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RIETJE VAN VLIET 

 

Voltaire hield niet van boekverkopers en zeker niet van Hollandse boekverkopers. Dat blijkt uit 
zijn brieven, waarvan onlangs een aantal in Nederlandse vertaling verschenen is. Jan Pieter van 
der Sterre tekende niet alleen voor de vertaling, maar is ook verantwoordelijk voor de selectie en 
het bijbehorende commentaar. Het resultaat is de fraai ogende en prettig leesbare uitgave 
Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en Hollanders.  

Het lijvige werk omvat drie delen. In het eerste deel staat het leven van Voltaire centraal. Het 
leeuwendeel hiervan wordt in beslag genomen door de brieven die geschreven zijn in de de 
periode dat hij, in dienst van de Franse koning, contacten onderhield met diverse gezanten in de 
Republiek. Anders dan de ondertitel suggereert, zijn er ook brieven opgenomen die geschreven 
zijn aan en over Voltaire. Het selectiecriterium was steeds het al dan niet voorkomen van een 
thema dat op de Republiek betrekking heeft. Zeker voor degenen die de vijftig delen Voltaire-
correspondentie nog niet hebben doorgenomen, is deze ‘draagbare Voltaire’ over de Republiek 
een absolute aanrader. Het verdient een plaats naast het alweer uit 1966 daterende Voltaire et la 
Hollande van Jeroom Vercruysse. 

In menige brief pakte Voltaire stevig uit over de mentaliteit van Hollandse boekverkopers. Dat 
deed hij zo vaak en zo verbolgen, dat die rode draad in zijn correspondentie nauwelijks meer een 
cliché genoemd kan worden. Het is dan ook de tijd waarin de rechten van auteurs wettelijk nog 
niet beschermd waren. 

Aanvankelijk is de toon vriendelijk. Over de Haagse boekverkoper Charles le Viers, met wie 
Voltaire in 1722 onderhandelde over La Henriade, is geen onvertogen woord te horen (p. 38). 
Voltaires vriendin, madame Du Châtelet, liet in 1736 doorschemeren hoezeer boekverkopers wat 
hun omzet aanging, afhankelijk waren van Voltaire. Ze zullen het wel uit hun hoofd laten, schreef 
ze, om tegen de wil van Voltaire in bij bepaalde subversieve werken zijn naam op de titelpagina 
te vermelden (p. 53).  

Maar al snel veranderde de toonzetting. Zo was Voltaire woedend over de manier waarop de 
Amsterdamse uitgave van zijn Eléments de la philosophie de Newton (1738) tot stand was 
gekomen. Hij memoreerde de gewoonte onder Nederlandse boekverkopers om onmiddellijk 
nadat een boek in Parijs met officiële toestemming was gedrukt, er een nadruk van op de markt 
te brengen. Dat zou op zichzelf nog te verdedigen zijn, ware het niet dat boekverkopers het 
alleenrecht konden verwerven door er in de kranten mee te adverteren. Wanneer Voltaire een 
Hollandse uitgever wilde voortrekken, waarschuwde hij hem nog voor de Parijse drukker aan de 
slag ging. Dat had hij ook gedaan met zijn werk over Newton, aldus Voltaire (p. 92). 

Maar daarna waren er problemen ontstaan. Voltaire had namelijk een afschrift achtergelaten bij 
het Amsterdamse boekverkopersduo Etienne Ledet en Jacques Desbordes: een afschrift dat nog 
lang niet voltooid was. De drukproeven waren nog gebrekkiger, vond hij. Of ze wat langzamer 
aan konden doen, was dan ook zijn dringende verzoek. Voltaire drukte de boekverkopers op het 
hart vooral te wachten op zijn correcties. Dat was echter tegen dovemansoren gezegd. Veertien 
dagen later lag het al in de boekhandel, voorzien van een portret van de auteur en mét de 
passages over Newtons theologische opvattingen die Voltaire had willen wijzigen. Zelf had hij het 
nog niet eens gezien, klaagde hij enigszins ongerust: ‘Uitgevers: ondankbare honden’ (p. 95). Tot 
zijn ontzetting ontdekte hij echter een paar dagen later wat de Amsterdammers nog meer hadden 
gedaan om de verkoop te bevorderen. Ze hadden de titel gewijzigd. ‘Je moet wel een charlatan 
zijn om toe te voegen: mise à la portée de tout le monde’, schreef Voltaire verontwaardigd. De 
filosofie van Newton was absoluut niet begrijpelijk voor jan en alleman! Op hoge poten schreef 



Voltaire vervolgens een brief naar Ledet waarin hij eiste dat de gedrukte tekst wordt 
gecorrigeerd. Ook vond de schrijver dat het afgelopen moest zijn met de advertentiecampagne 
van Ledet voor het verzamelde werk van Voltaire. De advertentietekst suggereerde namelijk dat 
Voltaire zich bezondigd zou hebben aan goddeloze en zedeloze teksten, hetgeen pertinent 
onjuist was (p. 96).  

Toen er tot overmaat van ramp allerlei kritische reacties verschenen op de ongeautoriseerde 
uitgave, werd het voor de Fransman hoog tijd om de schade binnen de perken te houden. Hij 
probeerde Prosper Marchand te weerhouden van de uitgave van een aantal ‘smadelijke 
aantijgingen’ (p. 98). Omstandig legde Voltaire de Hagenaar uit – later zou hij Marchand betitelen 
als een ‘oude uitgever die slechter schreef dan drukte’ (p. 230) – wat er allemaal was 
voorgevallen tussen hem, Voltaire, en de Amsterdamse boekverkopers. Intussen stonden de 
persen in Parijs ook niet stil. Daar werd de Amsterdamse Newton-uitgave met spoed nagedrukt, 
met Londen als plaats van uitgifte, inclusief de passages die Voltaire eruit had willen hebben. Zo 
kreeg Voltaire de handen vol aan het verbeteren van zowel de Amsterdamse als Parijs-Londense 
editie. Twee jaar later, toen hij weer geconfronteerd werd met de kordate aanpak van Hollandse 
boekverkopers, verzuchtte hij: ‘In een land als Holland kun je geen halt toeroepen aan de gretige 
haast van een boekhandelaar die voelt dat hij zijn fortuin ter perse heeft’ (p. 123).  

Ledet en Desbordes waren niet de enigen met wie Voltaire het aan de stok kreeg over een 
manuscript. De Hagenaar Jan van Duren bestempelde hij als een ‘brutale schurk [...] die zijn 
recht om schrijvers dwars te zitten tot het uiterste doordreef’ (p. 126). Zacharias Chatelain, uit 
Amsterdam, werd een charlatan genoemd (p. 213). Ook Jean Néaulme, die zowel in Den Haag 
als in Berlijn een zaak had, moest het ontgelden. ‘U had mij op z’n minst toch moeten raadplegen 
alvorens het publiek een zo gebrekkige tekst te presenteren’, klonk het verwijt van Voltaire. ‘U 
hebt geld verdiend, daarmee wens ik u geluk’ (p. 220). Later richtte de schrijver de pijlen op 
Hagenaar Pieter de Hondt, die het volgens Voltaire zelfs bestaan had een pakje uit de post te 
laten ontvreemden met daarin de tekst van Histoire de l’empire de Russie sous Pierre-le-Grand 
(p. 233), kennelijk met de bedoeling het na te drukken. De Amsterdammer Marc-Michel Rey deed 
het anders. Hij voegde titels toe aan zijn omvangrijke fonds door uitgetreden monniken voor een 
klein bedrag per vel de roomskatholieke kerk zo slecht mogelijk te laten afspiegelen om maar 
brood op de plank te krijgen. ‘In Holland wordt het klimaat al een aantal jaren verziekt’ (p. 239). 

Het is alsof Voltaire in alle gevallen keurig heeft gehandeld, alsof alleen de Hollandse 
boekverkopers iets te verwijten viel. Die conclusie is echter voorbarig zolang er geen wederhoor 
heeft plaatsgevonden. Maar het voert te ver om hier de hierboven aangehaalde anekdotes te 
analyseren. Ook Van der Sterre houdt zich verre van de schuldvraag. 

Voltaire en de Republiek bevat behalve de brieven een groot aantal fragmenten uit het oeuvre 
van Voltaire over Holland of Hollanders. Drie korte essays complementeren het geheel. Joris van 
Eijnatten laat in zijn ‘Van opruier tot icoon’ zien hoe Voltaires Nederlandse tijdgenoten over hem 
dachten. Die houding was ambivalent: de Fransman werd wegens zijn radicale opvattingen en 
scherpe pen zowel bewonderd als verguisd. Wyger Velema bespreekt in zijn ‘Verlichte 
vergezichten’ de ideeën van Voltaire over geschiedschrijving. In een helder overzicht zet Velema 
diens verlichte historische programma af tegen de tot ver in de achttiende eeuw gangbare 
historiografische opvattingen. Het derde artikel, over Voltaires toneel in de Republiek, is van de 
hand van Anna de Haas. Een uitgebreidere versie hiervan, over de schare bewonderaars van het 
classisistische treurspel waarin ook Voltaire excelleerde, is eerder verschenen in de MedJCW. 

Over de uitgave zelf nog een kritisch woord. Het blijkt lang niet altijd duidelijk op welke Voltaire-
edities de vertalingen van de tekstfragmenten teruggaan. De tekst Leugens zwart op wit 
bijvoorbeeld, die in de titel de jaartallen 1749-1750 heeft meegekregen en bovendien een 
boeiende uiteenzetting bevat over ‘tekstventers’ en hun ‘werkpaarden’ (p. 425), is opgenomen in 
het hoofdstuk Belletrie, en wel onder ‘Mengelwerk’, maar niets verraadt de achtergrond van het 
werk. Wie op zoek wil naar de oorspronkelijke tekst, moet het oeuvre van de veelschrijver paraat 
hebben – dat wil zeggen: de Franstalige titels – en daarna al bladerend de juiste passages maar 
zien te traceren. Jammer. Het was slechts een kleine moeite geweest deze informatie in een noot 
op te nemen.  

Het commentaar van Van der Sterre is doorgaans adequaat en verhelderend. Maar het is voor 
de lezer verwarrend om de toelichtingen nu eens in de tekst zelf aan te treffen (achter de naam 
van de briefschrijver wordt soms diens relatie tot Voltaire vermeld), dan weer in noten of in de 
korte intermezzo’s waarin de editeur een toelichting geeft op een ter zake doende levensfase van 



Voltaire. De nootnummers in de tekst lopen in een enkel geval niet synchroom met de noten zelf 
en verder zijn de intermezzi door de gekozen corpsgrootte vaak lastig te onderscheiden van de 
primaire broodtekst. 

De opeenstapeling van fragmenten, zeker in het deel waarin de focus gericht is op het werk van 
Voltaire, maakt het lezen op den duur vermoeiend. Gelukkig weegt dit ruimschoots op tegen het 
genoegen dat men heeft aan alles wat Voltaire over Holland en de Hollanders te klagen heeft.  

 


