem werd geproduceerd, bleef ook bij de kerk niet
onopgemerkt. De tolerantie was weliswaar groot, maar obsceniteiten konden niet
ongestraft verhandeld worden. Want door de categorieën goed en kwaad opzij te
schuiven en een soort basismaterialisme van ‘alles draait om seks' te propageren, werd
de kerk buiten spel gezet. En dat kon niet. Porno-uitgever Ten Hoorn werd dan ook
menigmaal op het matje geroepen. ‘Seer vuylen en ergerlyke boeckjens de godsdienst
en goede zeden seer nadelig synde', schreef de Utrechtse kerkenraad in 1683 aan zijn
Amsterdamse broeders over Ten Hoorn, met het verzoek in actie te komen tegen deze
antimoralist.

Wie echter meent in de schoutsrollen van die dagen alle titels van verboden
pornografische romans te kunnen vinden, heeft het mis. Onder de toonbank werden
immers tevens spinozistische werken verkocht, die evenzeer werden verboden. Beide
type werken werden op één hoop gegooid omdat ze in de ogen van de orthodoxie de
orde uitermate verstoorden. ‘‘In dit opzicht er inderdaad overeenkomst tussen
pornografie en spinozisme'', stelt de Britse historicus Jonathan I. Israel, hoogleraar aan
het Institute for Advanced Studies in Princeton.

In zijn Radical Enlightenment (2001) betoogt Israel dat de radicale Verlichting onder
invloed van Spinoza de politieke, maatschappelijke en religieuze orde aanviel. Het
spinozistische gedachtegoed impliceerde een vorm van democratie waarin de
monarchie heeft plaatsgemaakt voor een republiek met gelijkwaardige standen, een
scheiding van kerk en staat, afschaffing van de slavernij en een ver doorgevoerde
emancipatie van vrouwen. Hoe valt dit laatste te rijmen met de opkomst van de
Nederlandse pornografie in diezelfde periode?

‘‘De radicale Verlichting ging gepaard met de emancipatie van de menselijke libido'',
verklaart Israel. ‘‘Al bij Descartes zie je een mechanistische kijk op het universum en op
de mens ontstaan. Dat wil zeggen: zonder enige metafysische controle. De menselijke
geslachtsdrift is autonoom.'' In dit verband noemt hij de zeventiende-eeuwse humanist
en filoloog Hadrianus Beverland, die de geschiedenis is in gegaan als een fanatiek
bordeelbezoeker die geobsedeerd was door seks. Of pornografen hun ideeën over seks
en genot direct aan deze Zeeuw hebben ontleend, is niet duidelijk maar wel is er sprake
van verwantschap. ‘‘Beverland ging ervan uit dat mannen en vrouwen op dezelfde
manier seksueel geprikkeld werden. Daarbij probeert hij de erfzonde te interpreteren als
seksuele lust die bij jong en oud, man en vrouw aanwezig is. Hun libido is identiek.''
Maar zou Spinoza bijvoorbeeld wel eens porno hebben gelezen? Israel: "Waarschijnlijk
wel."

Inger Leemans, de schrijfster van Het woord is aan de onderkant, laat deze
emancipatietendens zien aan de hand van de hoerenautobiografie D'Openhertige
juffrouw (1699). De vrouw, in dit geval de hoer, houdt in deze roman de touwtjes in
handen, aldus Leemans. De juffer fulmineert tegen de hypocrisie onder mannen, die
vooral belust zijn op de vrouwelijke deugden maagdelijkheid en kuisheid. Daarnaast
geeft de hoofdpersoon zichzelf het imago van een ambitieuze zakenvrouw, die
nauwkeurige kosten- en batenanalyses weet te maken.

Ook in ander opzicht kan Israel het verschijnsel porno verklaren vanuit de ideeën van de
radicale Verlichting. Hij wijst op de spinozist Adriaan Koerbagh die het gemunt had op de
kerkelijke autoriteiten die het volk dom wilden houden. Bovendien beschouwde deze
Amsterdamse arts de bijbel als verre van onfeilbaar geschrift dat met behulp van
rationeel onderzoek tot zijn ware proporties kan worden teruggebracht. In de
Nederlandse porno werd het kerkelijke gezag evenzeer ondermijnd, namelijk door het
onzedelijke gedrag van dominees en priesters voor het voetlicht te brengen.
Bijbelteksten werden voorts geciteerd en van toepassing verklaard op pikante
gebeurtenissen, alsof er sprake was van een nieuwe bijbelexegese. Seks is goed voor
de ziel, zo werd algemeen betoogd, en dus leidraad voor het zedelijk leven. Met die
opvatting kreeg het primaat van religie als levensbeschouwing het zwaar te verduren.


