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Rietje van Vliet

Het is een oude gewoonte om boeken te voorzien van een titel die tegelijkertijd als flaptekst
dient. In een tijdperk waarin ze nog in losse vellen en dus zonder kaft of omslag werden
verkocht, had het zeker zijn nut. Nu niet meer. Het is daarom des te opvallender dat de
huldebundel voor Hans Bots, met opstellen van collega’s, oud-collega’s en anderen met wie
hij nauw heeft samengewerkt, voorzien is van een titel waar de gemiddelde titelbeschrijver
hoofdpijn van krijgt. Echter, niet alleen bij de titel hebben de editeurs zich niet ingehouden,
ook bij het samenstellen van de reeks artikelen op het gebied van de intellectuele
geschiedenis van de vroeg-moderne tijd hebben ze zich weinig beperkingen opgelegd. Het
resultaat is een caleidoscopisch beeld van wat zich in de intellectuele cultuur van Europa
heeft voorgedaan.

In de achttien bijdragen is de aandacht gericht op uiteenlopende eeuwen en uiteenlopende
landen. Voor de lezer van de MedJCW zijn vooral de artikelen interessant die specifiek op de
achttiende eeuw betrekking hebben. Zo zet Willem Frijhoff uiteen hoe het fenomeen Illustere
School zich in de zeventiende en achttiende eeuw ontwikkeld heeft naast dat van het
geleerdeninstituut bij uitstek, de universiteit. Ook Frans Korsten richt zich op het
wetenschappelijk onderwijs. Zijn intrigerende bijdrage handelt over dissenting academies,
particuliere instellingen voor jongens van twaalf tot zo’n 23 jaar oud die onderwezen werden
op een ‘dissente’ manier. Korsten telt in de periode 1665-1800 in het Verenigd Koninkrijk
tachtig van dit soort instellingen, maar tekent daarbij aan dat het er ongetwijfeld meer zijn
geweest. Dit type onderwijs was de bakermat voor nieuw, verlicht talent, zo blijkt, want op
gewone universiteiten als in Oxford werden de werken van John Locke tot in de achttiende
eeuw als studiemateriaal geweerd.

Een ander platform waarbinnen geleerdheid tot wasdom kon komen, wordt gevormd door de
genootschappen. André Hanou haalt in het begin van zijn artikel over letterkundige
genootschappen in de Nederlanden het schertsgenootschap De Orde van Tombago aan: een
clubje Haagse adellijke heren en dames, die zich gewapend met heuse statuten in 1703 aan
het schrijven hadden gezet. Het is een van de bewijzen dat het genootschapsleven al veel
eerder tot bloei kwam dan in het algemeen wordt aangenomen. Belangrijker dan deze
constatering is echter dat in dit artikel de vloer wordt aangeveegd met bestaande indelingen
in de vaderlandse genootschappen.

De redactietafels waar de geleerdentijdschriften tot stand kwamen, worden eveneens gezien
als broedplaatsen voor wetenschap en geleerdheid. Jean Sgard laat een groot aantal de
revue passeren, net als Jan de Vet doet met de Nederlandstalige periodieken in het tijdperk
van de Verlichting. Geïnspireerd door de Dictionnaire des journaux, dat voor de Franstalige
periodieke pers onder redactie van Sgard tot stand kwam, pleit De Vet voor een vergelijkbaar
naslagwerk voor Nederlandstalige tijdschriften. Zelf neemt hij in zijn bijdrage alvast het
voortouw door menig min of meer bekend periodiek te bespreken. Overigens valt er mogelijk
wel wat af te dingen op de dynamiek rond de redactietafels die algemeen wordt
verondersteld. Mij lijkt die tafel, hoe beeldend een redactievergadering ook kan worden
besproken – in het Journal littéraire bijvoorbeeld, zoals Christiane Berkvens-Stevelinck in
haar bijdrage aanhaalt – veel meer een metafoor die voortkomt uit de spectatoriale
tijdschrifttraditie. Daarin werd immers eveneens de suggestie gewekt dat er heel wat af
gedelibereerd werd, voordat er een tekst op papier kwam.

Andere artikelen, voor de achttiende-eeuwer niet minder interessant dan bovengenoemde,
gaan over het tolerantiedebat in de achttiende eeuw (Jan Schillings), over exlibrissen als



zoeksleutel voor particulier boekenbezit (Piet Buijnsters), over tuinen als locatie voor beleving
en verbeelding van geleerdheid (Uta Janssens-Knorsch), over de almaar fijnmaziger
wordende geleerdennetwerken (Christiane Berkvens-Stevelinck) en tot slot over
‘wetenschappelijke’ reizen die ook in de achttiende eeuw nog werden ondernomen om kennis
op te doen (Meindert Evers).

De bibliografie van de publicaties van Hans Bots 1971-2005, die de bundel completeert, had
mijns inziens wat zorgvuldiger samengesteld kunnen worden. Zo miste ik al bij een eerste
lezing de bundel Critique, savoir et érudition à la veille des Lumières, die in 1996 onder
redactie van Bots tot stand is gekomen en die nota bene bij dezelfde uitgever is verschenen
als de huldebundel zelf. Editeurs kunnen echter niet alles weten. Wel was het attent geweest
wanneer ze de artikelen voorzien hadden van een index. Niet alleen de lezers hebben er veel
baat bij, ook de auteurs zelf. Een goede ontsluiting bevordert immers hun citatiescore en
draagt bij aan de versterking van hun positie in het wetenschapsbedrijf. Men kan het hiermee
oneens zijn, feit is dat ook alfa-wetenschappers worden afgerekend op hun prestaties. Het
wordt tijd dat degenen die een bijdrage leveren aan een bundel, van de editeurs eisen dat het
werk door een papieren dan wel virtuele index toegankelijk wordt gemaakt. 


