Bureaucratie en cultuur in de achttiende eeuw: Spanje vol
gens Sarmiento.
Peter Rietbergen
Inleiding. Kerk, Staat en cultuurmanagement.
Een van de grootste cultuurhistorici van de twintigste eeuw, Max
Weber, heeft naast zoveel andere behartigenswaardige zaken ook
het nodige en nuttige geschreven over het fenomeen bureaucra
tie - de term wordt pas in de achttiende eeuw voor het eerst
gebruikt. Ideaaltypisch duidde Weber bureaucratie in termen van
centralisatie en hiërarchie, van schriftelijke communicatie en
gereguleerde besluitvorming, en dat alles gerealiseerd door een
groep van volgens professionele criteria gerekruteerde ambtena
ren. In allerlei fases van ontwikkeling onderscheidde hij wat hij
noemde bureaucratiseringprocessen en de bijbehorende bureau
cratieën in de meeste complexe culturen van deze aarde, van het
vroege Chinese en Romeinse Rijk tot het Wilhelminische Duits
land waarin hijzelf leefde en werkte.1
Webers schematiek volgend, hebben de meeste onderzoekers
van de afgelopen eeuw bureaucratie verbonden met het functio
neren van de seculiere overheid, met openbaar bestuur, waarbij
de aandacht vooral uitging naar de ‘harde’ kant van de werk
zaamheden der uitvoerende macht: het militair bedrijf, de fiscali
teit, de publiekrechtelijke domeinen, et cetera. Al lang leeft het
besef dat deze vorm van bureaucratie in ‘modem’ Europa zijn
oorsprong heeft in een organisatie die nu juist géén staat was,
hoewel zij meer dan duizend j aar lang geprobeerd heeft zich een
‘echte’ staat als fundament te verwerven en te behouden: ik
bedoel natuurlijk de Katholieke Kerk en de zogenaamde Pause
lijke - of Kerkelijke - Staat. Op het vlak van centralisatie en verambtelijking dienden zij als model voor de bureaucratisering van
de (West-)Europese staten2; in Oost-Europa ontstond uit de
interactie tussen kerkelijke en statelijke centralisatietendensen
de wonderlijke menging van Kerk en Staat die het Byzantijnse
Rijk heette - misschien niet voor niets is ‘byzantine’ in ’t Engels
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onder andere een aanduiding voor een bijkans ondoorzichtige
politiek-bureaucratische structuur.
Binnen de geschiedwetenschap en, meer specifiek, de cultuurge
schiedenis, kon het inzicht dat bureaucratiseringtendensen ook
de ‘zachte’ kant van de uitvoerende macht raakten - en, daaren
boven, ook in organisaties die niet publiekrechtelijk functione
ren, zoals grote bedrijven, waarover ik niet spreek - pas veld
winnen toen men zich ervan bewust werd dat overheden zich in
de loop der tijden steeds meer zijn gaan bezighouden met vrij
wel alle levensaspecten, met de hele cultuur kortom. Ook daar
liep overigens de Katholieke Kerk voorop, juist omdat de essen
tie van haar doelstellingen en functioneren lag en nog steeds ligt
op een terrein dat de diepste emoties van mensen raakt: religiosi
teit die zich ontwikkelt tot godsdienst. Elke godsdienst heeft, om
de macht van een instituut ‘Kerk’ te kunnen dragen en represen
teren, een bureaucratie van het sentiment nodig en een bijbeho
rend management van het ritueel. In een instituut dat zozeer naar
centralisatie streefde als de Katholieke Kerk dat evident gedaan
heeft, was organisatie, ‘rationalisering’ zelfs van de sentimentcultuur nodig; vergeten wij niet dat het katholieke onderwijs
daarvan eigenlijk ook een manifestatie was! De Katholieke Kerk
heeft aan die organisatiebehoefte vooral in de jaren volgend op
het Concilie van Trente ruimschoots gestalte gegeven; tot in de
hoogste regionen van het ambtelijk apparaat werden commissies
geschapen die deze centralisatie moesten bewerkstelligen.
In een tijdsgewricht waarin communicatie nauwelijks of niet
de massa bereikte en dus alle mogelijke vormen van ‘representa
tie’ benut moesten worden om ook in de seculiere sfeer gezag tot
macht te maken en macht het gezicht van gezag te geven, moest
ook de staat overgaan tot bureaucratisering van het publieke sen
timent, zeker als dat, zoals bijvoorbeeld in het Chinese rijk, nog
nauw samenhing met religie. Niet voor niets was het Ministerie
van de Riten een van de voornaamste organisaties binnen het
verambtelijkte centrale systeem van het Rijk van het Midden. In
de bureaucratie die de vorstenhoven van Europa waren, ziet men
steeds duidelijker ambtenaren de verantwoording nemen voor
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het management van een ‘staatsreligie’, waartoe het publieke
sentiment moest worden gemobiliseerd. Aangezien dat sentiment
vooral bespeeld werd met middelen uit de sfeer van de beelden
de en uitvoerende kunsten - in de breedste zin des woords - kan
men hier ook spreken van ‘cultuurbureaucratie’. Een school
voorbeeld is, dunkt mij, de wijze waarop onder Colberts leiding
de hele kunstwereld van zeventiende-eeuws Frankrijk werd
ingezet om het imago van de Zonnekoning te scheppen, culmi
nerend in de enorme organisatie van de paleisbouw en vervol
gens de paleiscultuur van Versailles.3 Dat overigens veel van
deze ritualisering van het vorstelijk leven toch ook weer ont
leend was aan de papale hofcultuur van vroeg-zeventiende
eeuws Rome duidt op de blijvend grote invloed van het pauselijk
voorbeeld.
In dezelfde eeuwen waarin zich deze vorm van heerser- en hof
gerichte cultuurbureaucratie in Europa ontwikkelde kregen secu
liere overheden ook steeds meer oog voor de macht van kennis,
van wetenschap en de eraan gerelateerde technologie die dik
wijls van zo evident en eminent nut bleken voor het goed of
zelfs beter functioneren van de staat. Allengs poogde men deze
sectoren van creativiteit in te passen in het steeds complexer
bouwwerk van de staat.
Zeker hebben sedertdien de beroepsbeoefenaren op deze ter
reinen, juist in een sfeer waarin het individuele ‘genie’ steeds
meer gevierd werd, zich dikwijls verzet tegen de voortgaande
overheidsbemoeienis: de kunstenaars liepen in dezen voorop.
Toch waren zij, even dikwijls, blij met de erkenning en bescher
ming die dit impliceerde: vooral de exacte wetenschappers heb
ben van overheidssteun gebruik gemaakt ook al betekende dit
acceptatie van overheidsbemoeienis en regulering.4 De instelling
van de Académie Royale des Beaux Arts in Frankrijk gaf de
betrokken sectoren van de ‘weelde-industrie’ een hoffelijk keur
merk dat goed van pas kwam in hun pogingen zich af te scher
men van de ‘gewone’ gildes, en ook de ‘geleerden’ en de litera
toren waren niet ontevreden met de oprichting van de Académie
Française, de Académie Royale des Inscriptions et Belles
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Lettres, terwijl de heren die zitting hadden in de Académie Roya
le des Sciences5 evenmin als hun Engelse soortgenoten in de
Royal Society koninklijke patronage op het vlak van de ‘moder
ne wetenschappen’ afwezen.
Inderdaad gaan in de tweede helft van de zeventiende eeuw
overal in vorstelijk, centralistisch bestuurd Europa regeringen
ertoe over om koninklijke academies op te richten6 waaraan een
meer of minder ideologisch gekleurde, centraliserende rol in het
nationale culturele leven wordt gegeven. Vanaf dat moment wor
den staten steeds duidelijker ‘maecenas’, doch zij handelen daar
bij natuurlijk niet uit artistieke of wetenschappelijke bevlogen
heid: zij proberen consensus te bevorderen, ja zelfs nationale
identiteit te scheppen en, tegelijkertijd, hun economische macht
te vergroten door een cultuurpolitiek te bedrijven die het hele
gamma van de meest verheven kunsten tot de meest aardse
wetenschappen bestrijkt. Onvermijdelijk wordt cultuurpolitiek
zo een steeds meer verambtelijkende sector7 waarin men ook, op
de juiste wijze opererend, macht kon verwerven - de carrière van
Joseph Goebbels is wel het tot op heden ultieme voorbeeld.
Natuurlijk krijgt dit alles pregnanter gestalte in situaties waar
in de heerser - dan wel ‘de staat’ als anonieme eenheid - sterk is
of zich sterker wil maken8 dan in democratische staten waarin
men eerder naar decentralisatie dan naar centralisatie streeft,
vanuit de naar de praktijk uitwijst overigens onjuiste aanname
dat dit oft/bureaucratisering met zich mee brengt. Quod non!
Immers, uit de geschiedenis van de tweede helft van de twintig
ste eeuw blijkt dat zelfs staten als Nederland en Engeland, die
zich op dit terrein altijd als ‘liberaal’ hebben geprofileerd, een
steeds sterkere tendens vertonen tot centraliserende culturele
bureaucratie.9
Overal in de (westerse) wereld is cultuur een zaak geworden
van politiek, van regulering.10 Het is een terrein waarop centrale
organisaties beleidsnotities publiceren die, bijvoorbeeld, archiefen bibliotheekwezen maar ook muziek en musea en ‘nationale’
kunst in politieke, ideologische kaders proberen te plaatsen of ze
nu liberaal, sociaal-democratisch of nationalistisch zijn. Het is
ook een terrein waarop de algemene strijd tussen centralisatie en
168

decentralisatie zich afspeelt nu, in het postmoderne Europa, ook
Brussel zijn steentje begint bij te dragen. In alle gevallen resul
teert dit in méér, eerder dan in minder bureaucratisering. Het is
het meest recente moment in een proces dat begon in de zestien
de en zeventiende eeuw maar, denk ik, vooral in de ‘verlichte’
achttiende eeuw zijn vaart heeft gekregen.11 Uit die eeuw, en uit
Spanje, heb ik de casus gekozen die in deze bijdrage centraal
staat.
Spanje ten tijde van Sarmiento
Over één ding waren in achttiende-eeuws Spanje velen het wel
eens: Spanje’s glorietijd, de tijd waarin het imperium econo
misch, politiek en cultureel in de wereld de toon had aangegeven,
was allang voorbij. De ‘Gouden Eeuw’ was de periode tussen cir
ca 1450 en 1600 geweest. Toen Juan Sempere y Guarinos in 1785
het eerste deel van zijn Ensayo de una Biblioteca española de los
mejores escritores del reinado de Carlos III te Madrid publiceer
de, schreef hij er een voorwoord bij, getiteld Discurso preliminar
sobre los progresos de la literatura de los Españoles de este
siglo, dat begint met een lofrede op de Katholieke Koningen en
de glans van de Spaanse universiteiten en het geleerde leven in de
vijftiende en zestiende eeuw en dan voortgaat:
...luego que esta Nación fuerte y gloriosa fue declinando de
aquel alto punto de grandeza, a que la había elevado la pru
dencia de sus Reyes, se vio también ir eclipsando el brillo de
su instrucción y literatura: de suerte que a principio de este
siglo, apenas le quedaba más que una confusa memoria de lo
que había sido.12
Nu kan men nog menen dat hier een beproefde retorische wen
ding wordt toegepast: het verval dat Sempere constateerde zou
immers de glans van de tijd van Carlos III slechts meer doen
schijnen. Maar inderdaad meenden velen ook in Spanje zelf dat
de natie in de zeventiende en vroege achttiende eeuw cultureel
en anderszins elke uitstraling verloren had - het was alsof men
een zelfbedachte ‘zwarte legende’ verwoordde.
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Al vroeg was er kritiek van buiten gekomen. De Franse Abbé
De Vayrac, die vele jaren in Spanje gewoond had, constateerde
in zijn Etat présent de l ’E spagne (Parijs 1716) waarin hij het
laat-zeventiende eeuwse, Habsburgse Spanje beschreef, dat het
de Spanjaarden weliswaar niet ontbrak aan spitsheid van geest
maar wel aan elke vorm van onderwijs die ervoor zorg droeg dat
deze kwaliteit aan de samenleving ten nutte gemaakt werd.
Montesquieu is veel geestiger maar ook veel scherper in zijn
analyse: de ‘gravitas’ waarop de Spanjaarden zelf zich beroe
men, bestaat slechts uit brillen en snorren, schrijft hij in 1721 in
de achtenzeventigste van zijn Lettres Persanes. Vervolgens stelt
hij de Inquisitie aan de kaak, de grenzeloze luiheid van de heers
ende klasse, de wijze waarop de Spaanse kolonisten in Amerika
zich laten voorstaan op hun blank-zijn. Echte kennis is in Spanje
afwezig. Spanjaarden zeggen dat ze de wereld ontdekt hebben,
maar hun eigen land is aan de meeste leidinggevenden onbe
kend. Hun boekerijen bevatten dan ook niets van betekenis want,
zo oordeelt de Franse denker: slechts romans en scholastieke
commentaren vormen de inhoud. Geen wonder dat een Spaanse
vertaling van de Lettres uitbleef...13 Nog in 1788 voelt de Graaf
van Campomanes zich geroepen dit oordeel ten overstaan van de
Académie des Inscriptions et Belles Lettres te Parijs te weerleg
gen.14
In de merkwaardige haat-liefde verhouding die Spanje na de
machtsovername door de Bourbons had met Frankrijk en vooral
met de Franse cultuur, vermengde de buitenlandse, toch vooral
Franse kritiek zich allengs met een groeiende zelfkritiek, die
vanaf de jaren ’30 en ’40 van de achttiende eeuw verwoord werd
door een kleine maar invloedrijke groep intellectuelen die, op
een aantal terreinen, ook het oor van de regering kreeg. De her
komst van deze lieden was divers: van de kritische benedictijn
Pater Benito Feijóo (1676-1764) die goede contacten had met
het centrum van de macht, tot de fervente regionalist Antonio
Mayans y Siscar (1691-1781), die vanuit Valencia de neergang
van Spanje bekritiseerde en voorstellen voor een politiek van
regeneratie formuleerde.15 Voornaamste mikpunt van kritiek was
misschien wel het kentheoretische kader dat eeuwenlang de
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Spaans-katholieke cultuur had gedomineerd: de scholastiek die
nu gelijk geschakeld werd met een geborneerde, gezagsgetrouwe
en kritiekloze visie op de schepping.
In een boeiende mengeling van nationale zelfkastijding en
gewonde nationale trots deden al diegenen aan wie de Spaanse
zaak ter harte ging hun best om het beeld dat het buitenland had
opgebouwd in positieve zin te beïnvloeden.16 Doch deze poging
was uiteindelijk niet succesvol. De opinies van buitenlandse
bezoekers bleven negatief.17 Dat bleek toen Nicolas Masson de
Morvilliers zijn artikel over Spanje in de Encyclopédie Méthodique - die vanaf 1782 verscheen bij de Parijse uitgever Pancoucke - begon met de vraag
Que doit-on a 1’Espagne? Et depuis deux siècles, depuis quatre, depuis dix, qa’a-t’elle fait pour 1’Europe?18
- een typisch en vervelend staaltje van Franse culturele zelfge
noegzaamheid dat aantoonde hoezeer cultuur in Europa gepoliti
seerd en genationaliseerd was juist omdat de staat zich ervan
meester gemaakt had. Het antwoord dat de Piëmontese Abt Carlos Denina gaf in zijn Discours lu a 1’Académie de Berlin, dat te
Madrid in 1786 werd gepubliceerd, kon, in een wijdlopige
opsomming van grotere en kleinere helden van de Spaanse cultuur-door-de-eeuwen-heen, moeilijk anders dan deze gepersonaliseerde en rivaliserende toon ovememen. Toch waagde Denina
het, net als Sempere, te erkennen dat er in Spanje sprake was een
culturele ‘décadence’, die hij, overigens niet geheel terecht,
vooral toeschreef aan de al te zelfgenoegzame gerichtheid op de
verworvenheden - ook de economische - van het koloniale impe
rium in Amerika en een volledig zich afsluiten voor hetgeen de
culturen van de Europese nabuumaties te bieden hadden. Had hij
Montesquieu gelezen? Echter, de preponderantie van de Franse
cultuur die was ingetreden met de komst van de Bourbons had
het land zijns inziens toch ook geen goed gedaan. Pas nu de
koningen weer in Spanje geboren worden en Spaanse ministers
het land besturen kunnen de Spanjaarden ‘leur esprit et leur
génie naturel’ hernemen.19
171

Maar terwijl bij Denina de ontwikkeling van de Spaanse cul
tuur nog niet in een specifieke richting gestuurd wordt, heeft
denkelijk juist de dikwijls bekrompen anti-Spaanse houding van
het verlichte buitenland - Frankrijk voorop - ertoe geleid dat in
bepaalde invloedrijke kringen in Madrid de mening postvatte die
in hetzelfde jaar gecodificeerd werd in de Oración apologética
por la España y su mérito literario. Deze tekst van Juan Pablo
Fomer20, op regeringskosten, en wel op instigatie van de antiFranse minister Floridablanca gepubliceerd21, wakkerde de
nationalistische toon nog sterker aan maar veranderde tegelijk de
‘open’ toonzetting die de Spaanse cultuur nu juist sedert dejaren
1740 gekenmerkt had door de ‘moderne’ ontwikkelingen te vermaledijen en de nieuwe, antischolastieke richting van weten
schap en cultuur als antireligieus en dus subversief af te doen.
Fomer schreef:
estamos en un siglo de superficialidad. Oigo llamarle por to
das partes siglo de la Razón, siglo de luces, siglo ilustrado,
siglo de filosofía. Yo le llamaría mejor siglo de ensayos, siglo
de diccionarios, siglo de diarios, siglo de impiedad, siglo
hablador, siglo charlatán, siglo ostentador.22
Het obscurantisme dat men de scholastiek verwijt, heeft zij vol
gens de schrijver in Spanje nooit gehad. En wat men er aan
nieuws tegenover stelt is van weinig waarde:
El uso de las matemáticas es la alquimia en la física, que da
apariencias de oro a lo que no lo es.23
Een duidelijke mening. Maar was deze realistisch of reactionair?
Xenofoob of chauvinistisch? Vreemd genoeg vindt deze eigen
lijk negatieve waardering van de Verlichting in achttiende-eeuws
Spanje in de door Franco gedomineerde jaren ’30 van de twin
tigste eeuw een echo.24 Gelukkig is sedert dejaren ’70 een her
bezinning op gang gekomen die het beeld van de Spaanse Ilumi
nación heel wat meer reliëf geeft.25
Toch ontbreekt in de vele nieuwe studies een analyse van het
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leven en het werk van een man die, naar ik meen, op de Spaanse
Verlichting een grote invloed heeft gehad: pater Martín Sarmien
to, OSB. In een Spanje waarin de laatste Habsburger, Carlos II,
de herinnering aan de Siglo de Oro niet meer levend had kunnen
houden, werd hij op 9 maart 1695 geboren als Pedro José García
Balboa Sarmiento; een lang en belangwekkend leven later stierf
hij in 1772, in een Spanje waarin debatten als zojuist beschreven
de eigentijdse cultuurvisie bepaalden.26
Sarmiento en Spanje.
Geboren in Spanje? Zelf zegt Pedro, als hij zijn herinneringen
kort opschrijft, dat hij geboortig is uit Villafranca del Bierzo, in
‘het koninkrijk Léon’. Echter, hij noemt dat een ‘ongelukje’:
vier maanden later verhuisde zijn familie naar Pontevedra, want
zijn echte ‘patria’ was de regio Gallicië. Het regionaal particula
risme domineerde in dat ‘Spanje’ heel sterk en betekende, voor
Pedro, in diepste essentie de basis van zijn identiteit. Hij was een
gallegol Binnen dat wezen was hij benedictijner geleerde. In
1710 trad hij in Madrid toe tot de orde , waarna hij aan de studie
van de artes begon, gevolgd door een filosofiestudie te Navarra
en een theologiestudie in Salamanca. Nu was dit natuurlijk nor
maal, maar het was toch ook echt de wetenschap die hem trok;
later schrijft hij:
jamás he sido poeta, y nunca me ocupó mucho tiempo el leer
poetas. No sé si mi genio me inclinaba o no a este genero de
fútil literatura...27
Ook anderszins zocht Sarmiento bepaald geen wereldse glorie:
politiek en ceremonieel lagen hem niet28 en het bestuur van het
rijke en beroemde klooster Ripoll, waarvan hij in 1755 gemij
terd, commanditair abt werd, vond hij maar een lastige klus
waarvan hij zo snel mogelijk weer af wilde29, ook al moet men
aannemen dat hij inderdaad slechts een absente abt hoefde te
zijn, zoals er zovelen waren. Zijn prachtig klinkende titel van
‘kroniekschrijver van de Indiën’ heeft hij zeker geen eer aange
daan: over bijna alles wat denkbaar is heeft Sarmiento wel iets
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substantieels geschreven, maar over het Spaanse koloniale rijk
voor zover ik weet nu juist niets. Hij was, misschien daardoor,
de laatste die de titel droeg...
Pater Martin schrijft zelf over zijn levensinstelling: ‘alleen
geboren, ben ik altijd alleen gebleven en zo zal ik blijven zolang
als God het mij toestaat. Nooit heb ik iets gezocht. Altijd heb ik
als katholiek geleefd ‘in obsequium fïdei’. Als religieus heb ik
mij vrijwillig onderworpen aan mijn oversten. Als benedictijn
heb ik geleefd in het klooster van San Martín: niet meer gezel
schap zoekend dan dat van twee anderen - want drie zijn genoeg
- en van de negen muzen, want die zijn genoeg’. En dan rekent
hij uit hoeveel papier hij met zijn gedachten heeft gevuld; in
1767, het jaar waarin hij zijn autobiografische notities beëindig
de, waren dat 2600 pliegos, katernen.30
Afgezien van een aantal reizen door Spanje, leidde Sarmiento
tot zijn dood in 1772 inderdaad een kloosterlijk bestaan in de
abdij van San Martín te Madrid - hoewel misschien wat minder
mensen vreemd dan hij het doet voorkomen. Het was een bestaan
dat we, door lezing van zijn autobiografisch-bibliografische
notities, op fascinerende wijze kunnen volgen.
Het centrum van zijn wereld was zijn cel: wit, de vloer van
hout, de muren bedekt met zo’n 7500 boeken31, enkele schilde
rijen van heiligen - onder wie een H. Bartholomeus van Ribera en een aantal met papieren en wetenschappelijke instrumenten
bedekte tafels. Daartussen leefde hij, een kleine, wat gezette
man, met kleine, levendige ogen en sprekende gelaatstrekken.
Van tabak hield hij, en van chocolade ook - hij dronk haar uit
porseleinen kopjes. Van zichzelf schreef hij onder andere: ‘ik
kan niet anders praten dan ik denk en niet anders schrijven dan
ik praat’ en hij gaf ook toe: ‘Ik kan niet ontkennen dat als ande
ren zes woorden spreken, ik er tien zeg’... Geen wonder dat hij
alsmaar schreef en daarbij niet weinig woorden nodig had.32
Studerend en schrijvend kreeg hij allengs de faam van een
groot geleerde die steeds meer gefrequenteerd werd door de
intelligentsia van het koninkrijk of, om in de stijl te blijven, van
de koninkrijken die tezamen de Spaanse Kroon vormden. Doch
bij alles wat hij las, dacht, zei en schreef33 was Gallicië zijn refe174

rentiepunt, het gebied, de cultuur, de samenleving waaraan hij,
dankzij de jeugd die hij er doorbracht en een drietal lange onderzoeksreizen in 1735, 1745 en 1755, zijn ervaringen met de prak
tijk van het leven ontleende en waardoor hij kon komen tot een
reeks opmerkelijke visies en plannen die hij, vervolgens, voor
heel Spanje uitwerkte: ‘aan de vele bijzondere zaken die Gallicië
bood’ ontleende hij ‘experiencias, observaciones y reflexiones’
die hij wilde benutten ‘voor het onderricht aan anderen.’34 Hoe
wel hij na zijn dood in vergetelheid raakte, is hij in de opleving
van het regionalisme van de negentiende en twintigste eeuw als
‘groot Galliciër’ weer in de belangstelling gekomen35, ofschoon
hij niet de aandacht gekregen heeft die hij als ‘fenomeen’ maar
ook om de kwaliteit van zijn denkbeelden in de cultuurgeschie
denis toch wel verdient.
Eigenlijk treedt Sarmiento pas voor het eerst voor het voetlicht
als hij, in 1726, stelling neemt in het medische geschil tussen
zijn beroemde medebenedictijn en mede-Galliciër, Pater Benito
Feijóo, en de arts Juan de Lesaca, waarin hij de eerstgenoemde
verdedigt. Dat wordt een vast patroon: hij blijft strijden voor zijn
medebroeder die met zijn Teatro crítico universal, waarvan het
eerste deel in 1726 te Madrid verscheen, volgens velen de weg
bereider was van de Spaanse Verlichting, de grote pleitbezorger
en vulgarisator van de nieuwe wetenschappen, de criticus van
het ‘verval van Spanje’.36 Sarmiento verdedigt zijn vriend tegen
diens vele critici, zoals in 1732 in zijn te Madrid verschenen,
tweedelige ‘voorwoord’ bij diens encyclopedisch-essayistische
hoofdwerk: de Demonstración crítico-apologética del Teatro
crítico universal, que dió a luz el Rvdo P. Fray Benito Jerónimo
Feijóo.31 Koning Ferdinand VI bepaalde tenslotte dat men het
genie Feijóo in geschrifte niet meer mocht aanvallen en liet, via
de pleitbezorger van Pater Benito, de markies de la Ensenada,
veel van diens veranderingsideeën uitvoeren!
De contacten tussen beide geleerden worden steeds nauwer:
Sarmiento leest en corrigeert tot aan diens dood de meeste van
Feijóo’s vele, invloedrijke geschriften.38 Beiden tonen in zekere
zin de twee gezichten van de Spaanse Verlichting. Zij waren
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geen conceptuele vernieuwers: het geloof bleef voor hen de
basis van alle denken. Wel eisten zij een kritisch oordeel over
alles wat de mens zelf bedacht en hoopten zij dat dit de stimu
lans zou zijn voor een regeneratie van het Spaanse culturele
leven en daardoor van de Spaanse samenleving.
Desondanks is Sarmiento bepaald niet zo gecanoniseerd als
Feijóo. Iemand schreef eens over hem als de man ‘de quien digo
que es a Feijóo como Brahms es a Schumann’39; helemaal ongelijk had hij niet. Toch was de man die nu veelal te boek staat ais
‘Feijóo’s rechterhand’40 de meer bevlogen en grondige weten
schapper: hij verdiepte zich in de Spaanse cultuur en was veel
minder dan Feijóo geneigd om alles wat uit het buitenland kwam
kritiekloos aan te bevelen. Tekenend lijkt mij ook dat terwijl
Feijóo Erasmus een té kritisch wetenschapper vond, de Neder
landse geleerde voor Sarmiento juist een van de grootste voor
beelden was.41
Sarmiento’s autobiografische schets onthult de lezer een zeer
methodisch mens: al op zijn vijftiende schrijft hij een memorie
van 1761 vellen ‘inventando un remedio preservativo y seguro
para leer historia de España, sin riesgo de ser engañado’ - dat hij
niet ‘misleid’ wilde worden, toonde zijn kritische zin. Dat hij
zich daarna, behalve aan een studie van de geografie, de chrono
logie en de mythologie ook nog eens wijdt aan een studie van de
Spaanse poëzie verdedigt hij met een verwijzing naar de weten
schappelijke opzet daarvan. Uiteindelijk resulteert dat werk in
1745 in een volumineus manuscript getiteld Memorias para la
Historia de la Poesía y Poetas españoles, dirigidas al em.mo
Cardenal Valentv. de man aan wie hij het werk opdraagt was
pauselijk nuntius in Madrid geweest. In 1775 was dit het eerste
en helaas enige deel van de geplande uitgave van Sarmiento’s
‘obras postumas’.42
Sarmiento doet intussen over zijn niet geringe arbeid op het
poëtische vlak wat laatdunkend: eigenlijk is elke plant die hij
observeert meer een gedicht ter ere van God dan welke literaire
schepping ook.43 En inderdaad vormt botanie een deel van zijn
leven. Vermoedelijk in dejaren 1750 ontwerpt hij een plan voor
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het beschrijven van de natuurlijke historie van Spanje en het
daartoe noodzakelijke onderzoek, en stelt de inrichting van een
plantentuin voor.44 Daarnaast voert hij echter tal van soms merk
waardige taalkundig-poëtische experimenten uit. Zo laat hij, bij
gelegenheid van de nationale ‘furor poeticus’ die de troonsbestij
ging van Ferdinand VI begeleidt, twee jongens en twee meisjes
uit Gallicië maar liefst 1200 ‘coplitas’ maken, allemaal op de
assonant ‘eo’.45 Ook verdiept hij zich in de vergelijkende taal
kunde - uitmondend, vele jaren later, in een verhandeling ‘over
de oorsprong van de talen’46; als uitvloeisel daarvan houdt ook
de etymologie hem bezig. Doch hij is even gefascineerd door de
numerologie en de aritmética, waarbij vooral het rekenonderwijs
aan kleine kinderen hem boeit.47
Vooral ’s winters brengt hij zijn dagen veelal door in de bibli
otheek van het Madrileense klooster, jaar in jaar uit lezend en
kopiërend wat voor hem van belang is. Die brede belezenheid
stelt hem in staat om in 1748 de graaf van Aranda, die in een
hoge bestuurlijke functie naar het vice-koninkrijk Mexico ver
trekt, te voorzien van een overzicht van de boeken die een ont
wikkeld, modem mens moet lezen en in zijn bibliotheek hebben,
los natuurlijk van de canonieke en andere juridische teksten.48 In
feite construeert Sarmiento daarin de intellectueel-mentale hori
zon van de Spaanse Verlichting zoals die hem voor ogen staat.
Doch hij léést niet alleen: hij correspondeert ook, met geleerden
in binnen- en buitenland, zoals Comelis van Musschenbroek in
Leiden.49
Sarmiento was, denk ik, een intellectuele veelvraat, een
onverzadigbaar nieuwsgierig mens en daarenboven een dwang
matig schrijver, niet tevreden voordat hij zijn opinie op schrift
kon stellen. Vanaf 1725 schrijft hij tientallen uitgebreide memo
randa over, inderdaad, van alles en nog wat, ja, letterlijk van A
tot Z, want van het archiefwezen in Spaanse provinciesteden tot
de zebra.50 Als het in 1729 in Madrid ongekend lang en hevig
sneeuwt, besluit hij ook nog eens een dagboek te gaan bijhouden
waarin hij dergelijke ‘efemérides’ kan vastleggen; tot 1754
houdt hij vol en herneemt zijn dagtaak dan in 1764. Op reis vaak is hij onderweg voor ordesaffaires - noteert hij ijverig alle
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oude inscripties die hij tegenkomt; maar hij tekent ook woorden
en zegswijzen op, vooral in Gallicië, en probeert daarvan de oor
sprong te achterhalen, met name in het Latijn.51 Zijn verzamel
woede blijkt ook uit zijn bibliografische werk waarin hij duizen
den titels van commentaar voorziet.52
In die commentaren toonde hij zich, evenals in zijn geschrif
ten, een man die zeer bewust niet tot een partij of stroming wilde
behoren, die een onafhankelijk oordeel als hoogste goed zag.
Ook al zien wij dat zijn oordelen soms op eclectische basis tot
stand kwamen, toch is duidelijk dat hij die pretentie waarmaakte,
hetgeen temeer verwondert omdat het hem, religieus in een
ultrakatholieke samenleving, onvermijdelijk tot een zeker scepti
cisme bracht, wellicht niet in zijn diepste geloof maar in elk
geval ten aanzien van de machtspositie van de Kerk en tegen
veel heersend bijgeloof - overigens ook tegen ‘bijgeloof’ in
wetenschappelijke kring. Een en ander uitte zich ook in een sterk
antimetafysische opstelling.53 Zeker was hij soms meer reactief
dan actief, zette hij zijn pen eerder op papier om de onjuistheid
aan te tonen van de denkbeelden die anderen ventileerden dan
om eigen visies te poneren. Toch mag men zijn waarde voor de
Spaanse cultuur niet als een negatieve omschrijven: juist in zijn
beste geschriften nam hij positief stelling, was hij een scheppen
de geest die, ook al werden veel van zijn ideeën uiteindelijk niet
gerealiseerd, toch bij droeg aan een verandering van het culturele
klimaat in Spanje. Mede daardoor was er, toen op het einde van
de achttiende eeuw dergelijke veranderingen revolutionair en
deels van buiten opgelegd doorbraken, wel degelijk sprake van
een inheemse voedingsbodem waarop het nieuwe gedachtegoed
kon gaan gedijen.
Spanje volgens Sarmiento.
Was deze brede belangstelling nu alleen antiquarisch, en leidde
zij tot loutere polygrafie? Neen. In typisch achttiende-eeuwse, of
wellicht beter gezegd in typisch ‘Verlichte’ trant was zeer veel
ervan ook utilitair bedoeld, beoogde het bij te dragen aan kennis
die ook praktische problemen kon helpen oplossen.
Allengs ontpopt Sarmiento zich als criticus van het contempo
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raine Spanje in al zijn facetten. Zo schrijft hij een satirisch stuk
over de pogingen om in Guadalcanal een mijnbouwondememing
op te zetten, en verbaast zich over de overmaat van in Spanje
gedrukte werken van vreemde fantasten terwijl de wijsheid van
de eigen, oude auteurs onuitgegeven blijft en zo verloren gaat.54
Steeds meer verwerft Sarmiento, zich losmakend uit de scha
duw van Feijóo, zich een reputatie als deskundige op tal van ter
reinen: in 1737 nodigt de koning, op dat moment Philips V, hem
voor het eerst uit toe te treden tot een van de vele ‘juntas’, de
speciale commissies die in Spanje specifieke politiek-bestuurlijke kwesties moesten oplossen. Vervolgens schrijft Sarmiento
regelmatig zijn zogenaamde ‘dictamens’. Ook in de boekencen
suur die het Spaanse leven onder controle houdt, gaat hij een rol
spelen en in 1768, als de ‘verlichte’ Carlos III regeert, werkt hij
mee aan de nieuwe wetgeving ter zake die de Staat, meer dan de
Kerk, tot ultieme beoordelaar maakt.55 Overigens blijkt dan dat
Sarmiento inderdaad wel vernieuwing maar geen revolutie
wenst: weliswaar meent hij dat men buitenlandse mathematische
en medische teksten zo snel mogelijk moet vertalen, maar boe
ken die op politiek-bestuurlijk en religieus terrein de bestaande
orde aantasten kan men maar beter buitenslands laten. Daaren
boven wil hij wel ‘libertad’, tot op zekere hoogte althans, maar
zeker geen ‘libertinage’: die moet beboetbaar zijn. Om anonieme
heterodoxie te vermijden, wil hij dat elke auteur, wanneer hij een
manuscript voor de druk aanbiedt, zijn naam, woonplaats en
beroep opgeeft.56 Het is een van de vele momenten waarop Sar
miento zich laat kennen als een man die gelooft in de bureaucra
tisering van de cultuur.
Die cultuur is voor hem evident de Spaanse, en wel in haar
breedste en oudste interpretatie. Dat bleek toen de koning hem in
1743 om een oordeel vroeg over het decoratieprogramma dat
was voorgesteld door de architecten van het nieuwe Madrileense
paleis, het huidige Palacio de Oriente. Aan Philips’ opvolger
Ferdinand VI toonde men vijf jaar later Sarmiento’s advies
opnieuw. De vorst was zo enthousiast dat hij het verzoek om
hulp herhaalde. Sarmiento kwam met een uitgebreider voorstel
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om de hele decoratie - nu bijvoorbeeld ook voor het plafond van
de koninklijke kapel - onder te brengen in één ‘sistema de ador
nos’, in één beeldprogramma waarin alles zou verwijzen naar de
Spaanse geschiedenis en cultuur.57
Inderdaad staat bij hem de glorie van de Spaanse beschaving
centraal: als een bekende in 1746 uit Rome terugkeert met in
zijn kielzog een Syrisch-Maronitisch priester die natuurlijk Ara
bisch leest, is Sarmiento er als de kippen bij om ervoor te zorgen
dat deze in de Koninklijke Bibliotheek van het Escurial de Goti
sche en Arabische manuscripten gaat catalogiseren58. Miguel
Casiri publiceert uiteindelijk zijn catalogus als Biblioteca Arabico-Hispana Escurialense (Madrid, 1750, 1770); Sarmiento zelf
wijdt er een tweetal verhandelingen aan: deze teksten illustreren
immers grootse episodes uit het Spaanse verleden. Intussen is hij
ook buitenlandse geleerden behulpzaam met het zoeken naar
Spaans-Joodse handschriften.59
Eenzelfde houding die cultuur als essentieel element in de
nationale samenleving ziet blijkt ook uit zijn wetenschappelijk
werk dat, op een aantal terreinen, fundamenteel geweest is. Vanuit
zijn belangstelling voor de oudere Spaanse poëzie - de Castiliaanse en de Gallicische - ontwikkelt hij een fascinatie voor de linguïs
tiek die hem tot een van de grondleggers, avant la lettre, van de
Romaanse filologie maakt.60 Hij realiseert zich dat woorden een
levensduur en een betekenisduur hebben. Beide kunnen beperkt
zijn: woorden houden op gebruikt te worden, betekenissen van
woorden veranderen. Kennis van die processen is op tal van fron
ten ook van praktisch belang: bijvoorbeeld bij de vaststelling van
wat oude documenten, gebruikt in rechtszaken, eigenlijk zeggen.
Sarmiento stelt dan ook voor dat de Spaanse regering zich de ver
vaardiging van een taalkundig woordenboek ten doel stelt, waarin
de ontwikkelings-geschiedenis van woorden systematisch wordt
uiteengezet, met verwijzing naar de eerste teksten waarin ze in
een bepaalde betekenis voorkomen - het is een idee dat althans ten
dele vrucht draagt als vanaf 1754 Don Juan de Iriarte, een van de
vier uitvoerende koninklijke bibliothecarissen, zijn grote SpaansLatijnse woordenboek begint te publiceren.61
In samenhang daarmee bepleit Sarmiento een al even syste
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matische studie van de (fonetische) verwantschap tussen al die
Romaanse talen die dialecten van het Latijn zijn en waarvan een
aantal in de landen van de Spaanse Kroon gesproken werden en
worden: Castiliaans en Gallicisch, Catalaans, Limousin, en
natuurlijk Italiaans, Frans en Portugees. Overigens refereert hij
niet aan de pretentie van het Frans de enige echte erfgenaam te
zijn van het Latijn, juist omdat het Spaans zich tooide met ‘orne
ments qu’elle va rechercher en Afrique’, zoals Nicolas Faret zo
minachtend had opgemerkt in zijn ‘Projet de l’Académie’ dat in
1634 aan de wieg stond van de Académie Française62 - ook die
instelling had zich ten doel gesteld een groot woordenboek
samen te stellen, zoals Sarmiento voor het Castiliaans en de
andere ‘Spaanse’ talen voorzag. Pater Martin ging intussen niet
voorbij aan de invloed van het ‘Afrikaanse’ Arabisch, die hij
juist volmondig waardeerde.
De vergelijkende studie die hem voor ogen stond zou de trans
formatieprocessen blootleggen en de eigen aard van elk der zo
ontstane talen kunnen helpen begrijpen. Zelf bestudeerde hij de
teksten die, zijns inziens, de oudste waren: de cantigas van
Koning Alfons, de Wijze, en het Cantar de Mió Cid, waarvan hij
een taalkundige analyse gaf twintig j aar voordat T.A. Sánchez de
zijne publiceerde in zijn Poetas castellanos antes al Siglo XV.
Zo was Sarmiento een van de allereerste taal- en letterkundigen
van de (Spaanse) ‘middeleeuwen’. Ook zijn andere historische
interesses wijzen erop dat deze man van de ‘vroege Verlichting’
met zijn glorificatie van het ‘nationale verleden’ tegelijk een
voegromanticus was. Was hij zich bewust van het ‘romantische’
in Cervantes die hij, als een van de eersten, herkende als een van
Spanje’s klassieke auteurs? Op basis van materiaal dat hem aan
gereikt werd door zijn vriend Iriarte, wijdde hij een lange bio
grafische verhandeling aan de schrijver en droeg er mede daar
door toe bij dat de Don Quijote de status van Spaans nationaal
epos verkreeg.
Zich steeds meer bewust van de economische achterstand van
Spanje, hield Sarmiento zich ook bezig met zaken als verbetering
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van de infrastructuur, met notities over de noodzakelijke aanleg
van een behoorlijk wegennet - zoals in een grote nota in 1757
geschreven voor de Graaf van Aranda, toen inspecteur-generaal
van de Spaanse wegenbouw63; wie reisverslagen leest van buiten
landers die Spanje toentertijd bezochten weet hoe bedroevend het
op dat punt al eeuwen gesteld was. Is het vreemd te veronderstel
len dat deze zeer uitgebreide nota enige invloed had op het verkeers- en vervoersbeleid dat de minister van binnenlandse zaken,
de Markies van Esquilache, ging voeren vanaf 1761, toen einde
lijk de benodigde wetgeving was geregeld - ook al kwam van de
vele grootse plannen minder terecht dan verhoopt?64
Toen Sarmiento zelf steeds meer ging schrijven en ook wel
wilde publiceren, werd hem duidelijk hoe slecht georganiseerd
en technisch achterlijk eigenlijk het Spaanse uitgeversbedrijf
was. Toch waren er lieden, ‘moscones’ noemde hij ze, die hem
ervan beschuldigden altijd maar in zijn cel te zitten en niets te
laten drukken; tot hen richtte hij in 1758 een lang, nogal geestig
vertoog: El porque si y el porque no del P. Sarmiento65 en ging
vervolgens onverstoord door met het produceren van adviezen,
van antwoorden op vragen die hem gesteld werden, van notities
over zaken die hij opmerkte. Daarbij onthield hij zijn lezers
geenszins zijn oordelen over netelige kwesties en politiek bri
sante zaken. De kring waarin Pater Martin zich bewoog was
weliswaar niet groot en zijn geschriften werden weliswaar nauwe
lijks gedrukt maar ze werden desniettemin veel gelezen, vooral
in de beroemde tertulias van de verlichte elite van Madrid, het
Spaanse antwoord op de meer specifiek intellectuele salons van
Parijs.66 Sarmiento zelf ‘ontving’ in zijn kloostercel na de zon
dagsmis. In zijn entourage daar verkeerden heel wat bestuurlijk
en politiek invloedrijke lieden die zijn scherp gedebiteerde opi
nies graag beluisterden en dikwijls actief zochten. Regelmatig
bezoeker was Pedro Rodríguez de Campomanes, als president
van de Raad van Castilië in feite ‘eerste minister’ en een expo
nent van de Spaanse Verlichting67 - een man die net als Sarmien
to hervorming maar geen revolutie predikte.68 Maar ook Iriarte,
steeds invloedrijker in de culturele bureaucratie van Spanje, was
er vaak te gast.69
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Was de kleine pater de ideale adviseur van de drukbezette
beleidsmakers die de regering van Charles III vormden? In elk
geval brengt de leesgrage en geleerde dominicaan vanaf decem
ber in kaart welke privileges de Spaanse landbouw structureren
en, zijns inziens, in haar productie-effectiviteit beperken, met het
oogmerk de productie te bevorderen. Dat zal niet lukken met
...poseedores precarios, sino con labradores que por si mismos cultiven las tierras, de modo que entre esos y los del
directo y verdadero dominio no hayan ... pegotes intermediarios.70
Ook gaat hij in op praktische kwesties als ontginningspolitiek,
ontwatering, et cetera.71 Dat een dergelijk vertoog toch het
gevaar in zich droeg uiteindelijk de positie aan te tasten van de
Kerk, als zijnde verreweg Spanje’s grootste grondbezitter, kan
hem nauwelijks ontgaan zijn. Overigens leverde dit werk hem de
benoeming op tot lid van de ‘Junta de Agricultura’ van Gallicië.
In aansluiting op zijn agrarische adviezen - bijvoorbeeld voor
de inrichting van de teelt van zijderupsen72 - ontwikkelde hij ook
ideeën voor de vestiging van allerlei takken van nijverheid in
zijn geboortestreek.73 Ongetwijfeld bleven deze fysiocratische
noties en notities niet zonder uitwerking op de agrarische her
vormingen die, bijvoorbeeld, Campomanes voorstond: hij, en de
niet minder machtige Manuel de Roda alsmede zulke later
gezichtsbepalende ministers als de graven van Aranda en Floridablanca bepaalden de politiek tijdens de regering van Carlos
III.74 Het lijkt mij duidelijk dat Campomanes’ Tratado sobre la
Regalia de Amortización, dat in 1765 tot stand kwam, door Sarmiento’s gedachten, zo niet mede door zijn inventarisatie en ana
lyse is bepaald.75 Overigens heeft de benedictijner pater nu juist
de regalistische, anti Romeinskerkelijke opvattingen van de
auteur waarschijnlijk niet gedeeld. Toegegeven, Campomanes’
voorstel bleef theorie maar in de volgende decennia kwam het in
Spanje toch tot een langzame aanpassing van de wetgeving
betreffende het grondbezit die zeker bij droeg tot een algehele
economische opleving.76
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Steeds meer worden de geschriften van Pater Martin ‘rele
vant’ zoals wanneer hij uitgebreide adviezen gaat opstellen over
de verbetering van het onderwijs aan de jeugd en een uitgewerkt
pedagogisch-didactisch systeem ontwikkelt dat een aantal fasci
nerende aspecten kent: libertarisch in plaats van autoritair, geba
seerd op termen als ‘begrijpen’ en ‘fantasie’ in plaats van op
‘memoriseren’ en, meer algemeen nog, getuigend van een bijna
anti-rationalistische, eerder pre-romantische opvatting van ‘het
kind’.77 Dat kind dient men te confronteren met de zichtbare,
meetbare dingen in de hem omringende natuur en cultuur alvo
rens het zich op de grammatica moet storten. Zodra dan het taal
onderwijs begint moet het uitgaan van de ‘lengua vulgar
nativa’.78 Ook op dat punt is Sarmiento overigens niet bang
gevestigde opinies te tarten - het onderwijs was immers vrijwel
geheel in handen van ‘zijn’ Kerk! Zo meent hij dat naast lezen
en schrijven met name rekenen, mathematica en muziek hun
deel moeten krijgen; ook vraagt hij zich af waarom men, nota
bene via het ‘Castiliaans’, aan kindertjes in Gallicië Latijn zou
leren: een taal die zij niet nodig hebben via een taal die zij niet
kennen ... en dat ook nog onder dreiging van lijfstraffen die hij
zonder meer uit den boze acht, tenzij er een moreel vergrijp
gepleegd is.79 Ook dergelijke ideeën keren terug in de beleids
overwegingen van mannen als Campomanes, in wiens in manu
script gebleven Discurso critico-politico, waarschijnlijk in 1767
of 1768 geschreven80, ik een aantal sarmientijnse elementen
meen te herkennen evenals in de wel gedrukte Discurso sobre la
educación popular de los artesanos y su fomento (Madrid 1775):
Sarmiento benadrukte al decennia eerder de noodzaak van een
meer utilitaire, op landbouw en nijverheid gerichte basisschool
waar de mathematica en de natuurwetenschappen een belangrij
ke rol zouden spelen.
Tot zijn dood bleef Sarmiento - terecht aangeduid als ‘figura
muy interesante y poco estudiada de aquel siglo’81 - een produc
tief man wiens geschriften allengs een reeks dikke bundels vul
den. In de jaren 1760 werkte hij nog aan wat hij zelf ging noe
men zijn Obra de seiscientos sesenta pliegos: een gigantisch
manuscript dat een compilatie beoogde te zijn van alles wat hem
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tot dan toe had bezig gehouden.82 Maar de meeste van zijn vele
memoranda en nota’s werden tijdens zijn leven niet gepubli
ceerd. Dat ze wel degelijk gelezen werden blijkt uit de vele
handschriftelijke kopieën in de publieke en particuliere archie
ven van Spanje.
Enkele teksten, waaronder mijns inziens de meest interessante
vanuit het oogpunt van Sarmiento ’s economische en cultuurpoli
tieke gedachten, verschenen na zijn overlijden wel in druk, juist
in de jaren 1770 en 1780, toen de bereidheid tot verandering in
Spanje een hoogtepunt bereikte onder de aegis van José Monino,
eerste graaf van Floridablanca (1728-1808), de laatste in een
reeks ministers die in Spanje de Verlichting gestalte gaven. De
meeste toen kennelijk relevant geachte gedachten van Sarmiento
werden gepubliceerd in het weekblad van de Madrileense intelli
gentsia, de Semanario Erudito.
Spanje als een ‘bureaucratie van het boek’: Sarmiento’s visie
op de culturele organisatie van een vitale samenleving.
In zijn autobiografische notities vermeldt Sarmiento dat hij in
1743 een uitgebreid memorandum schreef, getiteld Sobre una
Real Biblioteca,83 Pas 40 jaar later, in 1789, werd het gepubli
ceerd onder de titel Reflexiones literarias para una biblioteca
Real y para otras bibliotecas públicas in El Semanario Erudi/o.84 In 1751 stelde hij, voor een ongenoemde Fransman, een
notitie op over het nut en de organisatie van wetenschappelijke
academies.85 In de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag86
bevindt zich een handschrift dat, voor zover ik kan nagaan, bei
de teksten verbindt en daarenboven een aantal andere thema’s,
die Sarmiento in diverse andere notities had uitgewerkt, als het
ware in één grote synthese meeneemt zodat een betoog ontstaan
is dat een groot deel van de cultuurpolitieke visies samenvat die
de pater tot dan toe had ontwikkeld.
Het idee voor dit geschrift had zijn oorsprong in 1742, in een
gesprek dat Sarmiento tijdens een van die informele zondagochtend-tertulias in zijn cel voerde met Juan de Santander, net door
Ferdinand VI benoemd tot koninklijk hoofdbibliothecaris. Naar
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het schijnt vroeg Santander Pater Martin om advies met betrek
king tot de nieuwbouwplannen voor een koninklijke bibliotheek,
ten behoeve van de collectie die op bevel van Koning Philips V
sinds 1712 voor het publiek toegankelijk was in een vleugel van
het Madrileense paleis. Toen Sarmiento uiteindelijk de pen neer
legde en zijn advies uitbracht, had hij een tekst geschreven die
zo’n 140 folio’s omvatte en niets meer of minder impliceerde
dan een totale reorganisatie van de Spaanse cultuurpolitiek.
Centraal, letterlijk en figuurlijk, stond de centraalbouw die
Sarmiento ontwierp om ruimte te geven aan de koninklijke boe
kerij die overigens toen nog pas 50.000 titels bevatte; dit lijkt te
impliceren dat gedurende dertig j aar de oorspronkelijke collectie
van 1712, die circa 8.000 banden omvatte, nauwelijks bewust
was uitgebreid; immers, de toename zal geheel op conto
geschreven moeten worden van de aanwas die het gevolg was
van het koninklijk decreet dat vanaf 1712 ook in Spanje het
Franse systeem van het ‘depot legal’ verplicht stelde. Overigens
kan men dan nog vaststellen dat het met de boekenproductie in
Spanje inderdaad zo droevig gesteld was als de buitenlandse
waarnemers suggereerden. Des te optimistischer lijkt Sarmiento’s opzet: daarin moest plaats zijn voor 280.000 banden, een
getal opzettelijk gekozen om de beroemde Koninklijke Biblio
theek te Parijs te evenaren.87 Sarmiento schreef elders ook:
‘nada propongo aquí que no sea lo mismo que ya hace años se
ejecuta en Francia, Italia, Inglaterra o Alemania’, waarmee hij de
Spaanse achterstand wel heel duidelijk verwoordde.
Het gebouw dat Sarmiento op basis van strenge mathemati
sche principes ontwierp en waarvan hij een plattegrondschets
bijvoegde, was een enorm vierkant van 500 bij 500 meter, door
een kruisvormige gang verdeeld in vier eveneens vierkante bin
nenplaatsen die licht gaven aan een stelsel van zalen en galerijen
waarin de boeken konden worden opgeslagen, geleerden konden
werken en het publiek een behoorlijke leesruimte zou hebben;
hij voorzag zelfs in een speciale zaal voor veelgelezen auteurs,
onder wie hij met name schrijvers als Quevedo en Cervantes
noemde.88 Op ingenieuze wijze berekende hij de schapruimte,
uitgaande van de bestaande boekformaten - folio, kwarto,
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octavo, et cetera - die in de achttiende eeuw nog als inrichtings
criteria dienden. Hoe het gebouw er precies uit zou moeten zien
is niet duidelijk - de architectuur van de gevels en de decoratie
konden hem kennelijk minder schelen - maar in elk geval had
het vier hoektorens aangezien Sarmiento elders in zijn advies
aangaf dat één ervan de nieuwe nationale sterrenwacht zou moe
ten huisvesten. Men komt in de verleiding om te denken dat dit
reusachtige gebouw een ‘kennispaleis’ zou moeten worden dat
ook visueel een pendant zou vormen van - of een tegenwicht
voor? - het ‘machtspaleis’ dat de eerste Bourbons in Madrid had
den gebouwd: Sarmiento suggereerde dat het gebouw dicht bij
de koninklijke residentie moest verrijzen.89 Wat daar ook van zij,
in Sarmiento’s visie zou het een Paleis der Letteren moeten zijn,
een Templum Salomonis, een Huis van Wijsheid90 - een reeks
van natuurlijk al sedert het Humanisme gebruikte topoi die ech
ter hun aantrekkingskracht niet verloren hadden.
De Pater was niet zo wereldvreemd dat hij zich niet realiseer
de dat zulk een gebouw het nodige zou kosten, maar met een
duidelijke verwijzing naar het geld dat Peter de Grote besteed
had aan de inrichting van zijn nieuwe hoofdstad stelde hij impli
ciet vast dat cultuurpolitiek met blijvende resultaten niet met
halve maatregelen gevoerd kon worden - een reeks uit de
geschiedenis van de aarde bekende ‘grote werken’ diende ter
adstructie van dit punt.91
Het gebouw was echter, hoe praktisch ook, in Sarmiento’s
optiek slechts het symbolisch centrum waarin een reeks veel ver
der voerende plannen moest worden verwezenlijkt. Zo wilde hij
in de nieuwe bibliotheek een grote drukkerij vestigen, met maar
liefst 36 drukpersen, om de bestaande koninklijke drukkerij met
zijn veel te beperkte capaciteit te vervangen. Op de begane
grond zou deze drukkerij beschikken over twaalf boekwinkels.
En passant reorganiseerde Sarmiento dan ook maar Spanje’s vol
gens hem bijkans stervende boekhandel92: inderdaad bestonden
er alleen in de stad Parijs al meer boekhandels dan in heel Span
je tezamen.93 Er moest een opleiding komen voor lieden die let
ters konden gieten, voor graveurs en voor goede drukkers.94 Een
deel van dit plan lijkt in de jaren 1760 gerealiseerd door Juan de
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Santander die op kosten van de Koninklijke Bibliotheek het door
Sarmiento gewenste corpus van Griekse, Latijnse, Hebreeuwse
en Arabische drukletters liet vervaardigen. Om alles in echt goe
de banen te leiden stelde Sarmiento voor dat een reglement zou
worden ontworpen van 36 artikelen waarin de rechten en plich
ten van alle betrokkenen zouden worden vastgelegd.95
Ook wees Pater Martin op het belang, economisch en cultu
reel, van het opzetten van een eigen, Spaanse papierindustrie96 tot dan toe importeerde het land zijn papier uit Frankrijk en
Genua. Het is niet zo verbazingwekkend dat Sarmiento aan Gallicië dacht als centrum van deze nieuwe tak van nijverheid:
grondstoffen en arbeidskrachten kende de regio, naar zijn
meninge in overvloed. Macro-economisch gezien was dit plan
ook van betekenis, legde hij uit. De papierindustrie zou de boe
kenproductie doen stijgen, en dat zou de fiscus en dus de Spaan
se Kroon ten goede komen. Wel echter impliceerde een en ander
een verandering in de belastingwetgeving. Op basis van een
gedetailleerde analyse van de relatie tussen de boekenproductie
en het fiscale systeem97 legde Sarmiento uit dat er geen belasting
op de verkoop van boeken geheven moest worden - dat zou de
kopers maar afschrikken en de verkopers teveel bevoordelen;
neen, de belasting zou aan de bron moeten plaatsvinden, bij de
productie en verkoop van papier. In combinatie met dit alles
vroeg hij om wetgeving die de auteursrechten zou waarborgen
alsmede drukkers en uitgevers zou beschermen tegen de ont
moedigende praktijk van de roofdrukken.98 Tenslotte moedigde
hij de Spaanse uitgevers - die tegelijk drukkers en verkopers
dienden te zijn!99 - aan om, net zoals velen van hun Europese
collegae, aan risicospreiding te doen door het systeem van publi
catie op basis van voorintekening in te voeren.100 Zo zou het
geheel van de Spaanse boekhandel uit de klauwen raken van de
weinige Franse en Italiaanse firma’s die, volgens Sarmiento, de
markt beheersten.101 De Spaanse handelsbalans zou hierbij abso
luut baat hebben.
Een gerevitaliseerde koninklijke drukkerij moest onder andere
ten dienste staan van een reeks nationale academies.102 Sommige
ervan bestonden reeds, zoals de Academia de la Lengua - het
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instituut dat Sarmiento’s tijdgenoot Gregorio Mayans y Sisear
kenschetste als een ‘junta de ignorantes’ - en de Real Academia
de la Historia', in de stichting van andere voorzag Sarmiento’s
memorie.103 Zijn utilitair-progressieve ideeën bleken uit het
voorstel onverwijld een academie voor de medische wetenschap
pen en een voor de mathematische en aanverwante studies te
stichten: zoals de reeds bestaande, zouden ook de twee nieuwe
een zetel krijgen in de Grote Bibliotheek, en wel in een van de
torens.104 De academies zouden het onderwijs op die terreinen
moeten reorganiseren en zo uiteindelijk ook de hogere beroeps
opleidingen in Spanje moeten verbeteren zodat de afhankelijk
heid van buitenlandse expertise zou verdwijnen en de economie
er wel bij zou varen.105 Nieuw is zeker dat Sarmiento een duide
lijke invloed van wetenschappelijke academies op het onderwijs
bepleit, onder andere omdat vele leerstoelen in Spanje slecht of
helemaal niet bezet zijn.106 Het is jammer dat hij niet nader
ingaat op de verdiensten of gebreken van het functioneren der
bestaande academies.
Elke academie zou een publicatieplan moeten opstellen, waar
uit zou blijken hoe zij systematisch het eigen wetenschapsterrein
zou gaan ontsluiten. Goede bibliografieën zouden al heel wat
problemen helpen voorkomen - ze bestaan echter nog niet.107 En
dan moeten er natuurlijk ‘Verhandelingen’ komen108, zoals die
van de nieuwe Keizerlijke Academie in St. Petersburg, die Sar
miento met ontzag leest: weliswaar zijn de tsaarse academisten
nu nog veelal buitenlanders maar dat zal niet lang hoeven
duren.109
Op de noodzaak van werkinstrumenten voor de voortgang van
het wetenschappelijk onderzoek had de al genoemde Mayans
reeds in 1734 gewezen.110 Het lijkt alsof Sarmiento tien jaar later
diens suggesties volgt. Voor een academie voor historisch onder
zoek gaf hij zelf een uitgebreide voorzet: hij vulde een lijst met
te onderzoeken thema’s111 en voor de methodische aanpak refe
reerde hij aan de nieuwe kritische principes die Rymer in Enge
land, Mabillon in Frankrijk en Muratori in Italië hanteerden.112
Met merkbare verontwaardiging wees hij in dat brede verband
ook op de volstrekt onverantwoorde wijze waarop in Spanje
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werd omgesprongen met oude manuscripten, die veelal gebruikt
werden om moderne boeken in te binden, en bepleitte hij de
noodzaak van een adequate archiefwetgeving.113 Van al deze
ideeën werd Sarmiento’s voorstel voor de systematische ontslui
ting van de bronnen voor de geschiedenis van het Spaanse over
zeese imperium - de enige verwijzing naar zijn eigen officiële
functie van ‘cronista de Indias’ - al op het einde van de achttien
de eeuw geaccepteerd en in de loop van de negentiende en vroe
ge twintigste eeuw gerealiseerd. De andere bleven lang onuitge
voerd.
De lijst van Sarmiento’s desiderata was overigens enorm: hij
wilde woordenboeken, en een Hispania sacra - die er ook geko
men is - en geschiedenissen van de literatuur, de muziek, de
beeldende kunsten, et cetera.114 Het meest omvangrijk was zeker
zijn voorstel om te komen tot een integrale ‘beschrijving van
Spanje’, waarin geografische, linguïstische, historische en ande
re karakteristieken hun plaats zouden krijgen, met een atlasdeel
met veel en goede kaarten, en een thesaurus als index.115 Het
onderzoek hiervoor zou moeten geschieden op basis van gedruk
te vragenlijsten die naar elk dorp en elk stadje gestuurd dienden
te worden en daar door de parochiegeestelijken bij een algemeen
religieus feest konden worden gedistribueerd. De Academia de
Historia moest dit onderzoek coördineren, dat al in een enkel
jaar grootse resultaten zou opleveren.
Om het eigenlijke werk van de academies te stimuleren dien
de elke instelling een reeks prijzen in te stellen die tot creatieve
wedijver in het wetenschapsgebied zouden leiden; wel merkte
Sarmiento op dat men er beter aan zou doen geen binnen- en
buitenlandse deelnemers tegelijk te accepteren omdat dit zelden
tot een objectief oordeel zou leiden.116
Het gehele systeem moest vallen onder het toezicht van een
Junta Real de Literatos117 die zich speciaal ten doel diende te
stellen de resultaten van het Spaanse wetenschappelijk onder
zoek voor een groot, juist ook buitenlands publiek beschikbaar
te maken.118 Ook deze junta zou, evenals de academies, haar
zetel moeten hebben in de nieuwe bibliotheek.
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Men moet zich natuurlijk afvragen welke voorbeelden Sarmien
to precies voor ogen gestaan hebben bij het bedenken van een
constructie met zulk een complexe reeks doelstellingen en invul
lingen. De zojuist genoemde topoi daargelaten denkt men
natuurlijk allereerst aan de beroemde bibliotheek van Alexandrië
die immers ook een centrum geweest was waar teksten werden
geëditeerd en waar de canon van de ‘klassieke’ literatuur werd
gevormd119, precies de functies die Sarmiento aan zíjn biblio
theek had toegedacht. Specifiek verwees Sarmiento naar de
Romeinse Universiteit, de Sapienza, waarvan de bibliotheek,
significant, de Alessandrina heette - een dubbele verwijzing,
namelijk zowel naar het klassieke voorbeeld van alle bibliothe
ken als naar de stichter, Paus Al ex ander VII. Vraag is ook of Sar
miento geïnspireerd is geweest door eigentijdse, buitenlandse
voorbeelden. Evident lijkt mij dat in het geval van zijn academieplannen de Franse structuur maar ook de tsaarse in St.
Petersburg een rol gespeeld hebben.
Er zijn echter misschien nog recentere inspiratiebronnen
geweest. Zo groeide in de jaren 1720 en 1730 de Zwinger in
Dresden - het befaamde complex van paviljoens en tuinen
gebouwd in opdracht van Augustus van Saksen en Polen - uit tot
het door de vorst gewenste ‘Palais des Sciences’ dat een serie
collecties met tentoonstellingsruimten omvatte, gekoppeld aan
een bibliotheek, een anatomiezaal et cetera.120 Daarnaast denkt
men natuurlijk meteen aan het beroemde Programma litterarium
dat Jozef Zaluski in 1732 te Warschau publiceerde, tien jaar
voordat Sarmiento zijn advies uitbracht.121 Ook dat was een plan
dat beoogde een natie cultureel te revitaliseren: de Poolse die, in
zekere zin, evenveel te lijden had van een drukkende Katholieke
Kerk als de Spaanse. Zaluski, op zijn beurt, wilde het voorbeeld
van Rusland volgen en verbeteren: zijn Poolse academie moest
zowel de intellectuele als de economische wederopleving van de
natie dienen. Ook in Zaluski’s plan speelden boeken, kennis en
communicatie een cruciale rol: boeken stonden centraal in het
idee te Warschau een nationale, openbare bibliotheek te stichten
als huis ook voor een reeks academies met hun publicatieprogramma’s.
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Doch met de stichting van een grote en grootse bibliotheek en de
erin gehuisveste en ermee verbonden wetenschappelijke en cul
turele instellingen was Sarmiento’s fantasie niet uitgeput. Eigen
lijk had hij daarmee slechts het centrum geschapen voor een
structuur die de cultuur van heel Spanje beoogde te hervormen
door het boek naar de mensen te brengen; de leuze diende
immers te zijn:
Todo Español debe desear el mayor lustre de España.122
Was het geen schande dat de meeste Spaanse steden wel theaters
hadden, arena’s voor stierengevechten en allerlei huizen voor
publiek vermaak, doch geen openbare leeszaal?123 Sarmiento
wilde dan ook dat de Spaanse overheid in alle steden met meer
dan duizend burgers - dat wil zeggen zo’n vier- á vijfduizend
inwoners? - een werkelijk openbare bibliotheek zou stichten, te
bestieren door een commissie van burgers bestaande uit plaatse
lijke religieuzen en leken. Op zich al een verrassende suggestie
van een monnik in een door-en-door clericale maatschappij.124
Elke bibliotheek zou vijf of zes uur per dag open moeten zijn
voor het publiek dat dan ook op de diensten van enig vast perso
neel moest kunnen rekenen - had Sarmiento gehoord van de wij
ze waarop te Londen, overigens na veel geharrewar, de biblio
theek van het British Museum zou gaan opereren? In elk geval
citeerde hij voorbeelden zoals de publieke boekerij gebaseerd op
het legaat dat de Vaticaans Bibliothecaris Lucas Holstenius
naliet aan zijn geboortestad Hamburg.125
Sarmiento wist ook precies welke soorten boeken in deze
bibliotheken aan het publiek moesten worden aangeboden.126 De
eerste categorie bestond uit titels die men diende te lezen vanuit
een gevoel van ‘obligación’, omdat het tot de culturele basis
behoorde: de Spaanse klassieken op het terrein van de geschie
denis, de filologie, de poëzie en de theologie. Voor zover niet
beschikbaar dienden de teksten door de verschillende academies
geselecteerd en gepubliceerd te worden, en vervolgens gedrukt
door de koninklijke drukkerij te Madrid. De vele nieuwe stede
lijke bibliotheken zouden dus meteen een afzetmarkt vormen.
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De tweede categorie weerspiegelde overduidelijk Sarmiento’s
utilitaire visie op wetenschap en cultuur, alsmede zijn sterk
streekgebonden sentimenten: het ging om boeken die zouden
bijdragen aan de ontwikkeling van de regionale economie, door
nieuwe wetenschappelijke inzichten op het vlak van de agronomie, de mechanica en dergelijke aan een algemeen publiek ter
beschikking te stellen. De derde categorie verried Sarmiento’s
pedagogische achtergrond: zij bestond uit teksten die moesten
dienen om de smaak van de jeugd te vormen, waarbij Pater
Martín romans en toneelstukken geenszins uitsloot. Alles bijeen
genomen zou de geletterdheid van de gemiddelde Spanjaard
zeker toenemen en zou het publiek zich realiseren welke functie
het boek in de samenleving vervulde. Al met al zou ook de boek
productie erdoor gestimuleerd worden en dat zou op haar beurt
weer het kopen en lezen van boeken bevorderen en de cultuur
ten goede komen.127
Met dit plan preludeerde Sarmiento bijna vijftig jaar op het
project dat de Markies de Condorcet in de jaren 1790 in Frank
rijk zou pogen te verwezenlijken: de opvoeding van de massa
die de natie vormde. Zelfs meer dan tweehonderdvijftig liep hij
vooruit op een campagne die in de jaren 1980 in Frankrijk werd
gevoerd toen, met de Bibliothèque Nationale en de locale bibli
otheken als instrumenten, een grootscheeps, maar naar verluidt
niet bijster succesvol offensief werd ingezet om onder het motto
la fureur de lire het land aan het lezen te krijgen.
Ook deze grotere context van het project voor inrichting van
een nationale bibliotheek c.a. had natuurlijk zijn financiële con
sequenties. De oplossing was alweer verrassend, temeer daar zij
werd geformuleerd door een prominent benedictijner monnik.
Sarmiento legde immers tot in de kleinste, navrante details uit
hoeveel van Spanje’s nationale rijkdom - de bebouwde en
bebouwbare grond - improductief was doordat het bezit gebon
den was aan tal van beneficies gehouden door talloze priesters
die weinig of geen religieuze taken vervulden. Hij meende dat
wie van het altaar at maar het niet direct bediende, moest accep
teren dat hem gevraagd zou worden iets anders ten nutte van het
publiek te doen. Daarom stelde hij voor dat alle kapitaal dat nu
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op deze wijze vruchteloos was, zou worden ingezet voor het
nieuwe systeem van openbare bibliotheken, om de kosten van de
opbouw ervan te helpen dragen en er vervolgens de salarissen en
het budget uit te financieren die nodig waren voor een goed
functioneren in de toekomst. Eerst zou de tegenwoordige beneficiehouders gevraagd moeten worden in de lokale bibliotheken te
komen werken; bij toekomstige benoemingen zou dat wel impli
ceren dat men rekening diende te houden met de voor deze nieu
we taak nodige kwalificaties.
Al met al was Sarmiento’s ‘grand design’ een opmerkelijk plan,
dat echter de nodige vragen oproept. Moet men het duiden als
een slimme ‘zet’ in de - overigens overal in katholiek Europa
eeuwenoude - machtsstrijd tussen de beneficiehoudende seculie
re clerus en de in kloosters werkende regulieren? Was het een
poging om, in een periode waarin de greep van de clerus tout
court op het Spaanse culturele leven dreigde te verslappen, de
Kerk juist een nieuwe machtsbasis te geven en tegelijkertijd de
kritiek op de rijkdom en nutteloosheid van het instituut de wind
uit de zeilen te nemen? Was het iets van dit alles en, daarenbo
ven, een welgemeende en in essentie goed doordachte visie op
de basisproblemen van de Spaanse samenleving? Zelf neig ik tot
die laatste interpretatie.
Vervolgens kan men het project natuurlijk cultureel lokalise
ren: in dat typisch achttiende-eeuwse optimisme dat vooruitgang
verwachtte van opvoeding, dat de perfectibiliteit van de mens
voor mogelijk hield. En al evenzeer lijkt het te passen in de cen
traliserende tendensen die het Spanje van de Bourbons kenmerk
ten net zoals ze zichtbaar werden in andere, verlicht despotische
monarchieën. Sommigen zullen het plan zelfs een beangstigende
uiting van bijkans totalitaire cultuurpolitiek noemen, zeker als
men bedenkt welke ideeën Sarmiento had ten aanzien van de
censuur en de wettelijke registratie van schrijvers; ook al verde
digt hij zijn plan op dat punt op een fascinerende manier, name
lijk door erop te wijzen dat zulk een systeem zou hebben voor
komen dat men nu nog steeds niet weet waar de auteur van
Spanje’s beroemdste roman geboren is en dat het schrijven van
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de geschiedenis van welke kunstvorm dan ook er opmerkelijk
door vergemakkelijkt zou worden...128 Toch zou men er fout aan
doen het plan slechts te zien als een zoveelste uiting van doorge
schoten étatisme, met alle nadelen van zien. Immers, wat bij Sar
miento opvalt is dat hij wel degelijk oog heeft voor de noodzaak
de burger, het publiek, mede verantwoordelijk te maken voor dit
door de staat genomen initiatief.
Hoe dat ook zij, op 30 december 1743 voltooide Sarmiento zijn
advies, het meest ingrijpende wellicht dat hij ooit neerschreef.
Met de beginregel
La conversación, que los dias pasados hemos tenido sobre
sitio, fabrica, figura, capacidad, y disposición de una nueva
Biblioteca Real que se premedita, excito mi phantasia a ima
ginar también a mi modo una idea de ella, mui fácil de comprehenderse.129
stuurde hij het via zijn vriend Iriarte aan Santander, doch uit de
laatste regels blijkt dat hij wel degelijk ervan uitging dat het uit
eindelijk de koning zou bereiken.130
Wat gebeurde? Niet onwaarschijnlijk ging het document zijn
gang door de eindeloze kronkelwegen van de Spaanse bureau
cratie waaraan het, indien gerealiseerd, in culturele zin een bij
zonder omvangrijke poot zou hebben toegevoegd: wat Sarmien
to immers voorstelde was toch niet minder dan een nationaal
cultuurbeleid, een nationale cultuurbureaucratie dus ook, cen
traal gestuurd en geregeld, onder andere middels een ‘Quademo
de Leyes de la República Literaria Española’131 - maar met ver
takkingen tot op het lokale niveau. Met dat al blijft de vraag: hoe
realistisch was een dergelijk plan? Op zijn veronderstelde gang
door de Madrileense burelen moet het project ook de nodige
weerstand hebben opgeroepen, nog los van de vraag of het in
zijn grandioze omvang organisatorisch uitvoerbaar zou zijn
geweest. De frontale aanval op het economisch fundament van
de Kerk zal velen tot grote hoogtes van woede hebben opge
zweept. Anderen, eveneens in de Kerk maar wellicht toch ook
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daarbuiten, zullen de notie van massale volksopvoeding niet
gelukkig geacht hebben: men wist toch dat nieuwe ideeën, hoe
utilitair en daarmee beperkt ook, slechts tot lastige, onrustzaaiende kritiek op bredere fronten zouden leiden! En dan de kosten
van een nieuw, groots gebouw zoals Sarmiento zich voorstelde:
zij gingen waarschijnlijk de krachten en de wil van de beleids
makers in de Consejo de Hacienda te boven. Slechts Sarmiento’s kleine suggesties lijken te zijn opgevolgd. Zo voerde San
tander inderdaad het door zijn adviseur beoogde, expansieve
aankoopbeleid, zowel in als buiten Spanje132, en ook Sarmien
to’s andere bevriende bibliothecaris, Juan de Iriarte, was actief in
het aankopen van manuscripten en gedrukte werken voor de
Koninklijke Bibliotheek.133
Maar de ‘megabibliotheek’ die Sarmiento voor ogen stond
kwam er niet. Zijn eigen boeken liet hij - teleurgesteld? - na aan
het klooster van San Martin te Madrid, zo schrijft Campomanes
in een eulogische passage over zijn vriend in zijn eigen ‘Notitie
over de Spaanse Bibliotheken’ uit 1788. In diezelfde notitie
geeft hij aan dat de stichting van openbare bibliotheken, zo
noodzakelijk om jongeren op een vroeg moment te vormen, in
de afgelopen decennia toch een zaak van particulieren geweest
is, onder anderen van Sarmiento’s grootste bewonderaar, de her
tog van Medina Sidonia, die de bibliotheek die hij van de herto
gen van Alcalá had geërfd naar Madrid verplaatste en ‘met
vaderlandslievende ruimhartigheid’ voor het publiek opende.134
Carlos III schonk bovendien de boekenschat van de Jezuïeten
aan de Spaanse universiteiten en maakte daarmee vele belang
wekkende collecties althans in zekere zin openbaar. Daarenbo
ven besloot hij dat het boekenbezit van geestelijken niet zou ver
erven aan de bisschoppelijke boekerijen, zoals tot dan toe altijd
het geval was, maar in de voornaamste steden in publieke biblio
theken zouden worden opengesteld.
Epiloog.
Was men dan blind voor de grootsheid van Sarmiento’s concept?
Niet helemaal. In mei 1791 presenteerden de gebroeders Iriarte,
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Tomás en Bernardo, de neven van Sarmiento’s vriend Juan, een
voorstel aan minister Floridablanca voor de nadere inrichting
van de door hem bepleite Academia de Ciencias y Buenas
Letras.13,5 In de nieuwe academie wilde Floridablanca een reeks
bestaande instituten integreren, zoals het astronomisch observa
torium dat in 1790 gesticht was - Sarmiento sprak er overigens
al in 1753 over -, het Gabinete de Historia Natural, dat Sarmien
to ook reeds had willen inrichten, en de nieuw te creëren botani
sche tuin. Van het samenbrengen van al deze stichtingen in één
groot gebouwencomplex, zoals door de minister was
voorzien136, kwam uiteindelijk niets. Doch het plan toont hoe
zeer de gedachten vijftig jaar eerder door Pater Martin geformu
leerd levend gebleven waren.
Toch zou Sarmiento zich voor het nu geformuleerde plan
geschaamd hebben en, met de van hem bekende scherpte, de ini
tiatiefnemers de oren gewassen en onzindelijk denken verweten
hebben. Want hoewel zij refereerden aan de Academie Françai
se, stelden zij wel voor de nieuwe Spaanse koninklijke academie
te beperken tot de ‘ciencias’, zowel de zuivere als de toegepaste.
De leden van de bestaande Academia de Letras en de Academia
de Historia waren kwaad; zij wilden gelijkelijk deel uitmaken
van dit naar verhoopt werd prestigieuze instituut. Maar de broe
ders Iriarte meenden dat
las bellas letras no son tan necesarias para el bien de la socie
dad como las ciencias exactas, y tienen ya un establecimiento
que, si se organiza y dirige bien, podría tirar adelante.137
Het was een oordeel dat men, ook elders in Europa, de erop
volgende twee eeuwen nog vaak zou horen. En voor de histo
rici hadden de twee Iriartes helemaal geen goede woorden
over...
Keren wij terug naar het instituut dat het centrum van Sar
miento’s culturele bureaucratie had moeten vormen, de Spaanse
Koninklijke Bibliotheek. Zij kreeg, na een negentiende-eeuwse
bouwgeschiedenis van drie decennia, haar zetel pas in 1894,
honderdvijftig jaar nadat de benedictijner plannenmaker zijn
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voorstel had geformuleerd. Wel werd ook toen het gebouw ont
worpen met het oogmerk er meteen een veelheid aan weten
schappelijke instituten in te huisvesten. Was men zich in Spanje
van Sarmiento’s gedachten toch nog bewust?
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