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‘Hoogdravend en blaaskakerig!’

Journal Littéraire was het eerste blad met een collectieve redactie

Het achttiende-eeuwse Journal Littéraire (was het eerste tijdschrift dat door een collectief werd sa-
mengesteld. Onenigheid deed de hooggestemde idealen in het niets verdwijnen. Een nieuw proef-
schrift beschrijft de ‘uitwendige geschiedenis’.

Rietje van Vliet

Er zijn weinig redacties van literaire en wetenschappelijke tijdschriften geweest die vanaf de eerste
aflevering het boekenminnend publiek massaal tegen zich gekeerd zagen. De redactie van het Haag-
se Journal Littéraire (1713-1723) lukte het wel, al was het bepaald niet haar opzet. Een van de eerste
recensies in het blad riep zoveel emotionele reacties op, dat de journalisten onmiddellijk tot over hun
oren in een heuse ‘Poëtenoorlog’ verwikkeld waren.

De discussie betrof de kwaliteit van literaire voorgangers: de klassieken, de Fransen, de zeventiende-
eeuwse literatoren van Nederlandse bodem. Het lijkt een vraagstuk van niets maar omstreeks 1700
werden over moderne literatuur de messen geslepen in Frankrijk (la Querelle des Anciens et Moder-
nes), Engeland (the Battle of Books) en de Republiek (de Poëtenstrijd). Zozeer zelfs dat er in kringen
van schrijvers en filologen een polarisatie ontstond die jarenlang de gemoederen zou bezighouden.
Scheldpartijen, persiflages en satirisch commentaar waren het gevolg.

In het eerste nummer van Journal Littéraire verscheen een kritische recensie over een zojuist opnieuw
uitgebrachte dichtbundel van Reyer Anslo. Winderig, luidde het oordeel, afgesleten beeldspraak en
teveel grote woorden. De Rotterdamse schrijver David van Hoogstraten nam het op voor de editeur.
Gegriefd schreef hij in een van de vele pamfletten die in het verbale strijdgewoel verschenen, dat de
redactie van het Franstalige blad geen verstand van Nederlandse letterkunde had en bovendien –
typisch Frans – te francofoon was om iets wat niet in eigen taal was verschenen, te kunnen waarde-
ren.

Steeds meer auteurs mengden zich in de strijd en ook concurrerende literaire tijdschriften lieten zich
niet onbetuigd. Het Journal Littéraire, dat de discussie had aangezwengeld, kon zich niet permitteren
verder het zwijgen ertoe te doen. Justus van Effen, lid van de redactie, nam het woord in een pagina’s
lang essay. Nederlandse schrijvers doen maar wat, was zijn mening. Hoogdravend en blaaskakerig is
hun stijl. En Vondel? Was hij inderdaad de grote dichter der Nederlanden, de Vergilius van de Lage
Landen zoals Van Hoogstraten en de zijnen wilden doen geloven? Of was Vondel een naäper van
klassieke dichtwerken? Van Effens antwoord loog er niet om: Vondel beschikte weliswaar over enig
aangeboren talent maar kunstbeschaving was niet aanwezig. Zijn oeuvre is dan ook oersaai en stom-
vervelend!

*

Helaas komt deze kwestie over het primaat van de Nederlandse cultuur in het zojuist verschenen
proefschrift van Léonie Maass over het Journal Littéraire niet ter sprake. Maass laat de inhoudelijke
bespreking van dit tijdschrift achterwege omdat, zo schrijft zij in haar voorwoord, andere auteurs zich
er in het verleden al mee beziggehouden hebben. Zij laat de redactieleden een voor een de revue
passeren, behandelt de correspondenten, laat zien welke rol de uitgever speelde en toont aan dat het
tijdschrift ondanks de overvolle tijdschriftenmarkt in die dagen een succes was, maar dat een conflict
tussen de redactieleden onderling het blad voortijdig aan zijn einde deed komen.

Op zichzelf is de beperking tot de uitwendige geschiedenis een legitieme keuze, ware het niet dat er
aan een inhoudsbeschrijving van het achttiende-eeuwse periodiek niet te ontkomen valt wanneer de
wereldbeschouwelijke en literaire stellingname van de redactieleden verhelderd moet worden en het
succes van het blad verklaard. De opgave om de uitwendige geschiedenis van een gezaghebbend
tijdschrift te schrijven blijkt daarmee welhaast onuitvoerbaar.



Het gevolg is dat Maass op diverse plaatsen in haar proefschrift de Franse Querelle des Anciens et
Modernes bij de lezer bekend veronderstelt en deze pennenstrijd zonder enige toelichting ter sprake
brengt. Eerst aan het einde van het boek wordt terloops, bij de behandeling van de correspondenten,
duidelijk gemaakt dat het over de manier van vertalen ging: mag je in een vertaling van Homerus mo-
derne taal gebruiken of moet je dicht bij de bron blijven? De Franse correspondent van het Journal
Littéraire, Balthasar Gibert, gaf de voorkeur aan de moderne opvatting, maar volgens Maass zou de
redactie zelf het geschil afdoen als smaakverschil. Hoe de meningen van de individuele redactieleden
waren, wordt niet toegelicht.

Ook de indertijd spraakmakende kwestie over de uitvinding van de differentiaalrekening – door Isaac
Newton of door Gottfried Wilhelm von Leibniz – die onder meer in het Journal Littéraire tot uiting
kwam, wordt in het proefschrift slechts als een bijkomstigheid behandeld. Tegenwoordig wordt ervan
uitgegaan dat beide filosoof-natuurwetenschappers onafhankelijk van elkaar deze nieuwe rekenme-
thode hadden ontwikkeld, maar eind zeventiende eeuw dachten de aanhangers van Newton er anders
over. Zij beschuldigden de Duitser van plagiaat: Leibniz zou zijn vondst van Newton hebben afgeke-
ken en met de eer hebben willen strijken. Jarenlang beheerste dit onderwerp de wetenschappelijk
pers. In het Journal Littéraire nam de Engelse mathematicus John Keill het voor zijn landgenoot op. Hij
vond in het Journal de leibniziaan Christiaan Wolff tegenover zich, die zijn opponent in een ingezon-
den artikel liet zien dat de terminologie van Leibniz vele malen adequater was dan die van Newton en
dat er in Newtons methodiek bovendien fouten waren geslopen.

De handelswijze van de redactie wordt wat dit thema betreft slechts oppervlakkig besproken. Ze zou
de antagonisten slechts ruimte hebben geboden hun standpunten te verdedigen maar zelf niet expli-
ciet stelling hebben genomen. Hoe de fysicus Willem Jacob ’s Gravesande bijvoorbeeld, lid van de
redactie en overtuigd newtoniaan, zich in zijn eigen geschriften over de prioriteitenstrijd tussen Newton
en Leibniz heeft uitgelaten, wordt niet duidelijk. De lezer krijgt geen enkele indruk van discussies die
binnen de beslotenheid van de redactiekamer mogelijk hebben plaatsgevonden.

*

Daarmee is het belangrijkste bezwaar tegen dit proefschrift aangegeven: de zes redactieleden van het
Haagse tijdschrift blijven nu flat characters. Weliswaar worden diverse biografische gegevens vermeld
van Albert Henri de Sallengre, Justus van Effen, Henry Alexandre, Thomas Johnson, ’s Gravesande,
Prosper Marchand en Thémiseul de Saint-Hyacinthe, maar hun opinies over wijsgerige, theologische
en bijvoorbeeld literaire onderwerpen blijven onhelder. Afgaand op wat in het Journal is verschenen
zou men kunnen concluderen dat het een uiting van het poldermodel avant la lettre betreft, zoals
Maass wil doen geloven (“geen uitgesproken standpunten”), maar daardoor geeft ze de uitwendige
geschiedenis van het blad en zijn redactie te weinig reliëf.

Dat is jammer, want een van de interessantste hoofdstukken van het proefschrift gaat over de werk-
wijze van de redactie. Het Journal Littéraire was het eerste tijdschrift dat door een journalistencollec-
tief, in dit geval een Société, werd geschreven. Deze Société opereerde daadwerkelijk als een collec-
tief door zich gezamenlijk verantwoordelijk te stellen voor de inhoud van het blad, waardoor er pittige
discussies moeten hebben plaatsgehad. Deze aanpak was nieuw: andere tijdschriften rond 1700
kwamen doorgaans onder de verantwoordelijkheid van één redacteur tot stand.

Over de verdere werkwijze van de zeskoppige redactie worden we door Maass uitvoerig ingelicht. Eén
keer per week was er een redactievergadering. Besloten werd welke boeken er de eerstvolgende
aflevering gerecenseerd werden. Het meest deskundig geachte redactielid kreeg het boek toegewe-
zen. Zodra de bespreking klaar was, werd die voorgelegd aan een tweede lezer. Tijdens de eerstvol-
gende redactievergadering werd de recensie voorgelezen en ook nog eens plenair besproken. Daar-
mee hoopten de redactieleden een vorm van intersubjectiviteit te bewerkstelligen, waar zoveel moge-
lijk lezers zich in moesten herkennen. Was het dit beginsel dat tot gevolg had dat het blad ook bijdra-
gen bevatte die afzonderlijke redactieleden onwelgevallig geweest moeten zijn?

Aan de journalisten werden hoge eisen gesteld, zo schreef de redactie in het voorwoord van de eerste
aflevering. In de stelligheid waarmee ze haar programma uiteenzette, klinkt het karakter van een re-
dactiestatuut door. Behalve dat journalisten over een vaardige pen moesten beschikken, werden ze
geacht intelligent, betrouwbaar, nauwgezet en belezen te zijn. Ook legde de redactie de nadruk op het
belang van werklust, tijd en talenkennis voor de journalist. Wanneer elk redactielid op één bepaald
punt uitblonk, moest het geheel der redactie meer waard zijn dan de som der delen, was de veronder-
stelling.

*



Dit alles vereiste wel permanente eensgezindheid. Ruim twee jaar ging het goed, totdat een conflict
de redactie uiteen deed vallen. De aanleiding blijft duister, mede als gevolg van de keuze van Maass
zich tot de uitwendige geschiedenis te beperken. Was er werkelijk sprake van een incompatibilité des
humeurs, zoals zij schrijft? Elders licht ze een tipje van de sluier op. In het Journal wordt een publica-
tie van een van de redacteuren, Saint-Hyacinthe, kritisch besproken. Het zou leiden tot een botsing
tussen de deïstische opvattingen van de laatste en de orthodox-protestantse opvattingen van de ove-
rige redactieleden. Helaas gaat de auteur voorbij aan reikwijdte van deze oppositie tussen theïsme en
deïsme, die in gang gezet is door Descartes en Spinoza en die zich een groot deel van de achttiende
eeuw zou doen gelden. Nu volstaat Maass met een enkele opmerking over het streven van de redac-
tie atheïsme te bestrijden – tegenover het voornemen theologische werken met terughoudendheid te
behandelen – zonder aan te geven dat destijds alles wat niet strookte met de orthodoxie als atheïsme
werd beschouwd en zonder het verband te leggen met de persoonlijke stellingname van Saint-
Hyacinthe op dit punt.

De kritiek op Saint-Hyacinthe viel verkeerd. Hooggestemde idealen maakten vervolgens plaats voor
platvloerse onenigheid, die zelfs zo hoog opliep dat twee redacteuren het blad voorgoed de rug toe
keerden. Ook Sallengre wilde niets meer met het Journal Littéraire te maken hebben. Deze ruzie leid-
de op den duur tot het einde van het tijdschrift. De andere redacteuren kregen werkzaamheden bui-
tenslands en stapten ook op, waarna Justus van Effen het Journal in zijn eentje moest runnen. Tot
1723 lukte het, al werd de verschijningsfrequentie teruggebracht, maar daarna hield het op. Weliswaar
werd het blad in 1729 opnieuw en onder dezelfde titel door Marchand en ’s Gravesande van de grond
getild, maar van een redactiecollectief als in de beginjaren was geen sprake meer. In 1737 sloot het
doek voorgoed. 
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