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W O O R D VOORAF

In de decennia rond 1700 manifesteert zich in de Verenigde Provincies een
toenemende activiteit van journalisten, welke zich geroepen voelen een zo
breed mogelijk geletterd publiek in binnen- en buitenland te informeren
over de vorderingen der wetenschappen Het blijken vooral réfugiés te zijn
die deze voorlichtende taak op zich nemen Pierre Bayle, Henri Basnage de
Beauval, Jaques Bernard en Jean Le Clerc Deze geleerde publicisten, verkondigers van allerlei wetenswaardigheden uit de Republiek der Letteren,
redigeren verschillende periodieken Deze studie neemt één van deze geleerdentijdschnften onder de loep, namelijk de Bibliothèque Choisie van Jean Le
Clerc
Enerzijds wordt er onderzoek gedaan naar de uitwendige geschiedenis
van deze periodiek, waarbij vragen worden beantwoord over hét redactionele beleid dat door de journalist werd gevolgd, de wctcnschappehjk-wijsgenge, de godsdienstige en de politieke "kleur" van het tijdschrift, de aard
en de invloed van het lezerspubliek, de oplage, de periodiciteit, de vorm,
de prijs en het succes Bovendien wordt het ruim 11000 pagina's beslaande
tijdschrift nader toegankelijk gemaakt door een zogenaamd analytisch-thematische index: een bibliografische ordening van de in het tijdschrift besproken boeken en artikelen, onderverdeeld volgens een in die tijd gehanteerde
afbakening van wetenschapsgebieden Anderzijds wordt gepoogd de positie te bepalen die Jean Le Clerc innam binnen de geleerde wereld in de
periode dat de Bibliothèque Choisie verscheen Zo wordt een biografische
schets gegeven, die soms verder reikt dan dejaren van zijn redacteurschap.
Tevens wordt onderzocht in hoeverre de Amsterdamsejournahst met deze
periodiek heeft bijgedragen tot de verspreiding van resultaten van wetenschappelijk onderzoek, meer in het bijzonder van de nieuwe wijsgerige en
theologische ideeën welke in Engeland en op het vasteland van Europa in
allerlei geschriften waren neergelegd Ook de polemieken die іпЧчеі tijd
schrift aan de orde komen, worden bestudeerd, Le Clerc blijkt deze perio
diek regelmatig te gebruiken als een wapen in de gelccrdentwisten van zijn
tijd Er zij echter nadrukkelijk op gewezen dat deze studie veeleer een des
criptieve verkenning is van het Amsterdamse geleerdentijdschnft dan een
diepte-onderzoek naar de vele filosofische, theologische en filologische
twisten waarin Le Clerc betrokken raakte.
Een drietal bijlagen completeert deze dissertatie
De eerste geeft een overzicht van de drukkers bij wie de in het tijdschrift
besproken boeken van de pers kwamen, gerangschikt naar woonplaats In
VII

bijlage II wordt een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van de, in
binnen- en buitenland in handschrift en in gedrukte vorm, bewaard gebleven correspondentie van Le Clerc Een dergelijke, chronologisch geordende, inventaris van brieven, — eigenlijk onmisbaar bij iedere studie naar het
werk en de persoon van Le Clerc -, zal voor toekomstige onderzoekers op
dit terrein hopelijk een nuttig instrument blijken Bijlage III geeft tenslotte
aan waar de belangrijkste polemische artikelen m deze periodiek zijn aan te
treffen
Aan het einde gekomen van dit onderzoek wil ik graag al diegenen bedanken, die in de afgelopen jaren op enigerlei wijze hebben bijgedragen tot de
totstandkoming van deze studie Onder de personen die mij in archieven
en bibliotheken behulpzaam waren, wil ik vooral de medewerkers bedanken
van de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek, m het bijzonder Huub Laeven
die altijd bereid bleek mij met raad en daad ter zijde te staan Ook de
medewerkers van de afdeling planning van de Nijmeegse universiteit, met
name H J van de Brugge en R Wilke, en Els Peters wil ik in dank vermelden zij heten mij zien hoe (soms) de ene computer de andere kan verstaan
Mijn grootste dank gaat uit naar mijn kinderen, die in de af gelopen jaren
hebben geleerd met Jean Le Clerc te leven, maar in het bijzonder naar haar,
die mij krachtdadig steunde in de voleinding van deze studie
Aan hen draag ik dit boek op
Deze onderzoekingen werden gedeeltelijk gesteund door de Stichting voor
Historisch Onderzoek, die wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek ( Z W O ) De uitgave
kwam tot stand met steun van de Coovels-Smitsstichting, deJanivo-Stichting en de Paul Hazard-Stichting
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Hoofdstuk I
JEAN LE CLERC

1 Jean Le Clerc m onderzoek en waardering
Veranderingen lijken soms groter dan ze zijn Technici en technologen
mogen in de laatste eeuwen belangrijke vooruitgangen hebben geboekt en
onze leefwereld een geheel ander aanzien hebben gegeven, in denken en
geloven zijn de mensen niet zo fundamenteel veranderd als soms wel eens
wordt gedacht De strijd bijvoorbeeld, die rond 1700 woedde tussen Pierre
Bayle1*, Pierre Juneu 2 en Jean Le Clerc, bevat voor mensen uit de twintigste
eeuw nog steeds herkenbare motieven en uitgangspunten, zoals vragen rond
het Evangelie, over gewetensvrijheid, gezond verstand en vooral ook over
verdraagzaamheid Een criticus uit onze tijd ziet zich voor gelijke moeilijkheden gesteld als een meer contemporaine toeschouwer, wanneer hij zich
een goed oordeel wil vormen over het standpunt, dat een der toenmalige
opponenten in deze kwesties heeft ingenomen Heel anders staan de zaken
natuurlijk bij biografische nasporingen en ander historisch feitenonderzoek,
hier verkeerde de eigentijdse criticus, in tegenstelling tot zijn collega's uit
latere tijd, in de zeer bevoorrechte positie, dat hij veel dichter bij de bronnen
stond, vaak gebruik kon maken van getuigenverklaringen en daardoor beschikte over meer en beter materiaal Een zeer gunstige uitgangspositie
voor een verantwoord oordeel Toch brengt de nabijheid van de personen
in kwestie wel het gevaar met zich, dat de onderzoeker persoonlijk betrokken raakt, met meer tot onpartijdige uitspraken kan komen en dat zijn
oordeel een schot blijkt dat niet zozeer zijn doel als wel de schutter zelf
raakt Een biografie, midden in het leven van een beschreven persoon zelf
opgetekend, verdient in dit licht dan ook enige reserve Verscheidene vragen
dringen zich bij het lezen van zo'n geschrift op hoe onbevooroordeeld is
de schrijver eigenlijk te werk gegaan, heeft de hoofdpersoon zelf soms
meegewerkt, en wat is de bedoeling van een dergelijke levensbeschrijving'
Van Jean Le Clerc verscheen in 1711, op het toppunt van zijn roem en
produktiviteit, een biografie Joannts Clerici phtlosophiae et S linguae, apud
Remonstrantes, Amstelodami professons vita et opera ad annum MDCCXI Amici
ejus opusculum, philosophtcts Clerici openbus subjiciendum, al spoedig gevolgd
door een Engelse vertaling die in Londen het licht zag3 Het staat met vast
wie de in de titel vermelde vriend van Le Clerc is geweest, die deze levensbeschrijving op papier zette Jean Barbeyrac vertelt in zijn lofrede op Le
Clerc 4 , enige maanden na diens overlijden op 8 januari 1736, dat de auteur
van de Vita et opera een vriend uit Genève is geweest Het lijkt aannemelijk,
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dat hij hier doelt op Jcan-Alphonse Turrcttini, wellicht Le Clercs beste
vriend, in ieder geval een man waarin Le Clerc bijzonder veel vertrouwen
heeft gesteld 3 Wel lijkt Le Clerc deze beschrijving voor het ter perse gaan
nauwkeurig te hebben nagezien en er de nodige wijzigingen in te hebben
aangebracht 6 . Spoedig verspreidde zich dan ook het gerucht, dat hij zelfde
auteur was. In ieder geval is het duidelijk, dat Le Clerc achter de feiten en
gebeurtenissen stond, zoals die in de Vita et opera worden beschreven. Het
is een vrij sober, bijna zakelijk verslag, waarin ternauwernood gegevens
over zijn familieleven worden verstrekt en waarin het werk van zijn oppo
nenten, op dat van Pierre Bayle na, vrij objectief wordt vermeld Aanleiding
voor deze biografie vormde het verschijnen van een roofdruk in Leipzig
van Le Clercs Opera philosophtca7, waarin ook een levensbeschrijving en een
bibliografie van Le Clerc waren opgenomen van de hand van Gottlieb Frie
drich Jcnichen 8 Daar Jean Louis de Lorme 9 , de drukker van de oorspronke
lijke Amsterdamse uitgave van diens filosofisch werk, met ergernis moest
constateren dat deze Leipziger editie beter werd verkocht dan zijn eigen
herdruk uit 1710, hetgeen naar zijn vaste overtuiging veroorzaakt werd
door de bijgevoegde levensbeschrijving van de auteur, besloot hij kort na
dien zelf een nieuwe uitgave te bezorgen, waaraan een Vita werd toege
voegd, in de hoop, dat zijn eigen herdruk hierdoor ook beter zou verkopen.
Le Clerc stemde volledig in met dit initiatief van De Lorme, omdat in de
Leipziger biografie onjuistheden voorkwamen 1 0
Voor de studie van Le Clercs leven, werken en polemieken blijft deze
Amsterdamse biografie tot op de dag van vandaag een uiterst belangrijk
document, evenals trouwens het al in 1701 door hem zelfgeschreven over
zicht "Des ouvrages de Mr L С " achter in de Parrhastana", waarin vrij
uitvoerig wordt ingegaan op zijn aandeel in de geleerdenruzies m de laatste
decennia van de zeventiende eeuw De lijkrede op Le Clerc die Joannes
Jacob Wetstein in de remonstrantse kerk te Amsterdam heeft uitgesproken 1 2
en de bibliografie van Adriaan van Cattenburg uit 1728 n vullen deze ge
schriften aan met enkele nieuwe details Voor de achttiende-eeuwse biogra
fen en compilatoren van encyclopedieën en literaire geschiedenissen vormde
de Vita et opera de belangrijkste bron Niet alleen Jean Barbey гас achtte het
werkje bijna onmisbaar voor het schrijven van zijn Eloge "Je serois bien
fâché, pour moi, que ce petit livre nous manquât" ' 4 , ook Nicéron ъ noemt
het, naast de lofrede van Barbeyrac, als enige bron. De lange artikelen in
Le Grand Dictionnaire Historique van Moren en in de Mémoires pour servir à
l'histoire literaire van Paquot 16 gewijd aan Le Clerc, stoelen eveneens bijna
uitsluitend op deze uitgave, al maken de schrijvers ook gebruik van een
voor Le Clerc weinig flatteus portret in de Nouveau Mercure uit 1708' 7 .
Het is heel begrijpelijk, dat Barbeyrac geen melding maakt van dit smadelijk
geschrift; zijn levensschets bedoelt immers een panegyriek te zijn, geheel
overeenkomstig de nog lang heersende opvatting, dat een necrologie alleen
de positieve kanten van een pas overledene dient te belichten De Groningse
jurist was heel lang bevriend geweest met Le Clerc en nog altijd dankbaar
2
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voor de lovende woorden die deze hem in het openbaar had toegezwaaid18
In een rekapitulatie, aan het eind van zijn Eloge, gaf Barbeyrac duidelijk
aan niet blind te zijn voor het moeilijke karakter van de Amsterdamse
journalist, maar hij meende, dat in de loop der tijd de voortreffelijke eigenschappen van Le Clerc duidelijker naar voren zouden komen, door het
uitsterven van de persoonlijke haatgevoelens bij zijn tegenstanders zou het
nageslacht onbevangener en rechtvaardiger tot een oordeel over zijn verdiensten kunnen komen 19
Onder invloed van de beschrijving in de Nouveau Mercure was Paquots
schildering van Le Clercs karakter weinig vleiend in zijn ogen publiceerde
Le Clerc te veel, bezat hij slechts middelmatige talenten, was hij uit op veel
geld en verlangde hij er verder alleen maar naar een reputatie als geleerde
op te bouwen 2 " Ook in Moren's Dictionnaire werd een lang, maar weinig
strelend citaat uit deze scandaleuze bron opgenomen De overige schrijvers
in de achttiende-eeuwse naslagwerken waren eveneens verdeeld m hun
waardering voor Le Clerc, hetgeen vaak samenhing met de religieuze achtergrond van de auteur van dergelijke artikelen evenals van de geraadpleegde
bronnen Zo kwam Jaques George Chaufepié bijvoorbeeld tot een vrij zakelijke en objectieve bespreking 21 , maar in de Nouveau Dictionnaire historiqueportatif2 werd Le Clerc afgeschilderd als een man die na zestig jaar de waarheid nog steeds niet had gevonden, als een heimelijk sociniaan en als een
schrijver van veel polemisch werk, waarin verwaandheid en bitterheid te
vaak overheersten
Toen aan het cmd van de achttiende en het begin van de negentiende
eeuw de nationalistische denkbeelden een steeds vruchtbaarder voedingsbodem vonden in het zo verdeelde Europa, was het ideaal van de Republiek
der Letteren verdwenen en raakten ook de namen van haar prominenten in
de vergetelheid Toch verscheen juist in het midden van de negentiende
eeuw de eerste serieuze en redelijk gedocumenteerde studie over Le Clerc,
alsook een vrij complete bibliografie De Nederlandse dichter Abraham des
Amone van der Hoeven jr. 23 promoveerde in 1843 zowel in de theologie
als in de letteren te Leiden op dissertaties die waren gewijd aan Jean Le Clerc
en Philippus van Limborch 24 Als eerste maakte Amone van der Hoeven,
behalve van de reeds genoemde bronnen, gebruik van een selectie uit de
vele brieven die in het bezit waren van de Rotterdamse en Amsterdamse
remonstrantse bibliotheken, als predikant van de Remonstrantse Broederschap had hij tot deze manuscripten uiteraard gemakkelijk toegang Het
initiatief van dezejonge predikant een studie te wijden aan deze twee belangrijke remonstrantse hoogleraren was een gevolg van de nieuwe bloeiperiode,
die de Broederschap en het Seminarium te Amsterdam meemaakten onder
de bezielende leiding van zijn vader en leermeester Abraham des Amone
van der Hoeven sr 25 Enkele jaren later, in 1846, werd in La France protestante2*' van Eugène en Emile Haag, de tot dan toe meest volledige bibliografie
van Le Clerc gepubliceerd met maar liefst 73 titels Aan het einde van de
negentiende eeuw verschenen nog drie boeken over Le Clerc, waarvoor
I
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een groot aantal ongepubliceerde brieven uit bibliotheken van buiten Nederland werden bestudeerd. In 1884 zag Étude biographique surJean Le Clerc van
Jaques Collen het licht27, waarin lange fragmenten uit de briefwisseling van
Le Clerc met Jean-Alphonse Turrettini werden opgenomen uit de collectie
van de Bibliothèque Publique et Universitaire van Genève; voor de rest gaf
deze auteur hier slechts een parafrasering van de Vita et opera. Driejaar later
publiceerde Eugène de Budé in zijn Lettres inédites adressées de 1686 à 1737
à J.-Λ. Turrettini, théologien genevois26 veertien brieven van Le Clerc van de
in totaal 25 die nog steeds in Genève worden bewaard. In 1890 tenslotte
nam Emile Gigas in zijn Choix de ¡a correspondance inédite de Pierre Bayle
(1670-1706)29 negen brieven op van Le Clerc uit de verzameling van de
Kongelige Bibliotek te Kopenhagen. Bijna een halve eeuw zou het echter
nog duren voor de belangrijkste studie over Le Clerc het licht zou zien. In
1938 liet Annie Barnes een zeer degelijke biografie verschijnen met haar
Jean Le Clerc (1657-1736) et la République des Lettres™. Voor dit werk maakte
zij niet alleen gebruik van al datgene wat voordien over deze geleerde was
gepubliceerd, maar ook van de correspondentie, voorzover zij die wist te
achterhalen in bibliotheken en archieven te Rotterdam, Amsterdam, Genève, Oxford en Londen. Haar studie geeft een goed overzicht van Le Clercs
leven en de rol die hij speelde in de Republiek der Letteren.
Gedurende de laatste decennia mag Le Clerc zich weer in een hernieuwde
belangstelling verheugen; verschillende moderne studies belichten met name enige belangrijke facetten uit het leven en de werken van deze geleerde.
In 1972 verscheen in New York de studie van Samuel Α. Golden, getiteld:
Jean Le Cien?1, een belangwekkende analyse van de gewichtige rol die de
Amsterdamse hoogleraar heeft gespeeld als intermediair in de culturele be
trekkingen tussen Engeland en de Republiek. Mario Sina gaf in 1978 in
Napels Vico e Le Clerc: tra filosofia e filologia uit, waarin de verschillen en
overeenkomsten in de filosofische en filologische opvattingen bij Le Clerc
32
en Giambattista Vico werden behandeld . In 1981 werd, vanuit het Instituut
voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de zeven
tiende eeuw, een studie gepubliceerd over De "Bibliothèque universelle et
historique" (1686-1693), Le Clercs eerste gelcerdcntijdschrift33. In 1984 verscheen in Florence een studie over de verdraagzaamheid binnen de kring
der Arminianen, waarin de correspondentie tussen de Amsterdamse hoogleraren Van Limborch en Le Clerc centraal staat, Arminianesimo e Tolleranza
nel seicento Olandese. Il carteggio Ph. van Limborch, J. Le C/erc34. In 1985
promoveerde Maria Christina Pitassi te Genève met als dissertatie, Le problème de la méthode critique chez Jean Le Clerc. Ook in artikelen werden enkele
aspecten van het werk van Le Clerc besproken: met name zijn filosofische
en theologische opvattingen werden bestudeerd, maar ook zijn oordeel over
verdraagzaamheid en de wijze waarop hij bijdroeg tot de verspreiding van
de Engelse wetenschapsbeoefening op het vasteland van Europa kwamen
ter sprake35.
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Hoe valt het nu te verklaren, dat Le Clerc steeds enige aandacht is blijven
trekken en dat met name in de laatste jaren de belangstelling voor deze
geleerde zo in het bijzonder is toegenomen? Verschillende redenen kunnen
daarvoor worden aangedragen, samenhangend met de onderscheiden kwaliteiten die Le Clerc in zijn persoon verenigde, hij was tegelijkertijd theoloog, filosoof, filoloog, historicus en journalist. In een periode van de geschiedenis, die gekenmerkt wordt door een grote literaire produktie, met
verhandelingen op uiteenlopende gebieden van de wetenschap, becommentarieerde uitgaven, vertalingen en, niet te vergeten, talloze polemische geschriften, ontpopte Le Clerc zich als een veelzijdig geleerde en een onvermoeibaar werker aan een bijzonder groot oeuvre Overtuigd van de mogelijkheden van de menselijke rede die hem bijna onbegrensd voorkwamen,
achtte hij het de plicht van iedere moderne wetenschapsbeoefenaar zich te
laten leiden door deze rede en de resultaten onverbloemd weer te geven.
Zelf formuleerde hij zowel in zijn Parrhasiana en de Ars critica als in zijn
wetenschappelijke tijdschriften, hoe een modern criticus daarbij te werk
diende te gaan; de duidelijkheid waarmee hij de resultaten van zijn eigen
kritisch onderzoek onder woorden bracht, bezorgde hem evenwel vele tegenstanders op verschillende terreinen van de wetenschap Zoals in hoofdstuk IV nog nader zal worden uiteengezet, beschouwde hij als exegeet de
Bijbel als een antiek document dat door mensen was overgeleverd en waarvan in de overgeleverde vorm, hoewel de Schrift als geheel Gods Openbaring bevatte, niet iedere passage als authentiek en niet iedere authentieke
passage als gezaghebbend kon worden beschouwd. In een filologische benadering van de teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament nam hij
afstand van de traditionele historisch-dogmatische wijze van bijbelstudie
en kwam zo bijvoorbeeld tot de uitgave van de eerste Griekse synopsis van
de evangeliën pn een zeer omstreden Franse vertaling van het Nieuwe Testament. Als eclectisch ingesteld filosoof volgde hij voornamelijk de door
John Locke gewezen empiristisch-sensualistische richting in de filosofie en
toonde zich een fervent vertolker van die filosofische en natuurkundige
verhandelingen uit Engeland, die de theorieën van Locke en zijn geestverwanten uitdroegen en verder trachtten te ontwikkelen (hoofdstuk IV). Ook
op het gebied van de klassieke filologie toonde hij zich een zeer kritisch
onderzoeker, die weigerde klakkeloos ideeën uit de geschriften der klassieke
schrijvers te aanvaarden of te verwerpen. Le Clerc was overtuigd van de
gelijkwaardigheid van antieke en moderne wetenschapsbeoefenaars. Ten
aanzien van de ontwikkeling der filologische geleerdheid, meende hij sedert
de hoogbloei van het humanisme een gestadig verval te moeten constateren
en zijn oordeel over filologen uit zijn eigen tijd was niet zelden ronduit
vernietigend Als historicus wenste hij een duidelijke scheiding aan te brengen tussen wat betrouwbaar was en datgene wat in zijn ogen geen vertrouwen verdiende (hoofdstuk IV)
In deze studie zal de aandacht voor Le Clerc niet zo zeer uitgaan naar zijn
theologisch, wijsgerig en filologisch oeuvre, als wel naar de leidende rol
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diehij tussen 1686 en 1727 speelde alsjournalist en criticus bij de verspreiding
van wetenschappelijke ideeën in West-Europa, in die positie droeg hij namelijk in hoge mate bij tot de popularisering van diverse wetenschappen Zijn
drie Amsterdamse periodieken, de Bibliothèque Universelle et Historique
(1686-1693), de Bibliothèque Choisie (1703-1713) en de Bibliothèque Ancienne
et Moderne (1714-1727) bereikten een publiek van geletterden, dat voorheen
vaak geen deel had gehad aan de vorderingen van de wetenschap in de
Republiek der Letteren.
2. De opzet van het onderzoek betreffende de Bibliothèque Choisie
Sinds het internationale colloquium, dat in januari 1970 te Utrecht werd
gehouden en waarvan de actcn door M С. Couperus werden gepubliceerd
in l'Etude des périodiques anciens*', wordt in binnen-en buitenland, met name
in Frankrijk, opnieuw veel aandacht besteed aan de ontsluiting en nadere
analyse van zeventiende-en achttiende-eeuwse tijdschriften. Voordien had
E. Hatin reeds in de negentiende eeuw baanbrekend werk verricht voor de
"périodiques de Hollande" 17 Zijn globale studies werden te onzent meer
gedetailleerd voortgezet door H J. Reesink in 193118, terwijl C L ThijssenSchoute in dejaren vijftig bij herhaling wees op het belang van het Nederlandstalige tijdschrift De Boekzaal van Huropev>.
Als belangrijkste voorlopige resultaat van het Utrechts colloquium kan
het reeds gedeeltelijk gerealiseerd initiatief worden genoemd van een groep
onderzoekers onder leiding van Jean Sgard, te weten de uitgave van een
Dictionnaire des Journalistes français (1600-1789)M) en een Dictionnaire des Journaux, die nog in voorbereiding is Vanuit het Nijmeegs Instituut voor Intellectuele Betrekkingen, waar aanvankelijk vooral onderzoek werd gedaan
naar gelccrdencorrespondenties, vormen de in de Republiek verschenen
periodieken in de decennia rond 1700 thans een belangrijk aandachtsveld,
een begrijpelijke ontwikkeling daar de wetenschappelijke periodieke pers
in de tweede helft van de zeventiende eeuw voor een belangrijk gedeelte
de functie had overgenomen van de oudere cpistolaire circuits. Algemene
probleemstelling hierbij is de vraag, welke rol geleerdcntijdschnften, verschijnend in de decennia rond 1700, hebben gespeeld ten aanzien van de
zich in deze jaren, de periode van de "crise de la conscience Européenne",
voltrekkende verandering van het wereldbeeld.
Bij het onderzoek naar de Bibliothèque Choisie gaat het voornamelijk om
de volgende aspecten:
- In hoeverre heeft Le Clerc bijgedragen tot de verspreiding van resultaten van wetenschappelijk onderzoek, meer in het bijzonder van de nieuwe
wijsgerige en theologische ideeën welke in Engeland en op het vasteland
van Europa in allerlei gedrukte tractaten, essays en andere werken waren
neergelegd?
- In deze context is het noodzakelijk een gedetailleerde uitwendige geschiedenis van het tijdschrift te geven, waarin de volgende vragen zullen
worden beantwoord
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1 Van welke redactionele formule ging Le Clerc uit'
2. Welke relaties onderhield Le Clerc met boekhandelaren en boekproducenten, en op welke wijze werd hij van materiaal voorzien?
3. Wat waren de aard en de invloed van het lezerspubliek'
4. Welke gegevens kunnen worden verzameld over de oplage, het succes
en de verspreiding van het tijdschrift'
5. Welke was de wetenschappehjk-wijsgenge, de godsdienstige en de
politieke "kleur" van deze periodiek?
- Het tijdschrift zal nader toegankelijk worden gemaakt middels een
beredeneerde rubricering, onder andere door een zogenaamde analytischthematische index; een bibliografische ordening van de in het tijdschrift
besproken werken en artikelen, onderverdeeld volgens een in die tijd gehanteerde afbakening van wetenschapsgebieden.
- Omdat Le Clerc in meer dan een tiende gedeelte van alle 27 delen zijn
tijdschrift gebruikte als een wapen in de gelcerdentwisten van die tijd, is
een bestudering van deze polemieken van belang voor de vaststelling van
de rol die Le Clerc heeft gespeeld in de Republiek der Letteren.
- Tenslotte zal een zo volledig mogelijke inventaris worden gemaakt
van de gedrukte en in handschrift bewaard gebleven correspondentie van
Le Clerc. Een dergelijk overzicht van de gehele briefwisseling van de Amsterdamse journalist kan overigens voor iedere onderzoeker naar Le Clerc
en zijn oeuvre een nuttig hulpmiddel blijken
Voor dit onderzoek zal met name gebruik worden gemaakt van geleerdencorrespondentie uit de periode 1700-1715. Ook worden contemporaine
periodieken benut, zoals de Journal de Trévoux, de Journal des Sçavans, de
Nouvelles de la République des Lettres en de Histoire des Ouvrages des Sçavans.
3. Enige biografische gegevens over Jean Le Clerc, in het bijzonder voor dejaren
1703-1713
In de laatste maanden van 1702, de periode waarin hij een begin maakte
met de redaktie van het nieuwe tijdschrift, de Bibliothèque Choisie, verkeerde
Jean Le Clerc'" in velerlei opzicht in een gunstiger positie dan m 1686, toen
zijn eerste periodiek verscheen. In Amsterdam, de stad die hem toen al
twintig jaar onder haar inwoners telde, was hij een beroemdheid, die met
vele notabelen omgang had; in West-Europa was zijn naam een begrip
geworden en stond zijn geleerdheid onder de geletterden buiten kijf, al was
zijn reputatie niet geheel zonder smetten door het controversiële karakter
van sommige van zijn werken en de openhartige wijze waarop hij met
bepaalde geleerden had gepolemiseerd. Binnen de remonstrantse gemeenschap, waar hij een functie als hoogleraar vervulde aan het Seminarium,
werd deze faam42 door sommigen echter als compromitterend ervaren, hetgeen hem af en toe moeilijkheden opleverde, toch had hij ook in deze kringen
zijn positie kunnen verstevigen en was zijn salaris al spoedig meer dan
verdubbeld.
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2. Gravure van Jean Le Clerc, gemaakt in 1710 door В. Picart
(Foto: Cees van Sliedregt)

De notulen van de vergadering der curatoren, de "korte uyttreksels der
Societeitsresolutien zedert den Jaare 1700" , de "acten van de synoden" en
de "Societeits-Rekeningen" bij de Remonstrantse Broederschap 43 geven
informatie over zijn functie aan het Seminarium, als ook over de moeilijkheden die hij binnen de arminiaanse gemeenschap ondervond O p de vergadering van de curatoren die op 9 en 10 oktober 1683 werd gehouden
kwam Le Clerc voor het eerst ter sprake Het college was zeer positief in
zijn oordeel over de jonge geleerde, nadat de heren44 een door Le Clerc in
het Frans uitgesproken preek hadden beluisterd en aansluitend een onderhoud met hem hadden gehad "Is bevonden een persoon seer geleert en
moderaet, en bequaem om onse Societeijt dienste te komen doen " Tijdens
de synode die op 18, 19 en 20 april 1684 in Rotterdam werd gehouden
preekte Le Clerc ook hier tot de verzamelde vertegenwoordigers 45 , de representanten besloten daarop aan predikant een leerstoel aan het Seminarium
aan te bieden voor een salaris van f 400,— per jaar, een wedde die twee jaar
later met f 100,— zou worden verhoogd Op 6 en 7juni 1684, de eerstvolgende bijeenkomst van de curatoren na de Rotterdamse Synode van dat
jaar, volgde zijn benoeming tot hoogleraar, met de opdracht twee colleges
per dag te geven46
Achtervolgens de Resolutie onser Societeijt, genomen in de laetste
groóte vergadering over de persoon van D Joannes Clericus, is
goedt- gevonden, dat de genoemde D Clericus in ons Seminarium
institutie zal doen in Hebraea en Graeca Lingua, m arte Oratoria et
Philosophia, en zijn institutie so dirigeren, dat hij iedere dag twee
lessen doet En dit is aldus van D Joanms Clericus aangenomen En
is dit naderhandt ook aan den studenten bekent gemaekt, en belast
sijn lessen naerstig te frequenteren, en hem als soodanig alle respect
te betoonen
In het najaar van 1686 vond een wijziging plaats in de door hem te doceren
leerstof, toen de curatoren hem de opdracht verstrekten gedurende zes
maanden met pas aangekomen studenten te oefenen in de Latijnse taal,
waardoor voor hen de colleges Hebreeuws zouden vervallen
Tijdens de synode van 1690 bracht de om zijn welsprekendheid bekende
Amsterdamse predikant Isaacus Pontanus 47 een zo juist verschenen boekje
van Le Clerc onder de aandacht van de vergadering, het was een vertaling
van het kleinste boek der Kleine Profeten, geschreven door Obadja of Obadjahu4H Onder algemene instemming vertelde Pontanus, dat Le Clerc het
plan had opgevat het gehele Oude Testament op deze wijze te behandelen,
hij oordeelde deze opzet zeer geschikt om de boodschap van de remonstranten uit te dragen Deze publicatie en de lovende woorden van Isaacus Pontanus hadden voor Le Clerc een gunstig vervolg op 11 en 12 juli 1690 werd
besloten aan zijn jaarsalaris van f 500,— driejaar lang een bedrag van f500,—
toe te voegen, voor welke toelage Le Clerc binnen deze driejaar de vijf
boeken van Mozes op eenzelfde wijze zou dienen te bespreken, de salanswijI
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ziging ging in het najaar van 1690 in, zodat hij voor dat jaar f625,— uitbetaald kreeg, in dejaren '91 en '92 f 1000,— en in 1693 f875,—, namelijk
f500,— als gewoon "tractement" en f375,— als "3/4jaer rest van 3jaeren
extraord tractem." 49 . Hoewel in 1693 alleen de bewerking van het eerste
boek van Mozes het licht zag511, bleken de representanten op de synode die
op 19, 20 en 21 mei van dat jaar te Amsterdam werd gehouden, hem toch
goedgezind en werd besloten, dat Le Clerc nog eens twee jaar lang de
toelage van f 500,— zou ontvangen bovenop zijn gewone salaris. Pas twee
jaar later, in 1695, zouden eindelijk de ändere boeken van de Pentateuch
verschijnen51.
Heel begrijpelijk is natuurlijk de ontevredenheid van Le Clerc als, na het
verstrijken van deze financieel aantrekkelijke periode van vijfjaar, de remonstranten van mening blijken, dat hij maar weer genoegen moet nemen met
zijn "ordinans tractement" van f500,—, hetgeen voor Le Clerc immers
een halvering van zijn inkomen bij de Broederschap betekende52. In een
zeer tactvolle, hoffelijke brief, gericht aan de predikanten en opzieners van
de Amsterdamse kerkeraad, verzocht Le Clerc om een salarisverhoging,
nu hij zijn stipendium moest missen; hij achtte zich niet meer in staat, zoals
voorheen, met zijn gewone salaris rond te komen 33 Gelukkig voor Le Clerc
werd zijn verzoek om salarisverhoging volledig ondersteund door Phihppus
van Limborch, die door Le Clerc overigens ook nadrukkelijk m dezen te
hulp was geroepen54 Vooral door diens voorspraak werd het salaris van
Le Clerc vanaf dat tijdstip vastgesteld op f 1000,— per jaar. Van Limborch
was aan het einde van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw
de officieuze, maar onbetwiste leider onder de remonstranten Sinds de
oprichting van het Seminarium te Amsterdam door Simon Episcopius55 in
1634 hadden zich binnen de Broederschap belangrijke veranderingen voltrokken, na het afnemen van de vervolgingen, ontstonden onder de leden
grote problemen over de interne structuur van hun gemeenschap, vooral
door toedoen van de collegianten die elke vorm van kerkelijke organisatie
afwezen. In 1655 werd een akte van verdraagzaamheid aangenomen, waarin
onder andere de Algemene Vergadering werd erkend als het hoogste gezag
in geval van meningsverschillen, al bleef in principe ieder individueel lid
vrij in zijn geloof. In 1683 verschenen de societeitswetten als gevolg van
een hang naar een duidelijke structuur en driejaar later formuleerde Phihppus van Limborch de eerste samenvattende geloofsleer, de Theologia
Christiana^. Onder Van Limborchs leiding groeide het Seminarium uit tot
een intellectueel centrum met vele internationale contacten. Aan zijn vriendschap met deze invloedrijke hoogleraar had Le Clerc bijzonder veel te danken, zijn aanstelling, toen hij na een kort verblijf in Engeland op zoek was
naar een geschikte huisvesting17 en door Van Limborch was voorgedragen
voor het professoraat, zijn woning, naast die van Van Limborch zelf op de
Keizersgracht bij de Remonstrantse Kerk5H; en in 1696 dan ook nog Van
Limborchs effectieve steun bij het verzoek van Le Clerc om salarisverbetering In hun wederzijdse omgang zag Le Clerc zijn oudere collega als een
vader59.
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...Van Limborch who I esteem'd and honour'd as a father, and from
who I receiv'd an equal Return of affection, and all manner of valuable
obligations.
Toen Phihppus Van Limborch op 30 aprii 1712 overleed, verloor Le Clerc
niet alleen een goede vriend, maar ook een belangrijke steun en toeverlaat
binnen de Remonstrantse Broederschap. Bij de moeilijkheden die rezen
over de opvolging zocht Le Clerc derhalve steun bij anderen. Deze opvolgingsstnjd vraagt hier enige aandacht, daar zij ons veel interessante details
leert over de plaats die Le Clerc in dejaren voor 1712 in de geletterde en
theologische kringen van zijn tijd innam Binnen de Broederschap manifesteerden zich twee partijen, de Amsterdamse en de Rotterdamse; het Amsterdamse kamp wees Le Clerc als zijn belangrijkste kandidaat voor de opvolging aan, de Rotterdammers hadden in Adnaan van Cattenburg hun voornaamste gegadigde60. De hevige strijd die ontbrandde, ongetwijfeld mede
gevoed door een zekere rivaliteit tussen de twee steden, kreeg voor de
buitenwereld zijn neerslag in een zevental pamfletten, die alle tegen Le Clerc
en zijn symphatisanten waren gericht:
Ad Soaetatem Remonstranttum, postquam de novo Praelectore m locum Limburgtt sufficiendo deliberasset, De Corallo m Limburgii locum suffìciendo, Ad venerabilem magtstrum D Joannem Gorallum Genevensem en enkele Nederlandse
schimpdichten, Vrage en Antwoort, Aan Maitre Jean Le Clerc Voorlesere der
Filosofye onder de Harminianen tot Amsterdam en Op het Armmiaansch Hanekot
te Amsterdam™. Enkele van deze paskwillen werpen een licht op diegenen
die zich aan de zijde van Le Clerc hadden geschaard, zo vroeg de boer in
het Gesprek tusschen een Boer en een Harmimaansch Student''2.
Ik bidde u, wil myn botheid leeren,
En noem my tog de wyze beeren,
Het Klcrikaansche Zevental,
Geroemt, geprezen overal
Waarop de student antwoordde.
Ik zal u deze zeven Helden,
Myn vnent, met korte woorden melden.
De Krabbelaar, de goede Jan
Blinkt met Vinahs boven an.
Dan volgt het spitse en magere Osje,
met Witje en 't Harelemsche Drosje.
Dan wordt men nog een edel paar,
Bloet! van Jongelingen gewaar,
Driebergen, 't fijn Socimaantje,
En 't rymelende Westerbaantje.
De volgende namen zitten in dit gedichtje verscholen: "De Krabbelaar61,
de goedejan" isjoannes de Goede ; " Vinahs, later in het gedichtje opzettelijk
I
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verbeterd tot "Finahs, doelt op Abraham van den Ende; "het spitse en
magere Osjc" is Gysbert Ostens, "Witje" Cornelius de Wit en "'t Harelemsche Drosjc" Lambert Drost, de beide bedoelde jongelingen Joannes Driebergen en Cornelius Westerbaen Wz. 64 maken het zevental compleet. Een
nadere beschouwing van de namen uit de "Klenkaanschc" partij onthult
een specifiek aspect van deze opvolgingskwestie. Mannen als Driebergen,
Drost, Ostens en Westerbaan stonden in hun tijd namelijk met alleen bekend
als predikanten, maar ook als dichters Le Clerc bleek dus contacten te
onderhouden met een groepje Nederlandstalige dichters die de polemiek
met schuwden. Die laatste omstandigheid zou zijn positie binnen de Broederschap als opvolger van Van Limborch meer aan het wankelen brengen
dan zijn voor velen naar socinianisme riekende theologische geschriften;
binnen de remonstrantse gemeenschap werd het als compromitterend ervaren dat een voorman verzeild was geraakt in de Hollandse "poetenoorlog",
waarin deze ongewild, maar wel door eigen kritische uitlatingen over de
poëzie, bovendien als leider werd gezien van een van de twee elkaar bestrijdende dichtergroepen Het kamp van de tegenstanders, door Jacob Zeeus 65
later de partij van de "nydige Poeten van den Maesparnas" genoemd, stond
onder leiding van de in Rotterdam geboren David van Hoogstraten, een
gevierd Nederlands en Neolatijns dichter, in zijn tijd ook een zeer gezaghebbend literator en taalkundige 66 De hier genoemde pamfletten over de opvolgingskwestie, tegen Le Clerc en de zijnen gericht, blijken slechts een
klein gedeelte uit te maken van een grote verzameling van bijna honderd
strijd- en schimpdichten en polemische prozastukjes die in deze poetenoorlog tussen 1712 en 1716 het wapentuig m deze strijd hebben uitgemaakt67.
Van Hoogstraten en zijn vrienden zagen bij de opvolging van Van Limborch
de kans schoon om hun tegenstander Le Clerc een hak te zetten; met de
pamfletten die ze bij deze gelegenheid heten verschijnen, kreeg de poetenoorlog een ongekende hevigheid.
Uiteraard had deze strijd een lange voorgeschiedenis die ons terugvoert
naar dejaren, die hier meer in het bijzonder de aandacht vragen. Hoe was
Le Clerc verwikkeld geraakt in deze zeer Hollandse strijd' In 1703 was er
een Nederlandse vertaling uitgekomen van zijn Parrhasiana''* en een veel
breder publiek dan bij de uitgave van het origineel had nu kennis kunnen
nemen van de opvattingen van Le Clerc Het eerste artikel, handelend over
de dichters en de poézie, hield heel duidelijk een negatief oordcel in over
de Neolatijnse en Neognekse dichters69·
Mais vous me demanderez peut-être, si les Modernes, qui font des
vers Grecs ou Latins, ne sont pas de la même utilité. Je réponds que
non, parce qu'ils sont inferieurs en toutes manières aux Anciens.
Volgens Le Clerc leken de "moderne" dichters in het Grieks en Latijn net
zo veel op de klassieke poeten als apen op mensen, voor hem was deze
"moderne" poëzie onwaarachtig en slechts een aftreksel van de dichtkunst
der Ouden. Zulk een oordeel moest natuurlijk wel in het verkeerde keelgat
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schieten van Neolatijnse dichters als Van Hoogstraten Deze zou echter nog
jaren wachten voordat hij hun verdediging ter hand zou nemen In de Bibliothèque Choisie had Le Clerc dan ook aanvankelijk positieve besprekingen
opgenomen van het werk van Van Hoogstraten en diens, als befaamde
"moderne" Latijnse dichters bekend staande, vrienden Pieter Burman en
Joan van Broekhuizen7", al betrof het daar met hun poëzie maar enige door
hen verzorgde uitgaven van klassieke werken71 In 1708 echter oordeelde
Le Clerc in zijn geleerdentijdschrift, dat het eigenlijk vreemd was, dat een
man als Van Broekhuizen zich niet meer had toegelegd op het Grieks,
hetgeen zijn uitgave van de werken van Albius Tibullus zeker ten goede
zou zijn gekomen72, de Romeinse dichters imiteerden, volgens Le Clerc,
immers de Griekse, en duizenden passages in de Latijnse poëzie konden
slechts worden verklaard als men op de hoogte was van de Griekse syntaxis
Eenjaar later, in deel XIX [350-427], zette Le Clerc zijn aanval in tegen de
Petronius-uitgavc van Pieter Burman, en toen de redacteur zich in 1711 ook
nog een schampere opmerking had veroorloofd aan het adres van Van
Hoogstraten over diens Latijnse kennis71, raakte de maat voor deze dichter
vol Van Hoogstraten reageerde in ieder geval met het reeds vermelde pamflet, Ad vetierabilcm magtstrum D Joannem Gorallum Getievemem, in 1713
echter plaatste hij ook een "Berecht" in J Oudaam Aanmerkingen over Q
Horatius Plaçais Dichtkunst, op onze tijden en zeden toegepast door A Pels (Amsterdam 1713)
Hier werd Le Clerc, "berucht Voorleser onder de Remonstranten" hard
aangevallen
Niemant heeft zoo opentlyk zich oit tegen de hedensdaagsche poezy
durven verzetten, en die als geheel onnut uitschilderen, als onze Fransche kabouter, die hier op een stroowisch zynde komen aendry ven74,
alle verhevene geesten van het gewest, waer hij gevoed wordt, durft
in den schilt varen, en uitschelden voor Sprackmeesters en neuswyze
beuzelaars
Van Hoogstraten noemt hem verder "een armen wurm" en een "rottigen
Fransman", die terecht de naam "Gazctticr Menteur" was geschonken7^
De overmaat aan hekeldichten die vanaf dat moment het licht zag, hoeft
hier niet te worden besproken, Le Clerc zelf lijkt zich immers verder met
meer met de strijd te hebben bemoeid Wel verdacht men hem er aanvankelijk nog van de auteur te zijn van twee artikelen in de Journal Literaire™,
waarin de spot werd gedreven met de wijze waarop Joan de Haes Vondel
had geprezen in het voorwoord van een door hem bezorgde uitgave van
R Ansióos Poezy (Rotterdam 1713) Van Hoogstratens pleitbezorgers waren
vooral Abraham Bogacrt en Joan de Haes77
Het valt op dat Le Clerc eigenlijk zelf met rechtstreeks heeft deelgenomen
aan deze strijd, maar dat hij hem slechts veroorzaakt had door zijn oordcel
over de poëzie een bewijs, dat ook m ons land ter dege kennis werd genomen
van de inhoud van zijn boeken en tijdschriften
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Op 24 mei 1712 werd de vergadering van curatoren by de Remonstrantse
Broederschap gehouden, waarm de beslissing over de opvolging van Van
Limborch viel Bij het begin van de vergadering, zo blijkt uit de notulen,
boden zich zeven kandidaten aan vanuit het "Amsterdamse kamp", Le
Clerc, Isaac Emilius 78 en Le Clercs "literaire bondgenoten" Drost en Ostens,
vanuit Rotterdam de drie predikanten die al sinds 1703 de predikatie in de
Maasstad hadden verzorgd Petrus Bos, Cornelius van Arckel79 en Van
Cattenburg Na de eerste stemming bleken Le Clerc, Drost en Van Arckel
al afgevallen te zijn, na de tweede stemming bleven alleen Van Cattenburg
en Emilius over, van wie de eerste uiteindelijk de overwinnaar bleek
Het siert Adnaan van Cattenburg, dat hij uiteindelijk deze vooral voor
de Amsterdammers pijnlijke opvolgingskwestie een goede wending wist
te geven en zich heel wat toegeeflijker opstelde dan de vervaardigers van
de libellen uit het Rotterdamse dichterkamp, tot welke groep de nieuwe
hoogleraar op het Seminarium overigens ook in het geheel met behoorde
Op het moment namelijk, dat Van Cattenburg de meerderheid van de
stemmen op zich had verzameld om het professoraat in de theologie op
zich te kunnen nemen, verklaarde hij deze leerstoel slechts te willen accepteren als aan drie voorwaarden zou worden voldaan, de eerste was, dat Le
Clerc en zijn echtgenote evenveel aan tractement en kindergeld zouden
ontvangen als hij, de tweede, dat Le Clerc boven "zyn dagelykse institutien"
ook (zou) worden aangesteld tot Hoogleraar der Kerkelyke historie, de
laatste, dat Le Clerc en Van Cattenburg elkaar zouden mogen vervangen
ingeval een van beiden ziek zou zijn De vergadering accepteerde deze voorwaarden In feite betekende dit compromis, dat Van Cattenburg en Le Clerc
samen als opvolgers werden aangewezen en als even belangrijk werden
gewaardeerd, hun salarissen werden, met ingang van 1 juli 1712 gelijkgesteld Vanaf 1713 tot en met 1732 kregen de beide hoogleraren f 1200,—
per jaar aan salaris uitbetaald80
In de meer dan 35jaar van aktieve werkzaamheden voor het Seminarium
toonde Le Clerc zich een harde werker, die in al die jaren slechts bij hoge
uitzondering afwezig was bij de vergadering der curatoren en zelden verstek
het gaan bij de examens van studenten, die in aanwezigheid van de curatoren
dienden plaats te vinden Dat de Broederschap de verdiensten van Le Clerc
voor haar gemeente wel degelijk naar waarde wist te schatten, blijkt uit het
doorbetalen van zijn salaris, toen Le Clerc, van 1728 tot 1731 door een
beroerte verzwakt, zijn werk op het Seminarium slechts gedeeltelijk kon
doen81, zijn bezoldiging werd zelfs tijdens zijn emeritaat verhoogd, in 1733
ontving Maria Leti82 immers voor de verzorging van haar echtgenoot, wiens
verstandelijke vermogens in 1732 ernstig waren aangetast, f 1400,— en in
het daarop volgende jaar f1300,— Na haar plotselinge overlijden op 4
november 1734 nam Gabriel de Normandie, die getrouwd was met een
achternicht van Le Clerc81, de verpleging van de demente geleerde op zich
en ook hij ontvingjaarhjks f 1300,— tot Le Clercs dood op Sjanuan 1736
Zo verdiende Le Clerc al geruime tijd en met name in dejaren dat hij
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werkte aan de Bibliothèque Choisie, een salaris dat zeker toereikend was om
van rond te komen"4, al verklaarde hij nog vlak voor zijn salarisverhoging
van 1712 dat algemeen bekend was, dat er bij de remonstranten geen hoge
lonen werden uitbetaald85. Hij zei echter bij die gelegenheid ook, niet naar
de Republiek te zijn gekomen om er rijk te worden of er een goed leventje
te leiden86. Hij had hier moeilijke tijden gekend. Langzamerhand was hij
er echter terdege van overtuigd geraakt, dat hij in de Republiek ideaal gedomicilieerd was en dat Amsterdam als woon- en werkplaats unieke mogelijkheden bood. Waar in Europa bestond er immers een grotere persvrijheid?
Waar leefde een zo omvangrijk aantal goed geoutilleerde drukkers en waar
was de boekhandel beter georganiseerd dan juist hier?
Het had echter wel zo'n 25 jaar geduurd, voordat Le Clerc volledig accepteerde, dat er voor hem geen betere verblijfplaats in Europa was weggelegd
om rustig te kunnen schrijven"7. Verscheidene malen had hij tevergeefs
geprobeerd om de Republiek te verlaten en zich in Engeland of Ierland te
vestigen; bekend zijn de ijdele pogingen van 1682, 1692 en '93 en 1697H8.
Zijn laatste poging in deze richting, daterend uit het jaar 1707, had hem
echter duidelijk doen inzien, dat het in zijn ogen zo ideale Engeland hem
geen plaats te bieden had. Toch was de kans van slagen aanvankelijk behoorlijk groot geweest. Le Clerc had zowel Charles Montagu als Joseph Addison 89 zover weten te krijgen, dat zij zich inspanden voor een betrekking
voor hem in Londen; de beide invloedrijke heren hadden het plan opgevat
om Le Clerc een positie als bibliothecaris aan het hof van koningin Anna
Stuart te bezorgen. Ook deze keer kwam Le Clercs droom echter niet uit.
Jaren later, op 28 juni 1724, schreefJoseph Wasse, dat de onderneming was
mislukt door de hevige tegenwerking van Richard Bentley90, die al aan het
Engelse hof als bibliocaris werkzaam was en Le Clerc niet naast zich wenste91. Wasse meende zelfs dat de vijandigheid die sindsdien tussen beide
geleerden heerste, een direkt gevolg was van deze gebeurtenis 92 .
Toch was er nog een belangrijke reden waarom Le Clerc niet naar Engeland zou worden uitgenodigd. De aanleiding tot deze voor hem teleurstellende gang van zaken vormde een artikel in de Bibliothèque Choisie. In 1706
was te Londen namelijk een anoniem boekwerk op de markt gebracht, The
rights of the Christian church asserted, against the Romish, and all other priests
who claim an independent power over it (Londen 1706). De auteur,"Matthew
Tindal 93 , stelde in dit werk de scheiding tussen kerk en staat in godsdienstige
aangelegenheden ter discussie, een ook in Engeland zeer gevoelig strijdpunt;
hij viel de zogenaamde "High Churchmen" in Engeland heftig aan , die
probeerden hun eigen macht los te weken van die van de overheid. Volgens
Tindal was het onmogelijk dat er binnen een staat twee van elkaar onafhankelijke machten opereerden. Van dit boek nam Le Clerc in het tiende deel
van zijn periodiek [305-363] een bespreking op. Ook al verklaarde hij nadrukkelijk dat hem de schrijver van het boek onbekend was en hij zeker
het standpunt van de auteur niet wilde verdedigen, hij wist niet te verhelen
dat hij veel symphatie koesterde voor diens opvattingen. In Engeland werd,
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zoals van verschillende andere artikelen uit Le Clercs tijdschrift, een vertaling van het bewuste artikel uitgegeven, Mr Le Clerc's Extract and judgment
of The rights of the Christian church asserted, etc Translated from his Bibliothèque
Choisie
(Londen 1708) Het was bij het verschijnen van deze vertaling,
en dus met bij het uitkomen van het boek van Tindal zelf, dat er in kringen
van Engelse clerici en, hoofdzakelijk tweederangs-, theologen een geweldige storm van kritiek opstak Zo drong de Lord Bishop van Londen sterk
aan op een krachtige vervolging van de auteur en de drukker van The rights
op grond van het feit, "that something ought to be done, sin ce Monsieur
Le Clerk had recommended it in his Bibliothèque Choisie" 94 De vergissing
dat hij meende zich ongestraft te kunnen mengen in een discussie over een
zo tere kwestie binnen de Engelse samenleving, kwam hem duur te staan
Hoe duidelijk hij ook had verklaard de Anglicaanse kerk te respecteren als
"la plus illustre de toutes les Eglises protestantes, met het grootste aantal
geleerden, dat een onafzienbare hoeveelheid geschriften had geproduceerd,
toch ontlaadde een groot gedeelte van de storm zich op hem Fn toen in
1709 het tweede deel van The rights werd gepubliceerd, kwam het tot een
veroordeling van de beide delen van dit werk in the House of Commons 9S ,
tot Le Clercs ongeluk ging tevens Mons Le Clerc's extract and judgment of
the said book, door de uitgever zonder toestemming hieraan toegevoegd, op
de brandstapel Dit voorval voedde in Engeland, maar ook in Frankrijk en
de Republiek, de geruchten, dat Le Clercs hele Bibliothèque Choisie in Engeland was veroordeeld 96 . Ook Le Clercs weerwoord in de Bibliothèque [ВС
XX, 396-405, XXIII, 235-236] op allerlei felle aanvallen van Engelse theo
logen op het werk van Tindal en op beschuldigingen als zou hij zijn omge
kocht door Tindal om in zijn tijdschrift een gunstige bespreking van 7 he
rights op te nemen, kon weinig meer veranderen aan de situatie 97 Le Clerc
had zich duidelijk verkeken op de tolerantie die volgens hem in zo ruime
mate binnen de Anglicaanse kerk zou bestaan 98
Deze affaire laat allereerst duidelijk zien, dat Le Clercs opvattingen in
dezen geheel verkeerd waren gevallen in de kringen van de hogere Angli
caanse geestelijkheid en de regering en dat zijn kansen om zich metterwoon
in Engeland te vestigen zo goed als verkeken waren Maar ze toont ook
aan hoe beroemd Le Clerc als geleerde en journalist in deze tijd al was en
hoe gezaghebbend zijn tijdschrift was geworden in bepaalde Engelse krin
gen, die er zelfs toe overgingen enige bijdragen uit de Bibliothèque in het
Engels te vertalen99 om aldus de inhoud van Engelse wetenschappelijke
werken onder een breed publiek in Engeland te verspreiden De onbekende
vertaler van het gewraakte artikel schreef niet voor niets, in een voor het
extract opgenomen brief aan "a noble Peer", dat het misschien merkwaardig
was, dat een Franse bespreking van een Engels boek weer in het Engels
was overgezet, maar er was nu eenmaal, naar zijn vaste overtuiging, geen
beter samenvattend artikel over het boek te vinden
Your Lordship perhaps will smile, when I tell you, that I think this
Account in French, tho of an English Book, ought to be translated
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back again into English For I do not expect to see a better Extract
of it by any English Hand, unless the Author himself would undertake
it.

In ongeveer dezelfde tijd, dat The nghts en Le Clercs bespreking ervan in
Engeland zoveel stof deden opwaaien, vond in het zuiden van Engeland
nog een andere gebeurtenis plaats, die hem tot het middelpunt van vele
gesprekken maakte Niet hijzelf, maar een bedrieger, Auguste Gabillon100
veroorzaakte deze keer de belangstelling voor zijn persoon Het verhaal van
Gabillon, door Golden al uitvoerig besproken, illustreert goed, dat Le Clerc
in deze tijd een grote bekendheid genoot Gabillon, zoon van maître Jean
Gabillon, notaris te Chitelet, en van Genevieve le Jay, had, na een studie
aan de Sorbonne, besloten in te treden in de orde der Thcatijnen, na twaalf
jaar werkzaam te zijn geweest als prediker, biechtvader en theoloog binnen
deze gemeenschap, verliet hij op 3 januari 1698 Frankrijk en kwam hij, na
allerlei omzwervingen door Zwitserland, Duitsland en de Republiek m Den
Haag aan Na zijn plotselinge vertrek uit het klooster had hij zich al spoedig
bekend tot het gereformeerde geloof en was hij in vele steden en dorpen
opgetreden als pas bekeerd predikant, omdat hij over een grote welsprekendheid beschikte, trokken zijn leerredenen vele toehoorders naar de kerken, met het gevolg dat de plaatselijke predikanten hiervan onder de indruk
kwamen en hem, op zijn verzoek, verschillende attestaties en aanbevelingsbrieven bezorgden Voorzien van deze getuigschriften wist hij in Den Haag
door te dringen tot enkele invloedrijke personen, die hem een jaargeld van
f400,— verschaften namens de Staten-Generaal Ook had hij zich gemeld
bij de predikant van de Eglise Française aldaar, Isaac Jacquelot101, die hem
aanvankelijk vertrouwen schonk en hem een keer of vijf zijn kansel afstond
Toen echter, naar aanleiding van enkele brieven uit Frankrijk, hardnekkige
geruchten de kop opstaken dat Gabillon een gedeserteerd soldaat en later
een zeer lichtzinnig prediker onder de Theatijnen was geweest, wildeJaquelot mets meer met hem te maken hebben Tegen de vele aantijgingen verdedigde Gabillon zich in een Lettre à M M les députez Conseillers de la province
de Hollande, pour servir d'Apologie
contre certaines lettres anonymes répandues pour noircir sa réputationm De gedeputeerden van Holland bleken
zeer verbolgen over de vrijheid die Gabillon zich permitteerde om hun een
dergelijke brief te schrijven en verboden de verkoop Bayle keurde deze
stap van Gabillon evenzeer af en noemde hem een snoever 101 "Ce M Gabillon est fort imprudent et grand gascon bien qu'il soit de Paris" Bovendien
verscheen bij dezelfde drukker heel spoedig een antwoord op zijn Apologie
in Instruction pour servir de réponse à l'apologie du Sr Gabillon l(M met verschillende belastende brieven
In het voorjaar van 1707, na een mislukte poging om als proponent te
worden toegelaten tot de Synode Wallon105, stak deze omstreden predikant
naar Engeland over, in het bezit van verschillende aanbevelingsbrieven die
hij, ondanks de genoemde moeilijkheden, had weten te verkrijgen van de
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Staten-Generaal In Londen werd hij ontvangen door de bisschop en door
de gezant van Hannover, in Windsor werd hij zelfs toegelaten tot koningin
Anna Stuart, aan wie hij vertelde, dat hij een opdracht had gekregen van
de Staten-Generaal om de toestand te beschrijven waarin Engeland op dat
moment verkeerde Aanvankelijk keurde zij dit plan goed, maar later weigerde zij hem een financiële bijdrage voor het graveren van portretten van
haarzelf en haar ministers, omdat dn verzoek haar vreemd voorkwam Ook
verspeelde hij spoedig de goedgunstigheid van de bisschop van Londen,
toen hij bij deze een Italiaanse protestant Cigala, van wie hij geld had ontvangen, voordroeg voor een goede positie Omdat Gabillon de air aannam
van iemand die al jaren lang goed met de bisschop bevriend was, stuurde
de hoge geestelijke hem in diepe verontwaardiging weg
Daar de Londense grond hem te heet onder de voeten werd, besloot
Gabillon uit de stad weg te trekken en hij reisde vervolgens naar het naburige
graafschap Essex, alwaar hij in een dorpskerk een zondagsdienst bijwoonde
De plaatselijke geestelijke hield hem vanwege zijn kleding terecht voor een
buitenlandse confrater, knoopte na de dienst een gesprek met hem aan en
nodigde hem vervolgens uit voor een maaltijd Tijdens het diner vroeg
Gabillon, die zich nog met had voorgesteld, of de predikant soms de beroemde Le Clerc kende, deze antwoordde, dat hij veel over die geleerde had
gehoord, verschillende boeken van zijn hand had gelezen, en ter illustratie
van dit laatste haalde hij er enkele uit zijn bibliotheek Hierop verklaarde
Gabillon, dat hij de auteur van deze boekjes was en naar Engeland was
gereisd om zijn boeken van iedere blaam te zuiveren en de geleerde Engelsen
ervan te overtuigen, dat er in zijn geschriften niets te vinden zou zijn dat
in strijd was met de leer van de Anglicaanse kerk Na de belofte, dat hij
voor zijn gastheer een goed woordje zou doen bij de hertog van Ormond,
met wie hij beweerde op vriendschappelijke voet te staan, vertrok Gabillon
Onder de indruk van de naam "Le Clerc" en van de belofte voor hem een
betere positie te bewerkstelligen, voorzag de bedrogen predikant hem van
de nodige geldmiddelen Op dezelfde wijze misleidde Gabillon nog verschillende andere predikanten in de omgeving Hij had zelfs de euvele moed
sommigen van deze goedgelovige heden uit te nodigen voor een overvloedig
diner in een herberg in het marktplaatsje Rumford, na afloop van deze
maaltijd wist hij ongezien te vertrekken en de rekening over te laten aan
zijn gasten
Van deze en nog enkele andere streken die Gabillon in Engeland uithaalde,
voor een belangrijk deel onder de naam van Le Clerc, zijn verschillende
contemporaine verslagen bewaard gebleven, onder meer enkele brieven van
de magistraat John Chamberlayne, "Justice of the Peace and Liberties of
Westminster", uit een briefwisseling met Le Clerc over de mogelijkheid
van een officiële aanklacht tegen Gabillon106, een verklaring van de bisschop
van Londen107, twee brieven van Chamberlayne aan Gabillon en een antwoord van deze laatste108 In zijn Nouvelles de la République des Lettres besteedde Jacques Bernard tweemaal aandacht aan deze kwestie109, Chamberlayne
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het in de Post-Boy van 4 en van 6 oktober 1707 een waarschuwing opnemen
Ook bleef een brief bewaard van Ongny de la Loge, lid van de hofliouding
bij de hertog van Essex te Woodford, aan Pierre Desmaizeaux, waarin deze
het verslag doet van hoe hij ook het slachtoffer van Gabillon was geworden110. Tenslotte publiceerde Le Clerc zelf nog een Lettre à Mr. Bernard, sur
l'Apologie de Frédéric Auguste Gabillon, Moine défroqué, waarin hij twee brieven, gedateerd op 16 en 24 mei 1708 het afdrukken met verklaringen van
Chamberlayne, de bisschop van Londen, een jurist Whitaker en Ongny de
la Loge als bewijsstukken111. Deze brieven werden gepubliceerd, omdat
Gabillon zich in een in het Latijn gestelde Apologo zou hebben te weer gesteld
tegen de vele aantijgingen, die volgens hem, ook nu weer, enkel op leugens
berustten.
Natuurlijk protesteerde Le Clerc heftig tegen de schurkestreken die onder
zijn naam hadden plaatsgevonden, maar hij was zeker ook gevleid door de
wetenschap dat zijn naam en reputatie zoveel deuren wisten te openen. En
hij zal zeker niet zonder enige tevredenheid zijn dank hebben betuigd aan
al die goedgelovige Engelsen die op het horen van zijn naam zo gastvrij en
goedgeefs waren geweest112:
... but yet it was a means to him to return Thanks to those Learned
and Good Men, who were deluded by such a Report, because he
pcrceiv'd that they paid a Compliment even to a Cheat, who disguis'd
himself under his Name
De wijze waarop Le Clerc bij dit voorval afstand wist te nemen van alle
opschudding rond zijn persoon, is zeer karakteristiek. Te midden van het
rumoer en de ontsteltenis die hij, soms ongewild, soms bewust, in binnenen buitenland veroorzaakte, trok Le Clerc zich in zijn werkkamer terug,
waar hij onvermoeibaar en ongestoord kon werken aan weer een nieuw
boek of een aflevering van zijn periodiek. Le Clerc vertoonde vele trekken
van een typische kamergeleerde, welk beeld door zijn correspondenten,
maar zeker ook door hemzelf meermalen werd bevestigd. Regelmatig gaf
hij blijk van zijn drukke werkzaamheden in zijn werkkamer: "...je passe la
plus grande partie de ma vie dans mon Cabinet [ВС II, avert.], "... un
homme aussi occupé, queje le suis ..." [ВС XXI, 267] en "...la vie ...
occupée queje mame... "' 1 3 . Niet zonder reden verzon hij ook de schuilnaam
Joannes "Phereponus, hetgeen in het Grieks betekent, "die veel werk kan
verzetten" 114 . Gisbert Cuper, een goede vriend uit Deventer, klaagde regelmatig over Le Clercs met-aflatende werklust, die hem af en toe verhinderde
Cupers brieven te beantwoorden 115 :
Monsieur Le Clerc travaille toujours et je ne connois presque pas un
homme qui est si assidu, noctes atq. dies versât exemplana Graeca
et Latina.
Jean-Paul Bignon kende zijn werklust eveneens. Deze Parijzenaar lijkt te
suggereren dat Le Clerc wel wat overdreef116: "Son Zèle infatigable pour
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les lettres, ne lui laissa pas le temps de respirer " Le Clerc het zieh echter
weinig aan dergelijke kritiek gelegen liggen en meende, zoals veel meer
geleerde tijdgenoten die van jongs af gewend waren aan hun werktafel
vijftien uur per dag door te brengen - en zelfs wel meer—117, dat ontspanning
en vrije tijd overbodig waren Hij zei juist verpozing te vinden in een grote
verscheidenheid aan werk, Le Clerc kon en wilde met anders [BC XXII,
119-120]
Ceux qui sont accoutumez au travail & surtout à cette espèce de
travail, savent que l'esprit se peut aussi-tôt passer d'occupation, que
le corps de nourriture, & que la diversité de la peine est une sorte de
délassement
Les plus grands hommes n'ont point trouvé de repos,
que dans une occupation perpétuelle
Dat een geleerde als hij zo nu en dan werd gedwongen deel te hebben aan
het maatschappelijke leven buitenshuis speet hem oprecht, hij pleitte voor
een streng regime, dat het mogelijk moest maken iedere dag veel tijd te
hebben voor zijn studie118 Daarbij achtte hij het zijn plicht zijn talenten in
dienst te stellen voor de verbreiding en de bevordering van de wetenschappen, met name onder de jeugd 119 De geringe behoefte die hij daarentegen
gevoelde om deel te nemen aan het plaatselijke sociale leven en zich te
bewegen in de kringen van de Amsterdamse notabelen kwam ook regelmatig ter sprake [BC III, avert ]
Pour moi qui suis peu distroit par les affaires du monde, peu propre
à y faire fortune en faisant la cour à ceux de qui l'on peut espérer
quelque chose, & peu détourné par des visites inutiles, je m'amuse à
verser sur le papier ce que je m'imagine pouvoir être de quelque
utilité
Hij hield helemaal met van de pogingen die sommigen ondernamen om bij
aanzienlijke personen in het gevlij te komen, daarvoor keurde hij de levenswijze der regenten en hun hang naar nepotisme te zeer af20 Ceux qui
gouvernent
ne se soucient m de Venté, ni de Vertu, mais seulement de
jouir de leurs Emplois, & d'avancer leurs familles
Naar Le Clercs eigen zeggen hadden de geletterden in Amsterdam overigens
weinig kontakt met elkaar121, al hielden enkele geleerde vrienden met hem
wel wekelijkse gespreksavonden, zoals blijkt uit een brief uit het kopieboek
van De Lorme 122 Het is zeer wel mogelijk, dat deze bijeenkomsten die al
in 1687 op initiatief van John Locke waren gehouden 123 , vele decennia lang
in beperkte kring zijn blijven voortbestaan Ook op dagen dat geleerde en
notabele reizigers Amsterdam aandeden, moest hij soms acte de presence
geven en zich van zijn boeken losrukken om deze heden te ontvangen of
rond te leiden Een dergelijke ontvangst geschiedde natuurlijk niet geheel
zonder eigenbelang, omdat een reiziger altijd nieuws meebracht en weer
brieven of pakketjes kon meenemen Er was een grote verscheidenheid aan
reizigers, zowel qua afkomst als interesse, die Le Clerc in de periode van
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zijn redacteurschap van de Bibliothèque Choisie bezochten Burchardus de
Volder' 24 , professor in de filosofie en de wiskunde in Leiden, was een regelmatige verschijning bij de Le Clercs, ook de derde graaf van Shaftesbury
zocht Le Clerc m de periode tussen 9 augustus 1703 en 26 augustus 1704
herhaalde malen op12'', Jean Masson, een van Le Clercs latere opponenten' 26
bracht hem, tijdens zijn verblijf van drie maanden in de Republiek in 1707,
regelmatig een bezoek, m 1708 legde Olau Benzehus, de zoon van de aartsbisschop van Uppsala, op de terugweg van Engeland naar Zweden, een
visite af bij Le Clerc127, de Italiaanse geestelijke Passionci deed in 1709 Amsterdam aan en vereerde Le Clerc met een bezoek128 Vier zeer uiteenlopende
geletterden ontving Le Clerc in 1711 allereerst Anthony Collins, de uit
Engeland verbannen vrijdenker, die door Le Clerc vriendelijk werd bejegend, maar op enige afstand werd gehouden' 29 , de latere hoogleraar Hebreeuws Samuel Turrettim 130 en de beroemde reiziger Conrad von Uffenbach, burgemeester en schepen van de stad Frankfurt131, die in het voorjaar
van 1711 in Amsterdam verbleef, ook Jacques Sarasin, een theoloog uit
Genève die predikant was geworden in de Anglicaanse Kerk, was in dit
jaar de gast van Le Clerc 132
Het was in deze tijd zeker niet ongebruikelijk om samen met een gast
een bezoek af te leggen bij een andere bekende Amsterdammer, Le Clerc
zelf vertelt zo drie keer Joan van Broekhuizen te hebben opgezocht in zijn
huis, op enkele honderden meters afstand van een der stadspoorten gelegen,
waarvan twee keer m gezelschap van een geleerde buitenlander 133 Voor
een buitenlandse bezoeker was Le Clerc dus bereid zijn studies enkele uren
te onderbreken en ook bleek bij dergelijke gelegenheden dat hij in de weinig
samenhangende wereld der Amsterdamse geleerden over zeer uiteenlopende
contacten beschikte Soms nam hij zijn gasten mee naar een van de vele
naturahenkabinetten of antiquiteitenverzamehngen welke Amsterdam m
die tijd rijk was134, de journalist toonde zelf voor deze verzamelingen een
grote interesse, zoals blijkt uit enkele artikelen in zijn Bibliothèque Choisie,
waarin hij aandacht schonk aan de collecties van Cornelius de Bruyn en
Jacob de Вагу 135 Zo bezocht Le Clerc in gezelschap van de beroemde De
venter burgemeester Gisbert Cuper het cabinet van De Bruyn m het voorjaar
П6
van 1709
Ook hield hij een pleidooi voor een museum van mineralen
en fossielen dat m zijn ogen vooral in de Republiek goed zou gedijen' 37
De reizigers gaven af en toe in hun verslagen een indruk van de persoon
van Le Clerc Deze getuigenissen bevestigen op verrassende wijze de karak
teristiek die Annie Barnes in haar biografische schets van Le Clerc heeft
gegeven 138 "un érudit sec, un peu guindé, souvent méprisant" Von Uffenbach, die door zijn talloze bezoeken aan geleerden en notabelen over voldoende vergehjkingsmogehjkheden beschikte, berichtte in het kort over
zijn bezoek m 1711 aan de Le Clercs; het gesprek was moeilijk op gang
gekomen 134
Wir besuchten noch herrn Le Clerc, oder Joh Clencum Er ist ein
Mann bey fünfzig Jahren, gar höflich, aber etwas trocken, da ich mir
I
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ihn nach seinen Schriften viel lebhafter eingebildet Er fieng wie die
gemeine Leute vom Wetter an zu reden
Ook Le Clercs echtgenote. Mana Leti, had aan het gesprek deelgenomen,
Von Uffenbach had weinig vleiende woorden voor haar uiterlijk over "Seine Frau, so des berühmten Greg Leti Tochter, und eine alte magere und
sehr hessliche Frau ist, sass bey uns, hatte ein Buch vor sich liegen und
diseunerte mit " De medicus Albrecht Haller H,) , die als student het echtpaar
in 1725 zou opzoeken, merkte over haar op " er hat eine Frau wie er "
Maria Leti lijkt inderdaad een vrouw te zijn geweest die hem volledig ondersteunde in zijn werk, ze was zeer geïnteresseerd in de literatuur en de
wetenschap, getuige de talrijke werken die zich in haar eigen bibliotheek
bevonden 141 , ze was daarenboven gehard door het leven met haar vader,
die met zijn wispelturig karakter zijn oudste dochter had meegesleept in
armoede en onzekerheid142 De ernst en strengheid die een groot deel van
hun beider leefwijze uitmaakten, zou wel eens voor een belangrijk deel
kunnen worden verklaard door het noodlot, dat het echtpaar in dejaren na
hun huwelijk in 1691141 heeft achtervolgd Tussen 1692 en 1700 werden uit
hurt huwelijk vier kinderen geboren van wie er drie zeer jong stierven144
Zoon Grégoire die het oudst werd stierf op achtjarige leeftijd in 1702145
In het huis van Le Clerc was bij de dood van Grégoire een grote leegte
ontstaan, toch bleef het echtpaar niet lang alleen wonen, want toen op 9
juni van dat jaar Gregorio Leti plotseling overleed, trokken spoedig Maria's
moeder en tweejongere zusjes bij hen in146 Hun trouwe vrienden, Philippus
van Limborch, Guilham Teuto 147 en Abraham van den Ende zullen ook
zeker bij hun talrijke bezoeken troost hebben gebracht
Door zich in zijn werkkamer terug te trekken en het Amsterdamse leven
zo veel mogelijk de rug toe te keren, maakte Le Clerc - hoc paradoxaal het
ook moge klinken -juist de weg vrij voor een intensief contact met grote
geleerden en aanzienlijke politici van zijn tijd Enkele uren per dag immers
besteedde hij aan het schrijven, het lezen en het beantwoorden van de vele
brieven die hij ontving en deed uitgaan Zijn correspondentienet 148 strekte
zich over heel West-Europa uit In vergelijking met collega-journalisten als
Pierre Bayle en Henri Basnage de Beauval149 stond Le Clerc in een meer
direkt contact met de grote Engelse denkers van zijn tijd dan zij15" Ongetwijfeld bevorderde zijn talenkennis zijn bereik als correspondent, doordat
hij het Engels en het Italiaans meester was 151 , kon hij gemakkelijker corresponderen met Engelse en Italiaanse geleerden en bovendien ook zelf hun
geschriften lezen, bespreken en beoordelen, waarvan met name de Engelstalige tot dan toe weinig of geen aandacht hadden gekregen
De meer dan zevenhonderd brieven die van Le Clercs correspondentie
bewaard zijn gebleven tonen hem in verschillende hoedanigheden niet alleen als vriend ofjournalist, maar ook als geleerde, recensent, bemiddelaar
en controversist Zo kwam hij bijvoorbeeld voor in het correspondentie-circuit van John Woodward 152 , de licht ontvlambare geoloog uit de Royal
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Society Deze had een groot aantal geleerden benaderd met de vraag of zij
een oordeel wilden geven over enige munten uit zijn verzameling; een dergelijke rondvraag was in geleerdenknngen overigens heel gewoon' 53 Ook
werd Le Clerc benaderd door geleerden, onder anderen Jean Pierre de Crousaz, die juist van hem graag een oordeel wilden horen over hun werk 154 .
Verschillende malen werd Le Clerc ook verzocht te bemiddelen bij het laten
drukken van boeken in Amsterdam Een brief van Isaacjaquelot uit Berlijn
maakt duidelijk155, dat Le Clerc bemiddelde by de uitgave van Jaquelots
Réponse aux Entretiens composez par M Bayle, een boek dat Le Clerc later
met begrijpelijke instemming zou bespreken in zijn Bibliothèque Choisie156.
Ook Gisbert Cuper maakte regelmatig gebruik van Le Clercs goede contacten met de Amsterdamse drukkers, Cuper zocht uitgevers voor werk van
zichzelf, maar ook voor een uitgave van vertalingen van Antonio-Mana
Salvini en voor werk van Enrico Noris 157 .
Vanzelfsprekend kunnen in de bewaard gebleven brieven ook heel wat
epistels worden aangetroffen die licht werpen op de geleerdentwisten waaraan Le Clerc deel had en op de moeilijkheden, die sommige van zijn geschriften hadden veroorzaakt Voordat Le Clerc zijn werkzaamheden aan de Bibltothèque Choisie begon, was hij reeds alom bekend als controversisi, met
name op het gebied van de theologie Zijn eerste anonieme werkje, gedateerd op 1679, Liberti de Sancto Amore eptstolae theologicae]5S had veel stof
doen opwaaien, maar ook zijn Sentimens de quelques théologiens de Hollande
(Amsterdam 1685), grotendeels in het Engels vertaald in de uitgave. Five
letters concerning the Inspiration of the Holy Scriptures (ζ. pi. 1690) en de revisie
van de Latijnse uitgave van het Nieuwe Testament van Hammond 1 5 9 in
1698 hadden veel geleerden naar de pen doen grijpen De beschuldigingen
van ketterij waren niet van de lucht Juist in het eerste jaar van zijn Biblio
thèque Choisie zou deze verontwaardiging over zijn ketterse opvattingen een
hoogtepunt bereiken bij de uitgave van zijn Franse vertaling van het Nieuwe
Testament 160 Door de vaak herhaalde beschuldiging, dat in dit werk sociniaanse en anaanse opvattingen te vinden waren, werd deze vertaling in
Pruisen verboden, hoe zeer Le Clerc ook probeerde dit ongedaan te maken161
en ofschoon zijn vriend Jacques Lenfant zich in Berlijn tegen een dergelijk
verbod verzette162. In de Republiek wilden sommige leden van de Waalse
synode eveneens een dergelijk verbod bewerkstelligen163, maar het zou hun
uiteindelijk niet gelukken. Le Clerc deed dan ook zijn uiterste best alle
beschuldigingen tegen zijn vertaling te weerleggen - hij schreef een protestbriefaan raadspensionans Anthome Heinsius164 en het zeer spoedig enige
vellen met "Remarques et corrections" drukken die gratis bij de drukker
te verkrijgen waren en in de nog niet verkochte exemplaren werden ingebonden achter het tweede deel. Ook in zijn tijdschrift verdedigde hij zijn
Nouveau Testament in twee artikelen165, waarbij duidelijk naar voren komt
dat de kritiek op zijn vertaling met geheel ten onrechte was, omdat er
verschillende "errata" waren geslopen in deze uitgave en enkele passages
enige nadere uitleg noodzakelijk maakten
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Telkens weer herhaalde Le Clerc in zijn reakties op beschuldigingen van
ketterij dat het Nieuwe Testament zijn geloofsbelijdenis was en het uitgangspunt vormde voor zijn geloof, waaraan mets viel toe te voegen of af
te dingen166. Opvallend is, dat Le Clerc beheerst en beschaafd reageerde op
de vele aantijgingen tegen zijn Nieuwe Testament; in zijn algemeenheid
streefde hij er trouwens naar zich verdraagzaam op te stellen tegenover zijn
opponenten en meestal slaagde hij ook in die opzet Bignon en Cupcr prezen
hem dan ook voor zijn houding in polemieken; zo schreef Bignon167.
Je ne puis assés vous louer des dispositions tranquilles où je vous vois
à l'égard de ceux qui écrivent contre vous Cette noble et philosophique insensibilité me paroît la marque la plus seur d'un vrai mérite.
Ook Cuper het zich in eenzelfde geest uit168: "Je vous aime, à cause que
vous n'imitez pas vos adversaires et que vous ne leur rendez pas des injures
Dat hij in enkele gevallen toch over de schreef ging in zijn kritiek op de
meningen van sommige tegenstanders, is wellicht een teken van zwakte
geweest, zeker was het soms ook te wijten aan de onbeschaafdheid van zijn
opponenten waardoor hij zich het meeslepen. Een groot aantal geleerden
uit zijn tijd verdroeg het in ieder geval met dat Le Clerc zich in zijn geschriften geen omwegen bewandelde en fundamentele vragen zonder vooringenomenheid onder het oog durfde te zien. Gezegd moet worden dat de
oprechtheid waarmee hij uiting gaf aan zijn opvattingen en gevoelens evenals de duidelijkheid en scherpte, waarmee hij ze meende te moeten formuleren, bij veel contemporaine geleerden bezwaren opriep Zij ervoeren dat
blijkbaar als een onverlangdc aansporing tot grotere waarheidsliefde. Uitdrukkelijk dient erop te worden gewezen, dat zeventiende-en achttiendeeeuwse geleerdenruzies in de culturele context van de tijd moeten worden
geplaatst. Vaak stonden geleerden in werkelijkheid niet zo fel en als kemphanen tegenover elkaar, als hun pamfletten en andere strijdschriften ons thans
doen vermoeden. Hetzelfde gold voor de geleerdendisputen, die in speciale
discussiebijeenkomsten werden uitgevochten. Jacques Lenfant beschreef in
de Bibliothèque Choisie bijvoorbeeld hoe de koningin van Pruisen, Sophie
Charlotte, gespreksgroepjes tussen theologen organiseerde169.
Les conversations furent quelquefois des assauts, où de part & d'autre
on se porta d'assez rudes coups, mais on n'y eut point de combat
décisif Chacun étoit bien content d'avoir fait son coup de lance, &
l'on se séparoit bons amis & tous pres à recommencer au premier
signal.
Zijn niet aflatende werklust, zijn geweldige eruditie ... 170 en zijn onophoudelijk streven de waarheid te zoeken en op te schrijven, maakten Le Clerc
niet alleen tot een der belangrijkste geleerden uit zijn tijd, maar vooral ook
tot een uitstekend journalist. In 1703 genoot hij een grote reputatie in geheel
geletterd Europa, zodat hij bij de aanvang van zijn Bibliothèque Choisie zijn
eigen weg kon gaan en aan de drukker eisen kon stellen: een voortreffelijk
uitgangspunt voor zijn nieuwe tijdschrift
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Hoofdstuk II
HET TIJDSCHRIFT; UITWENDIGE GESCHIEDENIS
1. Opzet en streuen
In de achtentwintig delen van de Bibliothèque Choisie die in de loop der
jaren van de persen kwamen, nam Jean Le Clerc in totaal vijfentwintig
"avertissements" op; zestien werden voor en negen achter de artikelen geplaatst. Bevatten deze naberichten aan de lezers hoofdzakelijk mededelingen
over boeken die in een volgende aflevering zouden worden behandeld, de
echte voorberichten gaven veel belangrijker informatie. Vooral de "avertissements" van het eerste deel en van deel achtentwintig, waarin Le Clerc
vijfjaar na het beëindigen van dit tijdschrift een alle delen omvattende
inhoudsopgave inleidde, verschaffen een goed overzicht van zijn bedoelingen met deze periodiek. In het voorwoord van het eerste deel verhaalde Le
Clerc dat hem na het stopzetten van de Bibliothèque Universelle et Historique
verscheidene keren was gevraagd, of hij de redaktie van een "bibliothèque"
wilde voortzetten. De omstandigheid dat zijn aandacht door moeilijker en
belangrijker werk in beslag werd genomen, gaf hij als excuus voor het niet
eerder opnemen van een dergelijke taak; een aanvaardbare verontschuldiging, want in de periode tussen 1694 en 1703 schreef Le Clerc een groot
aantal boeken, waaronder enkele die tot de belangrijkste uit zijn oeuvre
gerekend moeten worden: de Ars Critica (1697), de Operaphilosophtca (1698),
de Parrhastana (1699-1701) en Le Nouveau Testament (1703)
Maar hij gaf nog een andere reden op, hij vertelde gestopt te zijn met zijn
redacteurschap van de Bibliothèque Universelle et Historique, omdat hij zich
geërgerd had aan de beperkingen van dit tijdschrift, die hem immers dwongen alleen eigentijdse en bovenal pas verschenen boeken te bespreken. Veel
te vaak, zo luidde zijn oordeel, verschenen er slechts boeken die de moeite
van het lezen met waard waren Iedereen kon dit zelf beoordelen door de
Journal de Parts of die van Trévoux door te lezen, waarin alles werd besproken
wat net was verschenen. In zijn nieuwe geleerdentijdschnft wilde hij dan
ook niet meer de fout maken zich van te voren met betrekking tot de inhoud
zo vast te leggen, wel was het voor Le Clerc een uitgemaakte zaak, dat in
deze nieuwe periodiek door elkaar zowel eigentijdse werken als boeken van
vroeger datum zouden worden besproken. Uit de oudheid en vroeger eeuwen zouden met name die werken worden uitgekozen die in de tijd van Le
Clerc nog geen waardige tegenhangers hadden gekregen en nog steeds origineel waren.
Dejournahst bleek niet ongevoelig voor het enthousiasme van het publiek
voor de gcleerdentijdschriften1* en hij moet zich ervan bewust zijn geweest
* Noten zie ρ 191
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dat de nog steeds toenemende belangstelling voor wat er zich afspeelde in
de Republiek der Letteren journalisten in een tegelijk machtige en verantwoordelijke positie bracht Als tijdschriftredacteur had hij immers de mogelijkheid juist door zijn keuze van de te bespreken werken een groot deel
van de smaak van zijn lezers te bepalen en te vormen Maar wist Le Clerc
wel hoe zijn lezerspubliek was opgebouwd, zo kan men zich afvragen Paste
hij zich al te zeer aan deze lezers aan en bevorderde hij daarmee wellicht
niet een onwetenschappelijke oppervlakkigheid' Op welke wijze maakte
hij trouwens een selectie van te bespreken boeken' En verkoos Le Clerc de
kleurloze rol van een samenvatter, of durfde hij zonder de objectiviteit uit
het oog te verhezen duidelijk eigen oordelen te formuleren 7 Deze vragen
zullen hier eerst moeten worden beantwoord, wil men zich een helder beeld
kunnen vormen van zijn redactionele beleid
Van zijn lezerspubliek had Le Clerc een duidelijke voorstelling zijn Bibliothèque was zeker niet bestemd voor degenen die nauwelijks op de hoogte
waren van wat er zich binnen geleerd Europa afspeelde, maar ook niet voor
hen die elk belangrijk bock lazen Zijn lezers waren voornamelijk die geletterden, die geen tijd meer hadden alles wat op wetenschappelijk gebied
verscheen door te nemen en die het zich evenmin konden permitteren dan
maar niets te lezen Een belangrijke categorie vormden ook de jongelui die
wilden gaan studeren en die nog met goed wisten, hoe zich een weg te
banen in de overweldigende hoeveelheid literatuur die zich voor hen aandiende Via het nieuwe medium konden zij daarbij op weg worden geholpen
[I, avert 1
Ce sont comme de nouvelles colonies, qui s'établissent tous les jours
dans la République des Lettres, & qui ont besoin qu'on les instruise,
non de ce qui s'y passe à present, parce qu'ils le voyent en partie, que
de ce qui est arrivé autrefois, & de ceux qui y ont fait quelque figure
Le Clerc richtte zich in ieder geval niet zozeer tot de echte geleerden die te
gespecialiseerd waren en van alles wat dit tijdschrift vermeldde al op de
hoogte hoorden te zijn, al maakten deze geleerden gretig gebruik van de
voordelen die de periodiek hun bood 2 Het ging hem veeleer om de vrij
grote groep geletterden die een redelijke intellectuele vorming had genoten,
maar die door maatschappelijke omstandigheden niet de tijd of de financiële
middelen had alles bij te blijven houden Wel wilde deze categorie van lezers
voldoende ingelicht blijven over de ontwikkelingen in de wetenschap 1 , daarenboven ontstond met deze lezers ook een nieuw soort publiek dat voor
een groot deel juist ontspanning zocht en vond in de kennisneming van al
het wetenswaardige dat zich binnen de gclecrdenwereld afspeelde Het betrof hier magistraten, praktizerende artsen, predikanten met een tijdrovende
en drukke pastorale taak, maar ook kooplieden Vooral die laatste groep
uit zijn lezerspubliek, de vertegenwoordigers van het type "mercator sapiens", de geletterde koopman, moet in dejaren rond 1700 in numeriek
opzicht sterk gegroeid zijn Het zal duidelijk zijn dat deze categorie lezers
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als zodanig moeilijk valt te isoleren Wel treft men in de auctie-catalogi die
bewaard worden in het archief van de Vereniging tot Bevordering van de
Belangen des Boekhandels te Amsterdam verschillende exemplaren aan die
het boekenbezit van geletterden uit bedoelde categorie beschrijven Aldus
zijn ons verschillende van deze lezers bekend Enkele voorbeelden ter illustratie Zachaeus van Ghemmcmch 4 , sinds 1677 in Leeuwarden als advocaat
ingeschreven, later vroedsman en schepen van deze stad en in 1704 raadsheer
aan het Hof van Friesland, Gerard de Wind5, arts en leraar in de doopsgezinde
gemeente van Middelburg, Jacob Krijs6, rooms-katholiek geestelijke en pastoor in Amsterdam en Theodorus Boendermaker7, koopman in dezelfde stad
Aanvankelijk schrok Le Clerc er niet voor terug zijn afleveringen met lange
citaten in het Latijn te larderen, maar de lezers die deze taal niet machtig
waren, gaven hem hun misnoegen hierover te kennen [XVIII, 151]
Ceux qui n'entendent pas le latin, & qui lisent cette Bibliothèque
Choisie, se sont plaints quelquefois à moi de ce queje citois trop de
latin, & que je disois trop de choses, qu'ils n'entendoient pas Cela
ne se peut guerre faire autrement
Omdat deze kritiek echter niet ophield, verklaarde hij in het voorwoord
van het eenentwintigste deel dat hij voortaan zou overgaan tot het vertalen
van Latijnse en Engelse titels van boeken, een initiatief dat hij, bij de titelbeschrijving van een artikel, overigens alleen in dat deel volhield Wel zouden vanaf die tijd de "Tables des livres" in het Frans worden geformuleerd
Omdat Le Clerc de inhoud van zijn tijdschrift afstemde op een ruimer
publiek, bleek het onvermijdelijk dat de echte "savant" allerlei zaken te
lezen kreeg, die hij allang wist Maar, zo formuleerde Le Clerc in het "avertissement" van het eerste deel, ik ben verplicht om zo te handelen, opdat
vele heden die zich niet bij voortduring bezig kunnen houden met studeren
en ook met beschikken over een uitgebreide bibliotheek, maar die anderzijds
wel een gezond verstand bezitten, het tijdschrift kunnen gebruiken als naslagwerk Het zou volgens Le Clerc beter zijn als de mens, van wie het
verstand nu eenmaal net als de levensduur beperkt is, zich zou specialiseren
in een bepaalde tak van wetenschap of lectuur Maar dat is onmogelijk
Les sciences, sur tout celles qui regardent les faits, comme l'Histeire
& la Critique, & toutes les autres qui y ont du rapport, ont tant de
liaison ensemble qu'on est obligé de les joindre, & que l'on se voit
par la jette, malgré soi, dans un Océan de lectures, que l'on ne sauroit
épuiser
In deze zee van lectuur, die Henri Basnage de Beauval een "espèce de déluge
et d'un débordement de livres" 8 noemde, bood Le Clerc zijn Bibliothèque
als een hulpmiddel aan om niet te verdrinken De menselijke nieuwsgierigheid was immers niet te onderdrukken, volgens Le Clerc, omdat iedereen
graag van alles op de hoogte was, "au moins en général"
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Dat een dergelijke meer algemene, en niet altijd diepgaande informatie,
ook gevaren met zich bracht, onderkende Le Clerc zeker Zo schreef hij in
1718 over de boekbesprekingen in de Btbltotheque Chotsie [XX Ш, avert ]
Cela donne occasion, à la vérité, à des gens de peu de lecture, & dont
l'érudition est par conséquence très-mediocre, d'en parler, comme s'ils les
avoient lus " Voor David van Hoogstraten, die wegens zijn hartgrondige
afkeer van "den Heer Den Klerk" niet bepaald over een onbevangen oordeel
beschikte, was een dergelijk bezwaar van een geleerdentijdschrift zelfs voldoende reden geweest een vernietigend oordcel uit te spreken over de Bibliothèque Choisie9
Want hier te lande dient dat gedurig Register der uitgekomene boeken
nergens anders toe, dan om jonge luiden, en onbedreven platters te
doen snappen van dingen, die ze met verstaen, en in gezelschappen,
op wagens, in schuiten, en andere byeenkomsten veel praets te voeren, zonder dat ze nu noodig hebben de Schryvers zelfs, die nogtans
van hun zelfs mosten gelezen worden, in te zien
Het nadeel van deze "ondiepe kennis" 10 , die leidde tot de in de latere achttiende eeuw regelmatig in kluchten bespotte schijngeleerdheid, was volgens
Le Clerc onbelangrijk te noemen in vergelijking met de vele voordelen, die
zijn geleerdentijdschrift bood Het was immers beter dat iemand ten minste
iets opstak van de wetenschap, dan dat hij helemaal onwetend zou blijven,
bovendien gaf het lezen van dergelijke uittreksels aan de lezers een gevoel
van achting en waardering voor de wetenschap Meegesleept door zijn
geestdrift, voorzag hij zelfs een hele kettingreaktie van gunstige gevolgen
de lezers zouden anderen weten te inspireren en hen aanzetten tot het kopen
van boeken, die ze in originele versie konden lezen, niet alleen de boekhandelaren zouden hier beter van worden, zelfs de geleerden zouden hier profijt
van trekken, omdat de boekdrukkers nu eenmaal graag boeken verkopen
en zij geleerden zo eerder de kans zouden geven ander werk bij hen te laten
drukken Niettegenstaande een dergelijk vurig pleidooi van Le Clerc bleef
binnen de kring van geleerden, voor wie het tijdschrift dan wel met in eerste
instantie was bedoeld, de scepsis leven over de toenemende vervlakking
van kennis onder de geletterden Gisbert Cuper bijvoorbeeld stak zijn ongenoegen dienaangaande met onder stoelen of banken, volgens hem waren
er veel te veel tijdschriften met boekrecensies en kwamen zeer veel lezers
met meer toe aan het bestuderen van de oorspronkelijke werken"
le nombre [van tijdschriften] devient trop grand, et l'on pourroit
nommer ce siècle, un siècle des Journaux, dont beaucoup de monde
se contente, et ne consulte guerre les originaux (sic), ce qui n'est autre
chose asseurement qu'effleurir les estudes
Ter verdere geruststelling beloofde Le Clerc echter in 1703 dat er met alleen
maar uittreksels m zijn Bibliothèque zouden worden opgenomen, er zou ook
plaats worden ingeruimd voor oorspronkelijke bijdragen die, naar zijn me28
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ning, door anderen verricht onderzoek moesten completeren ot verbeteren
en waarin zelfs braakliggende terreinen zouden kunnen worden ontgonnen.
In ieder geval behield hij zich het recht voor andere zaken dan résumés aan
de orde te stellen [I, avertissement]:
De tems en tems, je pourrai joindre à cela quelques Dissertations de
Critique, ou d'autres matières, selon que je les trouverai en mon
chemin.
Naar zijn vaste overtuiging droeg hij met deze opzet zijn steentje bij tot het
bouwwerk van de wetenschap en werkte hij niet slechts oppervlakkigheid
in de hand. Dat Le Clerc zelf, als redacteur van het tijdschrift, ook niet alle
takken van wetenschap tot in de finesses kon beheersen, liet hij buiten
beschouwing.
In de praktijk hield Le Clerc zich in de eerste delen vrij consequent aan
de belofte zowel oudere als nieuwe boeken te bespreken en kregen oudere
werken duidelijk aandacht; alleen al de besprekingen van de verschillende
hoofdstukken van Ralph Cudworth, The true intellectual system of the universe
... 12 , besloegen in de eerste delen maar liefst 659 pagina's. Als echter de
balans wordt opgemaakt van alle besproken boeken in de zevenentwintig
delen, valt op dat nog niet een zevende [14,3%] van de werken langer dan
vijfjaar voor de uitgave van het betreffende deel was gedrukt. Na 1710
werden in de Bibliothèque Choisie zelfs nog maar zes boeken van ouder datum
behandeld! [Zie overzicht 1]. Nu had Le Clerc zich in zijn voorredes ook
geenszins tot een evenredige verdeling tussen oude en nieuwe te bespreken
werken verplicht. Gaf het woord "Choisie" bovendien niet aan, dat hij een
volledig vrije hand wenste in de keuze en de volgorde van de op te nemen
boeken?
Zo bepaalde hij uitdrukkelijk dat er voor satirisch werk, zeker als de slachtoffers nog in leven waren, geen plaats was [XXIII, 462]; evenmin wenste
hij al te veel ruimte ter beschikking te stellen voor uittreksels van boeken
die in de Franse taal waren geschreven, omdat iedereen daarvan immers het
origineel zelf kon lezen13; bovendien weigerde hij in zijn algemeenheid slechte boeken te bespreken, tenzij hij de uitdrukkelijke bedoeling zou hebben
om juist het verkeerde of ridicule van een werk aan te tonen 14 . Onder goede
boeken verstond hij die werken, waarvan uittreksels gemaakt konden worden, "qui instruisent & qui plaisent, en même tems" [VI, avert.], geheel
volgens de Horatiaanse traditie. Dat het moeilijk was om dergelijke geschriften te vinden, stond voor hem als een paal boven water. Gelukkig bleven
de klassieken echter een onuitputtelijke bron van wijsheid. Le Clerc betreurde het dan ook zeer dat zoveel mensen de klassieke talen niet meer meester
waren en met name ook dat de kennis van het Latijn bij ontwikkelde lieden
achteruitging 15 . Maar hoe waardevol hij de klassieke literatuur ook vond,
hij doorzag wel degelijk het gevaar, dat schrijvers de antieke scribenten en
denkers konden misbruiken [I, 7]:
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Figuur 1. Aantal boeken, besproken in de delen 1 tot en met XXVII
van de Bibliothèque Choisie.
D = oudere boeken
• = moderne boeken

Nous ne devrons pas chercher dans l'antiquité ce qui nous accomoderoit, s'il étoit véritable, mais seulement ce qui est assuré, & n'en
tirer que des conséquences necessaires
Had Le Clerc grote achting voor de oorspronkelijke Griekse en Romeinse
dichters die hij iedere dag met veel plezier las16, hij besteedde daarentegen
weinig aandacht aan het oeuvre van eigentijdse poeten en toneelschrijvers
Het nuttige ontbrak daar, naar zijn opvatting, te meer daar veel dichters
het met de waarheid , door hem opgevat als de historische of fysieke werkelijkheid, niet zo nauw namen De poëzie bekoort de geest "par des mensonges" en dat was gevaarlijk [XIV, 240] "Les Poètes sur tout se donnent une
grande licence, qu'on ne peut y faire aucun fonds " Zijn geringschattende
opvatting over eigentijdse poëzie, ook al aanleiding tot zijn rol in de reeds
vermelde Hollandse poetenoorlog, kreeg in het tijdschrift alleen daar haar
neerslag waar zijn mening ter zake werd bestreden Bijvoorbeeld in de
bespreking van het bock van François Gacon, waarin een verhandeling was
opgenomen tegen Le Clercs opvattingen over de dichtkunst, zoals hij die
in zijn Parrhasiana naar voren bracht17 De toneelpoezie uit zijn tijd mocht
zich trouwens evenmin in een gunstig oordeel verheugen 18
Al klaagde Le Clerc over het geringe aanbod van boeken, die de moeite
waard waren er een artikel aan te wijden, hij kon zeker uit een grotere
verscheidenheid aan boeken een keuze maken dan Pierre Bayle en Henri
Basnage de Beauval Kreeg hij niet regelmatig Engelse en Italiaanse boeken
toegestuurd, die hij in staat was zelf te lezen7 [XXVIII, avert ]
On voit ici des Livres, qui sont rares deçà la mer, & qui n'y seront
jamais communs, comme quantité d'Ouvrages Anglois II y a aussi
beaucoup de Livres imprimez en Italie, dont peu d'exemplaires ont
passé les Monts & que peu de gens ont vus
Negenentwintig Latijnse en Italiaanse boeken, die in Italie waren gedrukt,
kregen in de Bibliothèque Choisie een bespreking, Engeland had echter zijn
bijzondere belangstelling bijna 40% van dit geleerdcntijdschnft besteedde
aandacht aan Engeland en Engelse boeken Van het totaal aantal van 417 in
het tijdschrift besproken titels, was 32% in Amsterdam gedrukt, 17% in
andere steden van de Republiek, 22% in Engeland (en Ierland), 9% in
Frankrijk en 9% in Duitsland, 6% in Italie en 2% in de Zuidelijke Nederlanden en evenveel in Zwitserland Verder kwam een boek uit Spanje en
een uit Zweden, twee boeken droegen het gefingeerde drukkersadres Ρ
Marteau uit Cologne en van twee andere bleef het drukkersadres onbekend
Met het bepalen van zijn houding ten opzichte van de boeken die hij besprak,
had Le Clerc eigenlijk doorlopend moeite Paste hij zich aanvankelijk, zeker
in zijn arbeid aan de Bibliothèque Umverseile et Historique, volledig aan by
de heersende opvatting 19 , dat een journalist onbevooroordeeld moest zijn,
en voor iedereen moest openstaan, - zo erg zelfs dat Lenfant het nodig vond
hem te waarschuwen 20 - , tijdens het werken aan zijn nieuwe tijdschrift
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verkeerde Le Clerc in een voortdurend dilemma Zo gaf hij aan de ene kant
een duidelijk beeld van de République des Lettres en de rol die de Bibliothèque
Choisie hierin te spelen had Naar zijn zeggen vormde de geleerdenrepubhek
een afzonderlijke staat die zich verre hield van de oorlogen, op enkele polemieken na, die trouwens alleen maar inkt en papier kostten, en leefden haar
burgers in vrede naast elkaar [IX, 204-205]
La République des Lettres est un Etat à part, qui ne se mêle point des
guerres, qui désolvcnt à présent [1706] une si considérable partie de
l'Europe, & dans lequel les Savans des Nations, qui sont en guerre,
vivent en paix ensemble, pourvu qu'ils n'aient point de querelles
littéraires entre eux II a ses démêlez & ses guerres particulières ou il
ne se perd que de l'encre & du papier, & l'on y a soin de ne choquer
personne, sinon en qualité de membre de cette République Sur ce
pied-là, il est permis de louer, par rapport à elle, les ennemis les plus
déclarez à d'autres egards
Zijn nieuwe tijdschrift beschouwde hij als een onpartijdig communicatiemiddel, waarin, m principe, iedereen zijn eigen standpunt, al was het in
een geleerdentwist, uiteen kon zetten, daarbij hoefde Le Clerc geen partij
te kiezen [XXI, 1-2]
Cette Bibliothèque Choisie, de même que tous les ouvrages de la
même nature, est comme un pais neutre, à l'égard de toutes les Controverses, & chaque parti a droit d'y exposer ses raisons Je ne me
crois nullement obligé, en cette occasion, d'omettre les livres, que je
n'approuve pas, m de parler de tous ceux, quej'approuve
D'ailleurs
je ne prétends point être juge des livres, qui paraissent, sinon pour
moi même, , & dans le secret de mon Cabinet
Maar aan de andere kant gaf hij te kennen, dat hij eigenlijk wel afstand
wilde doen van een absolute neutraliteit [I, avertissement]
J'en ferai des extraits exacts, & je dirai ce que j'en pense, lors queje
trouverai à propos & cela se pourra faire, sans chagriner personne,
en cas qu'il les faille blâmer en quelque chose
Regelmatig voelde hij zich zo geroepen zijn standpunten te verdedigen tegen
mensen, die hem op zijn oordeel aanvielen Hij bezwoer hen dan bij zijn
besprekingen en kritieken uit te zijn gegaan van zijn eigen oordeel dat niet
door anderen was beïnvloed21, verder vertelde hij niet te willen vervallen
in een "commerce de louanges" 22 Belangrijk vond hij dat zijn lezers beseften, dat het mogelijk moest zijn bepaalde boeken of personen op onderdelen
te bekritiseren, zonder dat meteen een heel werk of het hele doen en laten
van een geleerde negatief werd afgeschilderd23
Il y a de folie à croire qu'on méprise un Auteur, parce qu'on y trouve
quelque chose à redire, & ce n'est guère être plus sage, de s'imaginer,
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que des que l'on loue un Ouvrage, ou celui qui l'a fait, on le doive
approuver, ou louer à tous egards
Nochtans was de objectiviteit ver te zoeken in de verschillende artikelen,
waarin Le Clerc zich verdedigde tegen aanvallen van andere geleerden In
het voorwoord van het eerste deel had hij aangekondigd zich afzijdig te
houden van ruzies, behalve als hij zelf zou worden aangevallen Zelf zou
hij nooit tot de aanval overgaan24 Hoe zeer de Bibliothèque Choisie echter
een machtig wapen zou blijken te zijn in zijn polemieken, zal later nog ter
sprake komen Van neutraliteit was in ieder geval geen sprake meer als men
beseft dat Le Clerc juist door de keuze van boeken en artikelen die hij zijn
lezers ter lering en vermaak aanbood, steeds meer kleur bekende en eigen
standpunten nadrukkelijk naar voren bracht In zijn grote waardering voor
de geschriften van de filosofen Ralph Cudworth en John Locke en de theoloog Matthew Tindal bijvoorbeeld, was hij vanzelfsprekend geen kleurloze
journalist, maar een bezield verbreider van ideeën die met de zijne overeenkwamen Ook op die momenten dat hij de schijn van objectiviteit hooghield
en boeken ter bespreking opnam die in strijd waren met zijn eigen opvattingen, had hij toch volop de gelegenheid zijn eigen ideeën als contrast naar
voren te brengen In zijn onophoudelijke streven de waarheid te zoeken en
openbaar te maken en alle bijgeloof uit te bannen, moest hij overigens wel
op die wijze te werk gaan Diep doordrongen van de enorme vrijheid die
hem in de lage landen, dat "Asyle des Lettres" bij uitstek binnen Europa 25 ,
werd geboden om zijn kritiek en opvattingen onbelemmerd te verkondigen,
toonde hij zich daarvoor, terecht, zeer dankbaar [V, avertissement]
Dieu soit loué
de ce qu'il y a encore quelque coin dans l'Europe,
où l'on peut rechercher & dire la Vérité
2 Periodiciteit, vorm en prijs
Vrij nauwkeurig is te bepalen, dat het eerste deel van de Bibliothèque
Choisie eind februari 1703 in de verkoop werd gebracht In een brief aan
Père Léonard de St Catherine had Jacques Bernard op 4 januari van dat
jaar weten te vertellen dat het tijdschrift binnen enkele dagen zou uitkomen26 "Le Journal de Mr Le Clerc ne paroist pas encore, mais il sera prest
dans quelques jours " Enige dagen later, op 8 januari, had Le Clerc zelf
laten doorschemeren 27 , dat de eerste aflevering van het nieuwe tijdschrift
nog met klaar was, maar in ieder geval wel voor het uitkomen van zijn
Nouveau Testament, in begin april, het licht zou zien Jacques Bernard moest
aan P. Leonard op 8 februari dan ook melden dat hij het tijdschrift nog
steeds niet had ontvangen, pas op 8 maart deelde hij mee 28 "J'ai enfin reçue
un Exemplaire du le vol de la Bibliothèque Choisie de Mr Le Clerc "
Alvorens met deze periodiek te beginnen had Le Clerc met de uitgever
de afspraak gemaakt twee deeltjes per jaar uit te brengen 29 "J'en donnerai
deux petits tomes par an, qui paroîtront de six en six mois " Volgens deze
planning kwamen inderdaad ook de eerste vijf delen uit, de delen een, drie
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en vijf in het vroege voorjaar van respectievelijk 1703, 1704 en 1705, de
delen twee en vier in het najaar van 1703 en 1704, de laatste voor eind
november van dat jaar 30 In het voorwoord van het zesde deel echter, dat
m de eerste dagen van april 1705 van de persen kwam 31 , informeerde Le
Clerc zijn lezers, dat zijn uitgever voortaan drie delen per jaar zou willen
laten verschijnen, met het gevolg, dat Le Clerc niet zes maar slechts vier
maanden de tijd kreeg de artikelen van een deeltje te schrijven Uitgever
Schelte had, volgens Le Clerc, als argument voor deze wijziging aangevoerd, dat verschillende lezers bij hem hadden geklaagd over de te lange
periodes, die er tot dan toe hadden gelegen tussen het verschijnen van de
afzonderlijke delen Le Clerc beloofde de lezers zich voortaan aan deze
nieuwe planning te houden en hij sprak de hoop uit, dat het zevende deel
m augustus van dat jaar zou uitkomen Van 1705 tot 1710 verschenen aldus
drie deeltjes per jaar, te weten, de delen zeven tot en met achttien Slaagde
Le Clerc er in 1705 en 1706 al in zonder mankeren het eerste jaardeeltje
omstreeks april te laten verschijnen, het tweede rond augustus en het laatste
tegen het einde van het jaar, in 1707 en 1708 was hij zelfs enige maanden
voor op dit schema Dat blijkt bijvoorbeeld uit de mhoud van deel elf, het
deel dat in het voorjaar van 1707 had moeten verschijnen Voor dejaarwisselmg moet Le Clerc zijn manuscript echter al bij de drukker hebben ingeleverd, want nergens in dit deel bracht hij het overlijden van Pierre Bayle,
op 28 december 1706, ter sprake, terwijl hij anderzijds wel een uitgebreid
artikel wijdde aan de bestrijding van zijn grootste opponent [XI, artikel
11] Het tweede gedeelte van deel elf moet overigens wel na 7 oktober 1706
zijn geschreven, omdat Le Clerc daarin de overwinning op de Fransen door
prins Eugemus van Savoyen vermeldde [XI, 202] Op grond van deze gegevens lijkt het erop, dat dit deel in januari of februari 1707 is verschenen
Ook deel veertien, eigenlijk het eerste van 1708 kwam al eind november
1707 uit, zoals blijkt uit een brief van Le Clerc aan Pierre Desmaizeaux van
5 november 170732 "Mon 14 volume de la Bife/ Choisie sera achevé d'imprimer dans peu de jours
"
Hoewel hij op dat moment dus nog op zijn schema voorlag, raakte hij
kort nadien, in 1708, behoorlijk met zijn werk aan het tijdschrift achterop,
op 5 april schreef Jean-Louis de Lorme immers aanJcan-Paul Bignon, dat
Le Clerc het zo druk had met de werkzaamheden aan het vijftiende deel dat
na Pasen zou verschijnen, dat deze er nog met aan toe was gekomen om
Bignon een briefte schrijven33 De volgende delen, zestien tot en met achttien, verschenen te laat In deel zestien, waaraan hij in augustus 1708 nog
druk bezig was34, beloofde Schelte weliswaar, dat het volgende deel op tijd
zou uitkomen, "vers la fin de cette année MDCCVIH" [XVI, voor pagina
1], maar dit bleek achteraf niet haalbaar het deeltje zeventien kwam met
vertraging uit en was op 1 juni van dat jaar nog met verschenen, pas begin
1710 arriveerde het in Genève35 Le Clerc had overigens zijn excuses al klaar
en weet deze vertraging, in een avertissement, aan de uitzonderlijke koude
en de bijzonder lange duur van de afgelopen winter Duidelijk gaf hij daar
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ook uiting aan zijn ongenoegen over het beleid van de drukker die hem had
overgehaald drie deeltjes perjaar te verzorgen. In het vervolg wilde hij dan
ook weer twee deeltjes per jaar uitgeven [XVIII, avertissement]:
Mais je ne croi pas en publier désormais plus de deux par an, selon
mon premier projet, queje n'avois changé, que pour faire plaisir au
Libraire. Les autres occupations, quej'ai ne permettent pas d'en faire
davantage
Als Le Clerc zíjn plannen had kunnen uitvoeren, zou deel negentien de
eerste aflevering van 1710 zijn geworden, maar Schelte moet het duidelijk
met de journalist oneens zijn geweest. Hoewel het deeltje pas in 1710 verscheen, liet de uitgever deze aflevering als het derde pars van het jaar 1709
verschijnen, zoals blijkt uit het titelblad; met Le Clerc had hij inmiddels
wel een compromis bereikt over de verschijmngsfrekwentie in de naaste
toekomst. Er werd besloten in het vervolg iedere drie maanden uit te komen
met een uitgave van twaalf vel, door Le Clerc "une partie" genoemd, hetgeen per jaar toch twee delen, "tomes", zou opleveren. Op deze wijze werd
het lezerspubliek meer aan het tijdschrift gebonden, daar het telkens slechts
een paar maanden hoefde te wachten op een nieuwe aflevering.
Volgens deze nieuwe regeling zou de eerste helft van deel twintig eind
maart 1710 m de verkoop worden gebracht. In een brief aan Turrettini van
5juni 1710 berichtte Le Clerc zijn werkzaamheden aan de tweede helft van
deel twintig zojuist beëindigd te hebben, zodat hij toen "op schema lag",
omdat deel twintig in zijn geheel eind juni verkrijgbaar moest zijn. Toch
bleef Le Clerc ook met deze nieuwe regeling vechten tegen de klok en nog
enige malen zagen deeltjes van de Bibliothèque Choisie te laat het licht. Deel
21 verscheen in januari П И 3 6 , terwijl het als laatste deel van 1710 was
gepland, deel 25, als laatste van het jaar 1712 bedoeld, kwam pas in het
voorjaar van 1713 uit 37 ; aan het eerste "partie" van deel 26 werkte Le Clerc
nog in maart 1713, zoals blijkt uit artikel zeven, waarin hij vermeldde, dat
Shaftesbury twee maanden eerder was overleden 38 , volgens schema had dit
deel in die maand moeten uitkomen.
Toen het tijdschrift in 1713 ophield te verschijnen, hadden 27 delen het licht
gezien; in 1718 werd daar een registerdeel aan toegevoegd Evenals de Biblio
thèque Universelle et Historique werd de periodiek uitgegeven in duodecimo,
met een zetspiegel van 115 by 55 mihmeter. Dit vrij kleine formaat kon
gemakkelijk in de zak worden meegenomen. Zeker was het zo ook eenvoudig de boekjes Frankrijk binnen te smokkelen, waar de bibliothèques van
de remonstrantse hoogleraar verboden waren 39 . De eerste achttien delen
bevatten, zoals gepland, ieder achttien vel; deel negentien en de delen twintig
tot en met zeventwintig, ieder bestaande uit twee gedeeltes van telkens tien
vel en niet twaalf zoals beloofd, telkens per deel twintig vel40. Dit houdt m
dat Le Clerc in dejaren 1703 en 1704 ongeveer 850 gedrukte bladzijden
tekst leverde, in de voor de Bibliothèque Choisie vruchtbare jaren 1705 tot
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en met 1709 maar liefst 1260 pagina's en van 1710 tot en met 1713 ongeveer
920 Voor de vruchtbare jaren betekende dat dus een produktic van meer
dan honderd gedrukte bladzijden per maand'
Het titelblad werd in zwart en rood gedrukt, het vermeldde behalve de titel
en de naam van de auteur, tevens de naam en de plaats van de drukker, het
année, waarmee werd aangegeven in welk jaar het desbetreffende deeltje
bedoeld was uit te komen 41 , het daadwerkelijke jaartal van verschijnen —
deel XIX vermeldt bijvoorbeeld als "année" 1709 maar geeft "1710" als
drukkersdatum- en het drukkersmerk "Quaerendo", dat van Abraham
Wolfgang was overgenomen 42 Nagenoeg alle delen of "parties" bevatten
een Indice des articles, bijna ieder deel een "Table des Matières", en regelmatig werd een "avertissement" van de schrijver of drukker aan een aflevering toegevoegd
Exacte gegevens over de verkoopprijs van het tijdschrift in de winkel
van Hendrik Schelte ontbreken, van de drukkerij en boekhandel zi]n helaas
geen archivalia bewaard gebleven Alleen de boekverkopersbocken van de
Leidse firma Luchtmans 43 geven enige aanwijzigmgen over de verkoopwaarde van de Bibliothèque Choisie Het spreekt voor zich dat gegevens uit
deze bron met de nodige voorzichtigheid dienen te worden gehanteerd De
hier vermelde bedragen zijn immers boekhandelsprijzen, bedoeld voor de
ruilhandel en hggen dan ook lager dan de bedragen die de achttiende-eeuwse
klanten bij hun boekhandelaren moesten betalen, bovendien gelden de prijzen voor ongebonden exemplaren en maakt het vçrschil of boeken contant
werden betaald of op rekening gezet het laatste was duurder Een andere
complicerende factor is het gegeven dat iedere boekhandelaar zijn eigen
korting genoot, afhankelijk van de hoeveelheid boeken die hij meestal bij
een bepaalde uitgever afnam Luchtmans' notities geven af en toe aan, hoeveel er per vel betaald moest worden, waaruit blijkt dat bij het vaststellen
van de prijs van een boek het aantal vellen waaruit een werk bestond, nog
steeds als richtsnoer werd gebruikt44 Het lijkt dan ook het meest zinvol
iets dieper in te gaan op de prijs per vel die er voor de periodiek moest
worden betaald
Bij Luchtmans staan regelmatig deeltjes van het tijdschrift genoteerd met
de bedragen die de Leidse boekhandel moest betalen aan Hendrik Schelte,
of met taxatieprijzen, zoals die werden vastgesteld in de overeenkomst
tussen 54 boekverkopers uit Holland en Utrecht m 171045 Al deze prijzen
geven een waardeaanduiding voor een gedrukt vel van het tijdschrift aan,
die tussen de vier-en-een-halve en vijf-en-een-halve duit lag46 Enige voorbeelden ter illustratie, voor een exemplaar van deel I noteerde Luchtmans
het bedrag van twaalf stuivers, omdat dit deel bestond uit achttien vel,
betekende dit 0,6 stuivers per vel, of 5,3 duit In 1707 werden acht deeltjes
XIII gekocht voor de prijs van vier gulden en zestien stuivers, ieder deeltje
bestond uit achttien vel, de totale bestelling dus uit 144 vel, ook toen was
de prijs per vel hetzelfde In 1706 werden negen deeltjes IX, tezamen 162
vel genoteerd voor vier gulden en zestien stuivers, wat per vel neerkomt
38

II

op 4,7 duit47 Toen Luchtmans in begin 1710 volgens de genoemde overeenkomst met taxatiepnjzen ging werken, bleef de waardeaanduiding per vel
nagenoeg dezelfde Voor een exemplaar van het eerste gedeelte van deel
XX, bestaande uit tien vel, werden zes stuivers genoteerd, of 4,8 duit per
vel, voor een exemplaar van deel XIX, negentien vellen tellende, werden
11 stuivers in rekening gebracht, dit kwam neer op 4,6 duit per vel48
Bij het vergelijken van deze prijs van rond vijf duiten per vel voor de
Bibliothèque Choisie, met die van andere geleerdentijdschriften uit die jaren
met hetzelfde formaat, ook aangetroffen in de notities van de firma Luchtmans, blijkt dat de Journal des Sçavans wat lager werd getaxeerd, namelijk
op vier duit per vel en dat de Nouvelles de la République des Lettres nog lager
uitkwam, en wel op 3,2 duit per vel49 De Histoire des Ouvrages des Savatis,
ook een duodecimo-uitgave, werd bij Luchtmans voor dezelfde prijs geboekt als de Bibliothèque Choisie, voor de afleveringen van september tot en
met december 1687, bestaande uit 24 vel, werd een prijs genoteerd van
zestien stuivers, dit komt neer op een bedrag van 5,3 duit Een vergelijking
met de prijs, die bij Luchtmans staat genoteerd voor het eerste geleerdentijdschnft van Le Clerc, de Bibliothèque Universelle et Historique, is wat moeilijker
te maken Op 1 november 1707 noteerde Luchtmans 22 gulden voor de
complete, waarschijnlijk gebonden, uitgave van dit tijdschrift, ongetwijfeld
een herdruk 50 , bestaande uit 25 delen van in totaal 558 vellen Dit betekende
per vel 6,3 duit Het is onduidelijk waarom deze herdruk duurder was
Misschien wijst dit prijsverschil erop, dat de eerste periodiek van Le Clerc,
veertien jaar na afsluiting, een gevraagd en goed verkopend artikel was,
waarvan de prijs niet was gezakt, hetgeen in het geval van allerlei winkeldochters gewoonljk wel gebeurde' i,
3

Werkwijze
Aan het begin van een boekbespreking vermeldde Le Clerc de titel van
het desbetreffende werk, meestal in beknopte vorm, vâak metjaar en plaats
van uitgave, naam van de drukker en cen aanduiding van het formaat De
journalist beperkte zich in het kader van het artikel zelden tot alleen maar
de inhoud, het doel van de schrijver, de opzet van het werk, biografische
gegevens over de auteur(s), informatie over de ontstaansgeschiedenis van
een boek, soms ook de typografische kwaliteit waren voor Le Clerc belangrijk genoeg om ter sprake te worden gebracht Dat het voor een bespreking
niet altijd strikt noodzakelijk was het hele boek door te werken, lag, volgens
Le Clerc, voor de hand, een opvatting waarmee niet alle collega's het eens
zullen zijn geweest Soms gaf inj trouwens openlijk toe dat hij had volstaan
met het doorlezen van een index en een voorwoord [XIII, 348], terwijl hij
aanvullende informatie uit correspondentie had geput Een dergelijke procedure behoorde echter tot de uitzonderingen, meestal werd het werk of
werden grote delen daarvan doorgelezen, hetgeen moge blijken uit de vele
detailopmerkmgen over de inhoud in een bespreking
In deze veel voorkomende gedetailleerde besprekingen toonde Le Clerc
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zijn belezenheid en verwees hij vaak naar ander werk, zonder daarbij zijn
eigen oeuvre, voornamelijk de Ars Critica en de Bibliothèque Untverselle et
Htstonque, te vergeten Alleen al in de eerste drie delen van de Bibliothèque
Choisie verwees hij in zijn boekbesprekingen naar maar liefst 441 verschillende werken van andere schrijvers, zonder dat deze direkt werden behandeld52 Gemiddeld plaatste hij dus twee verwijzingen op iedere vijf bladzijden, zij betroffen zowel klassiek als eigentijds werk Een ruime bibliotheek53, een grote belezenheid en een goed geheugen maakten het hem
mogelijk de besproken werken in een breed literair kader te plaatsen Natuurlijk had hij deze belezenheid alleen maar verworven door een studieus
leven Vele uren moet Le Clerc inderdaad dagelijks in zijn werkkamer hebben doorgebracht, al was het alleen maar om telkens op tijd zijn kopij bij
de drukker te kunnen afleveren, en fouten konden daarbij niet worden
vermeden Van Lennep spreekt daarom niet ten onrechte over Le Clerc als
een man met een grote belezenheid, maar met een niet altijd zorgvuldige
werkzaamheid 54 Regelmatig komen in zijn oeuvre inderdaad duidelijk in
het oog springende fouten voor In de Bibliothèque Choisie [IV, 127-140]
verontschuldigde hij zich bijvoorbeeld voor een grove fout die was gemaakt
in een artikel in de Hollandse editie van de Memoires de Trévoux [januari en
februari 1702, ρ 164], waaraan Le Clerc, zoals nog ter sprake zal komen,
belangrijke bijdragen leverde Hij had een werk van Claude Vanel toege
schreven aan Balt H de La Neuville 55 Naar zijn zeggen leken de werken
van de beide geleerden ook erg veel op elkaar, ze bestonden beide uit vier
delen van dezelfde grootte Le Clerc kende dus zijn eigen slordigheid Hij
weet deze aan een gebrek aan tijd, maar soms ook aan de drukker [XXI,
300-301]
Je ne suis infaillible en nen, & encore moins en matière de corrections
de Livres C'est un metier, que je n'ai fait que pour mes propres
Ouvrages, ou pour ceux que j'ai publiez & j'ai reconnu, par ma
propre expérience, qu'un homme occupé de diverses pensees n'est
pas propre pour y réussir Je suis surpris quelquefois des fautes, que
je laisse non seulement dans l'Hébreu, dans le Grec & dans le Latin,
mais encore dans le François Cette Bibliothèque même en est une
preuve, quoique corrigée, comme il me semble, avec soin C'est
encore ici une chose, qu'il ne seroit pas besoin de dire, si quelques
Brutaux (car je ne les saurois nommer autrement) n'avoient pas reproche des fautes, qui sont visiblement dues aux Imprimeurs, ou à une
attention distraite par d'autres choses
Moest Le Clerc dan niet meer tijd en zorg besteden aan zijn werk' Een
dergelijke tegenwerping deed de journalist echter af met de opmerking, dat
de lezers niet zo lang zouden willen wachten op het verschijnen van zijn
werken 56
Meestal werd in één recensie slechts één werk besproken, maar net als in
de Bibliothèque Universelle et Historique het geval was, kwam het hier ook
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regelmatig voor, dat verscheidenene boeken tezamen werden behandeld in
verzamelartikelen. In totaal treft men ruim tachtig van deze artikelen aan.
De redenen waarom verschillende werken bij elkaar werden gevoegd, zijn
zeer uiteenlopend van aard. in ruim 30% van de gevallen wordt werk van
een bepaalde schrijver gecombineerd behandeld vierentwintig maal; soms
worden boeken uit een enkele discipline bijvoorbeeld theologie, rechtswetenschap, kerkgeschiedenis, klassieke letterkunde of de medische wetenschap, eenzelfde taalgebied of hetzelfde land van uitgave bijeengebracht;
een andere keer betreft het verschillende uitgaven van eenzelfde werk, of
verschillende geschriften over eenzelfde geleerde, zoals bijvoorbeeld over
Pythagoras. Slechts een keer of tien is er geen inhoudelijke reden te vmden
waarom boeken in een artikel werden besproken Aan de werken in verzamelartikelen meer in het algemeen, besteedde Le Clerc relatief weinig aandacht, meestal maar een paar bladzijden. De zo kort besproken werken had
hij vaak niet gelezen en soms lagen ze ook niet helemaal in zijn interesseveld,
zoals bijvoorbeeld het geval was met de poëziebundel van moeder en dochter
Deshouheres, de halve bladzijde die aan deze dichtbundel werd besteed is
eigenlijk al veel voor iemand die zo weinig waardering kon opbrengen voor
eigentijdse poëzie Hij wees in de weinige regels die hij aan het boekje
wijdde, op de roem die de dames genoten, maar hij biechtte eerlijk op de
bundel (nog) niet gelezen te hebben Van de toezegging nog eens uitvoeriger
op het fraai uitgegeven werkje te zullen terugkomen, zou echter niets terechtkomen 57 Toch waren zulke recensies van meer boeken tegelijk voor
de lezers interessant, omdat ze een uitstekende bron van informatie vormden. nu eens werd vergelijkingsmateriaal aangeboden, dan weer werden
velerlei meningen van zeer uiteenlopende strekking tegenover elkaar gesteld Bevriende uitgevers en geleerden zullen dan ook meestal met teleurgesteld zijn geweest als een van hun boeken "slechts" in een verzamelartikel
was opgenomen en daar summier was behandeld.
Naast deze grote stroom boekbesprekingen kregen ook vijf "éloges" een
plaats in het tijdschrift Deze eer viel te beurt aan Anthome van Dale [XVII,
308-312], John Locke [VI, 342-411], Ezechiel Spanheim58 [XXII, 174-201],
Burchardus de Volder [XVIII, 346-401] en de derde graaf van Shaftesbury
[VII, 146-191]. De journalist schrok niet terug voor de inspanning die de
redactie van dergelijke levensberichten vaak vergde, een krachtsinspanning
die, volgens Le Clerc, te vergelijken was met het moeizaam bijeenbrengen
van de biografische gegevens over auteurs, waarmee hij regelmatig zijn
boekbesprekingen verrijkte59. Hij wist echter, dat het publiek deze bijdragen
goed ontving en ze waren, in zijn ogen, onmisbaar voor de geschiedenis
van de Republiek der Letteren [XXII, 310]: "l'Histoire des Auteurs est une
partie de l'Histoire littéraire, à la quelle on travaille dans cette Bibliothèque
Choisie".
Toch voorzag het op deze wijze, door David van Hoogstraten als verderfelijk bestempelde, "byeenhalen van zulke uittrexelen", het lezerspubliek van
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Figuur 5. Hoeveelheid pagina's per deel besteed aan:
• besprekingen eigen publicaties van Le Clerc
Ξ polemische artikelen van de hand van Le Clerc
D overige boekbesprekingen van zijn hand
Ш artikelen door anderen geschreven
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een gevarieerder lectuur dan men bij een eerste blik in het tijdschrift zou
vermoeden De trouwe lezers hebben in de tien jaar, dat de periodiek verscheen zeker met kunnen klagen over een gebrek aan afwisseling in de
artikelen die deze eigenzinnige journalist hun voorschotelde Verreweg het
grootste deel van de bladzijden werd weliswaar ingenomen door boekbesprekingen, maar er werd veel meer geboden dan alleen maar droge excerpten Volgens zijn opvatting, dat de Btbliotheqt4e Choisie de geschiedenis van
de Republiek der Letteren diende te boekstaven en zijn tijdschrift op deze
wijze, ook voor het nageslacht, een echt naslagwerk zou worden, nam Le
Clerc allerlei belangrijke gebeurtenissen, éloges, biografische gegevens en
literaire wapenfeiten op Bovendien gebruikte hij zijn tijdschrift om voor
eigen werk reclame te maken [11% van de totale inhoud] en hanteerde hij
zijn periodiek als een machtig wapen in de strijd tegen zijn vele opponenten
ruim 12% van de inhoud werd gevuld met zuiver polemische artikelen
Met name de, door de lezers ongetwijfeld altijd met spanning verbeide,
polemische artikelen en allerlei her en der verspreid staande uitvallen, hebben tot een gevarieerde inhoud bijgedragen en het tijdschrift een groot
aantal lezers bezorgd Ook het gegeven dat Le Clerc al na een paar jaar
moest afstappen van zijn streven zelf het gehele tijdschrift vol te schrijven,
droeg tot een grotere afwisseling bij, vanaf 1706 verschenen regelmatig
bijdragen van, overigens vaak anonieme, collegae [11% van de totale inhoud]
In feite kwam het er natuurlijk wel op neer, dat de geboden variatie tot
stand kwam door de willekeur van dejournahst Le Clerc was zich hiervan
zeer bewust, maar hij oordeelde dat zijn lezers te accepteren hadden dat hij
de inhoud van zijn tijdschrift geheel naar eigen goeddunken samenstelde
Hoewel hij het doorgaans als zijn plicht zag het lezerspubliek zoveel mogelijk informatie over verschillende voortbrengselen uit de geleerdenwereld
te verschaffen, herinnerde hij de lezers er regelmatig aan dat hij grote waarde
hechtte aan de volledige vrijheid die hij voor zichzelf had opgeëist om zelf
de inhoud van het tijdschrift te bepalen Over het wel of met opnemen van
een hem toegestuurde bespreking, over de verhouding tussen eigentijdse
en oudere werken in zijn uittreksels, over de uitvoerigheid of de beknoptheid
van sommige artikelen, was hij, naar zijn mening, aan niemand verantwoording schuldig
Het is dan ook nauwelijks verwonderlijk dat hij, werkend vanuit een
dergelijke opvatting, soms zijn lezers danig op de proef stelde en aan een
bepaalde kwestie te veel aandacht schonk Zo besteedde Le Clerc in de
eerste twaalf delen, met een totaal aantal pagina's van 5012, maar liefst 1178
bladzijden aan artikelen over de filosofische geschriften van Ralph Cudworth en Nchemiah Grew en de hieruit voortvloeiende pennestrijd met
Bayle, de venijnige opmerkingen aan het adres van de Rotterdamse wijsgeer, te pas en te onpas geuit in de overige artikelen, nog buiten beschouwing
gelaten Aanvankelijk had Le Cere zelf het gevaar onderkend dat hij in
II

43

verhouding wel erg veel aandacht schonk aan de werken van deze Engelse
geleerden en dat een pauze ingelast diende te worden [IV, avertissement]
afin que l'on ne vit pas toujours les mêmes noms, & de peur qu'on
ne crût que l'on réduisoit la Bibliothèque Choisie à trop peu de Livres,
on a mieux aimé y revenir dans les volumes suivans
In de delen VIII en IX streek Le Clerc daarom de bespreking van het werk
van Cudworth uit over telkens twee artikelen Meende hij dat het aldus
minder zou opvallen dat meer^dan een kwart van deze deeltjes aan deze
materie was besteed7
Ook in de delen XVI tot en met XXVII nam Le Clerc eenbijzonder uitvoerige bespreking op verspreid over negen artikelen en met een totale lengte
van 642 bladzijden vond de bespreking plaats van Thoma Rymer, Foedera,
conventwnes, literae & cujuscumque generis acta publica, inter reges Angliae &
аііоч quosvts Imperatores, reges ы\ een vele Volumina omvattende folio-uitgave, gewijd aan de geschiedenis van Engeland
Achtte hij het van de ene kant dus heel goed mogelijk dergelijke uitvoerige
besprekingen een plaats te geven in zijn tijdschrift, van de andere kant deden
zich regelmatig situaties voor, waarin Le Clerc zich gedwongen voelde af
te stappen van een door hem opgestelde planning en bepaalde boekbespre
kingen uit te stellen of helemaal maar niet op te nemen In die gevallen
immers waarin hij zich door een van zijn opponenten aangevallen wist en
zijn periodiek nodig had om deze tegenstander adequaat van repliek te
dienen, veranderde hij zijn oorsponkehjke plannen Zo schreef hij aan het
einde van het twaalfde deel [XII, 424]
J'avois résolu de parler de quelques Livres dans ce Tome, queje suis
obligé de renvoyer au suivant, pareeque l'article V tegen Bayle m'a
mené plus loin, queje ne croyoïs
In die gevallen stelde hij de auteurs aan wie hij beloofd had, dat hun boeken
zouden worden besproken, in zijn tijdschrift gerust met de mededeling dat
de besprekingen in het volgend deel beter tot hun recht zouden komen In
het voorwoord van deel XIX het Le Clerc zijn lezers bijvoorbeeld weten
dat hij verschillende boeken die hem uit Engeland, Italic en de Duitse landen
waren toegestuurd, nu met kon behandelen, omdat hij zich verplicht voelde
zich te verdedigen tegen aantijgingen van Burman en in het voorwoord
van het zeventiende deel had de journalist zich ook al moeten verontschuldigen zijn weerwoord tegen Jean Martianay61 had weliswaar veel plaats
ingenomen, zo deelde hij mee, maar hij was daartoe verplicht geweest,
omdat zijn tegenstander onmiddellijk van repliek moest worden gediend
en niet mocht denken dat Le Clerc voor zijn argumentaties een lange voorbereidingstijd had nodig gehad
Regelmatig klaagde Le Clerc, zoals vele van zijn collega's over plaatsgebrek In bijna de helft van de delen vermeldde hij zo titels van werken die
nog niet besproken konden worden, maar later nog aan de orde zouden
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komen In bijna alle gevallen hield hij zich aan een dergelijke belotte, ook
al lijkt hij soms een soortgelijke mededeling te doen om alleen maar reclame
te maken voor een boek dat bij Hendrik Schelte, de uitgever van zijn tijdschrift, of bij een uitgever van een van zijn andere boeken te koop was 62
Dat de Amsterdamse journalist zoveel polemisch getinte besprekingen in
zijn Bibliothèque Choisie opnam, kwam in ieder geval met voort uit een
gebrek aan materiaal, steeds weer blijkt, dat de redacteur over een ruim
voldoende assortiment aan boeken beschikte om zijn tijdschrift te vullen
Zoals het grote aantal artikelen, gewijd aan eigen werk en eigen polemieken, al doet vermoeden, was verreweg het grootste deel van de artikelen
uit zijn periodiek door hem zelf geschreven In het voorwoord van deel I
had hij trouwens ook de hoop uitgesproken dat hij memands hulp nodig
zou hebben om de oorspronkelijk geplande achttien vel per deel vol te
maken Toch droegen in de loop der jaren verschillende geleerden hun
steentje bij tot de informatieverschaffing via het tijdschrift Een drietal geleerden zag zelfs meer dan eens artikelen, boekbesprekingen en oorspronkelijke bijdragen geplaatst, namelijk Paul de Rapin de Thoyras 63 , Jacques Lcnfant en Ludolf Küster Rapin, die als refugié in 1689 dienst had genomen
in een Engels regiment en als luitenant m 1690 en '91 deel had aan het beleg
van de Ierse stad Limerick onder leiding van Willem III van Oranje, raakte
tijdens de grimmige strijd rond deze stad aan de Shannon levensgevaarlijk
gewond door een musketschot Ook na een langdurige periode van herstel
kon Rapin met meer in akticvc dienst terugkeren HIJ maakte zich nu nuttig
als gouverneur van de zoon van de hertog van Portland Samen met zijn
discipel reisde hij onder andere naar Italie, waarna hij tussen 1700 en 1707
enkele jaren in Den Haag verbleef Vanaf dat laatste jaar vestigde hij zich
met zijn familie in Wesel Hij was het die als medewerker van Le Clerc de
grootste bijdrage leverde aan de Bibliothèque Choisie Na de eerste bespreking
van Rymers Foedera door Le Clerc zelf, nam Rapin alle acht daaropvolgende
uittreksels van dit werk in het tijdschrift voor zijn rekening, met een totale
lengte van 573 bladzijden Later zette hij deze besprekingen ook voort in
de Bibliothèque Ancienne et Moderne en in 1726 kwam het uiteindelijk tot een
gebundelde editie van al de in Le Clercs periodieken verschenen uittreksels
van zijn hand64
Jacques Lcnfant met wie Le Clerc al in 1680 tijdens zijn verblijf in Saumur
vriendschap had gesloten en die sinds het voorjaar van 1689 als predikant
was aangesteld bij de Franse gemeente in Berlijn, zag vier keer een bijdrage
van zijn hand geplaatst in deel XVI [275-311 ] en deel XVIII [209-228] over
de uitgave van het Nieuwe Testament van John Mill65, in deel XXI 9[6-l 18]
over de editie van dit Nieuwe Testament van Mill, welke door Ludolf
Küster was verzorgd 66 , in deel XXIII [327-348] plaatste hij tenslotte nog
enkele brieven, "qui méntoient bien d'être tirées de la poussière du Cabinet,
pour occuper une place dans la Bibliothèque Choisie" 67
Ook de wat zonderlinge Ludolf Küster, een van oorsprong Duitse geleerde
die zijn leven lang vruchteloos naar een oord bleef zoeken waar hij zich
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ongestoord zou kunnen wijden aan zijn grote en enige liefde, de Griekse
literatuur, leverde meermaals een bijdrage aan het tijdschrift van Le Clerc
Küster was, na een succesvolle studie in Engeland en het behalen van het
doctoraat aan de universiteit van Cambridge met zijn Suidas-uitgave, in
1704 door koning Fredenk I te Berlijn benoemd tot honorair hoogleraar in
de "Belles Lettres" en tot zijn bibliothecaris Daar hij echter volkomen
ongeschikt bleek om zich staande te houden tussen de vele intriges aan het
Pruisische hof, werd hij in het najaar van 1706 van zijn waardigheid ontheven De pogingen van Le Clercs vrienden, Barbeyrac en Lenfant, om hem
in Berlijn op te vangen waren derhalve mislukt Toch moet Küster in deze
kring, waar regelmatig ook op het welzijn van Le Clerc het glas werd
geheven6", het plan hebben opgevat zijn heil verder in Amsterdam te zoeken,
waar hij in ieder geval verzekerd was van de vriendschap van de remonstrantse hoogleraar Van eind 1706 tot het voorjaar van 1713 verbleef Küster
in Amsterdam en onderhield hij, zoals al bleek uit de gespreksavonden die
beiden frekwenteerden, met Le Clerc goede kontakten Van Küster nam
de Amsterdamse journalist het beginfragment op van een juist ter perse
gaande Aristophanes-uitgave, NotaemPlutum [XV, 109-163], met de bedoeling van de lezers voor deze nieuwe uitgave alvast enthousiasme te wekken
In deel XXIV [49-120] werd een verhandeling van Küster geplaatst, waarin
deze geleerde zijn editie verdedigde tegen aanvallen van de Leidse hoogleraar
Jacob Gronovius, later zou deze verhandeling ook separaat worden uitgegeven onder de titel Diatribe antigronovtana, m qua editio Suidae cantabngiensi<;
defenditur , Amsterdam (C Petzold) 1712
Minstens negentien artikelen, met een gezamenlijke lengte van 464 pagina's, ruim een deeltje van het tijdschrift, blijken verder nog door andere
geleerden te zijn geschreven Van elf is de naam bekend In deel X [212-260]
nam Le Clerc een nog niet eerder in druk verschenen verhandeling van
Pierre-Daniel Huet op over de opvattingen van Longinus aangaande de
zinsnede uit Genesis "En God sprak het worde Licht, en er was Licht "
Le Clerc die de opvatting van Huet deelde dat er in deze formulering op
zich niets verhevens was te vinden en dat er zelfs van enige bombast spake
was, haalde zich hiermee de woede op de hals van Nicolas Boileau-Despréaux en enkele van diens volgelingen Een gevolg van deze onenigheid
was, dat Le Clerc in deel XXVI [64-82] een bijdrage plaatste van een onbekende geleerde uit Parijs, die in dit geschil de kant van Huet en Le Clerc
had gekozen en vermoedelijk niemand anders was dan de bisschop van
Avranches zelf was Ook Le Clerc persoonlijk zou nog op enkele andere
plaatsen in zijn tijdschrift het woord over deze kwestie voeren 69 Jacques
Cappel, een goede vriend uit Saumur die Le Clerc daar ook nog als hoogleraar aan de academie had meegemaakt, stuurde hem een brief met een
artikel over enkele psalmen, beide vonden in het tijdschrift een plaats70
[XIII, 282-327] Philippe del Torre 71 , bisschop van Adria, leverde een bijdrage over een in Lyon aangetroffen Latijnse inscriptie betreffende het taurobolium 72 [XVII, 167-185] Met een korte toelichting van Le Clerc werd
46

II

de Latijnse tekst van de Italiaanse bisschop integraal geplaatst
Joannes Jacobus Scheuchzer73, ook wel de Zwitserse Phnius genoemd
wegens zijn grote kennis van de natuurlijke historie en de geologie, schreef
een Latijnse dialoog, waarin Phnius en Salmasius als sprekers werden opgevoerd In deze door Le Clerc sterk ingekorte bijdrage [XVII, 192-210] werd
gesproken over gesteenten In deel XXV [26-38] nam Le Clerc een uittreksel
op van de Mémoires de la vie de Jacques-Auguste de Thou, geschreven door
Jacques-George Le Petit74, tevens auteur van de anoniem uitgegeven Mémoires zelf. Deze bespreking handelende over de grote Franse historicus en
politicus De Thou plaatste Le Clerc, zo vermeldde hij, ongezien, omdat
hem was verzekerd, dat het een correct uittreksel betrof. In hetzelfde deel
vond ook een in het Latijn gestelde brief van Joannes Gagmer een plaats,
gericht aan Joannes Fredencus Breithaupt over diens editie van Josippus
[XXV, 38-118] Aan Jean Barbeyrac, zijn latere biograaf, bewees Le Clerc
een goede dienst door in het tijdschrift [XVII, 242-269] een door Barbeyrac
zelf geschreven artikel op te nemen over diens voornemen een editie van
het werk van Lucretius te verzorgen, met deze mededeling in de Bibliothèque
Choisie hoopte Barbeyrac reakties en aanvullingen uit de geleerdenwereld
te ontvangen De geleerde augustijn Guillaume Bonjour75 tenslotte kreeg
in deel [XV 187-246] de gelegenheid zijn veelzijdigheid te tonen, daar Le
Clerc een door Bonjour zelfgeschreven bespreking opnam van drie in Italie
verschenen boekjes van zijn hand De geleerde hield zich bezig met de
tijdrekenkunde, oosterse talen en de klassieke geschiedenis
In drie gevallen deed Le Clerc zijn belofte gestand, dat andere geleerden
gebruik konden maken van zijn tijdschrift voor de verdediging van hun
standpunt in een geleerdentwist, waar Le Clerc zelf met by betrokken was
en — dit had hij nadrukkelijk gezegd - ook niet wilde worden. In deel XIII
[178-285] het Le Clerc aldus een niet nader genoemde geleerde aan het
woord over het dispuut dat was ontstaan tussen Bernard Le Bovier de
Fontenclle en de jezuïet Jean-François Bakus 76 . Beide geleerden hadden tegenstrijdige opvattingen over de geschiedenis van de orakels gepubliceerd;
Fontenelle in zijn Histoire des Oracles en Bakus in Réponse à l'histoire des
oracles, de Mr de Fontenelle Fontenelle, die zijn theorieën vooral stoelde op
het systeem van Anthome van Dale77, uiteengezet in diens De Oraculis veterum ethmcorum dissertattones duae en door Le Clerc al eerder besproken [III,
106-171], was van mening, dat alle orakels op bedrog berustten en een
uitvinding waren van afgodische priesters, die daarmee een belangrijk middel gevonden hadden om publiek te trekken Bakus had in zijn ontkenning
van deze mening flink uitgehaald naar Van Dale die hij een "médecin Anabaptiste, incrédule de profession" noemde, en naar de protestanten in het
algemeen die, in Bakus' ogen, felle tegenstanders waren van wonderen en
wonderbaarlijke machten die demonen zouden kunnen verjagen. Le Clerc
was in dit geschil met geheel onpartijdig geweest. De onbekende schrijver
van het artikel verklaarde immers het eens te zijn met het oordeel van de
Amsterdamse journalist in deze kwestie, zoals geuit in het derde deel van
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Fig.г. pag. 187. Tome
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ΧXIL

EXPLICATION
De la Figure 1.
A A A . Le Cœur ouvert, ¡a paroi aft'
terieure étant btée.
B B . Les oreilletes^ c e . leurs orifices
àans le Coeur.
d d . La double valvule qui couvre les
deux orifices des oreilletes.
E . Tronc de l'artère pulmonaire, f. fon
orifice dans le Cccur,
g. Tronc de Vaortc defeendante gauche, h. fon orifice dans leCorur.
I, Aorte defiéndante droite.
L . Aorte defiéndante , он fuperieure.
К. Leur orifice commun dans le Cœur.
m m m . Les colomnes charnues du
Cœur.
Gravure van het hart van een Amerikaanse landschildpad, geplaatst in BC XXII bij het artikel van Paul Buissière
(Foto: Cees van Sliedregt)

zijn tijdschrift Hier had Le Clerc een duidelijke sympathie getoond voor
de mening van Van Dale, maar hij had met zo ver durven gaan het waarheidsgehalte van door priesters verkondigde godsspraak geheel te ontkennen. Aan Le Clerc had Fontenelle trouwens heel duidelijk doen weten er
niets voor te voelen om Bakus een antwoord te geven78.
In deel XIV [332-348] en XV [163-187] kregen zelfs twee opponenten
uit dezelfde gelcerdentwist de kans hun mening aan de lezers kenbaar te
maken. Mathunn Veyssière la Croze had in een van de verhandelingen in
zijn Dissertations historiques sur divers sujets, in 1707 in Rotterdam bij Reimer
Leers uitgegeven, Jean Hardouin en zijn werk aangevallen79 Hardouin was
een geleerde jezuïet, die, zoals later nog aan de orde zal komen, enkele zeer
tegenstrijdige theorieën had ontwikkeld, onder meer over geschriften van
Vergilius, Horatius, Plimus en anderen, die in zijn ogen met in de oudheid
maar in de dertiende eeuw waren samengesteld. Deze jezuïet mocht zich
nu in de Bibliothèque Choisie verdedigen Maar ook het weerwoord van La
Croze nam Le Clerc op Bij deze geleerdenruzic was Le Clerc - dit valt
moeilijk te ontkennen - zijdelings betrokken hoewel hij duidelijk afstand
had genomen van de verschillende paradoxale theorieën van Hardouin,
besteedde hij maar al te graag aandacht aan het werk van deze omstreden
geleerde, voor de uitgave van wiens verzameld werk hij zich zeer had ingespannen80
Al had hij in dergelijke situaties een strikte afzijdigheid beloofd, geheel
onbevooroordeeld toonde Le Clerc zich eigenlijk alleen bij een onenigheid
tussen de Londense en Panjse academies van wetenschappen Al jarenlang
werd er in beide colleges gediscussieerd over de funktie van de hartklep die
de ovale opening in de hnkerboezem van een menselijke foetus afsluit. De
belangrijkste opponenten waren de anatomen Jean Mery en Paul Buissière.
De eerste was al sinds 1688 lid van de Académie des Sciences, Buissière,
sinds dat jaar genaturaliseerd Engelsman, stond in zeer hoog aanzien in
kringen van de Engelse regering en het hof 1 . Omdat Bery overeenkomsten
meende te hebben gevonden tussen het hart van een menselijke foetus en
dat van een uit Amerika afkomstige landschildpad, had ook Buissière de
moeite genomen vijf exemplaren van deze reptielensoort uit Amerika over
te laten komen. In een artikel in het tijdschrift van Le Clerc [XXII, 277-302]
bracht Buissière verslag uit over zijn ontledingen van deze dieren, die hij
m tegenwoordigheid van verschillende artsen had verricht82, m het artikel
oordeelde hij dan ook dat zijn gelijk in deze zaak voldoende was aangetoond.
De eruditie en grote belezenheid van Le Clerc, de gevarieerde inhoud van
het tijdschrift met zijn vele wetenswaardigheden en polemische artikelen
en bijdragen van andere geleerden hebben zeker bijgedragen tot de roem
die de Bibliothèque Choisie in de geletterde wereld genoot. De overvloed aan
materiaal die de Amsterdamse journalist ter beschikking stond om het tijdschrift gestalte te geven, boden hem bovendien voldoende ruimte de kwaliteit van de mhoud ervan volgens zijn eigen maatstaven te waarborgen
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4 Oplage, verspreiding en succes
Toen Le Clerc accoord was gegaan met Hendrik Scheites voorwaarden
en de Bibliothèque Choisie in 1703 voor het eerst kon verschijnen, was deze
Amsterdamse uitgever er nogal zeker van dat het nieuwe tijdschrift, in ieder
geval zakelijk, een succes zou worden Hij kende de markt inmiddels goed,
temeer ook, omdat hij vanaf 1698 regelmatig herdrukken had bezorgd van
verschillende delen van Le Clercs eerste periodiek83 Schelte moet inderdaad
een goed commercieel inzicht hebben gehad, want het nieuwe tijdschrift
vond bijna onmiddellijk een groot lezerspubliek en werd overal gelezen
Le Clerc was hier niet weinig trots op en gebruikte eenmaal het grote aantal
lezers van zijn tijdschrift als maatstaf om aan te geven, hoe groot de belangstelling voor een ander werk wel was Zo het hij in deel XXIII van de
periodiek weten, dat de Hollandse herdruk van de Histoire de l'Académie
Royale des Sciences, année MDCCIX, spoedig bij Pieter de Coup in Amsterdam zou verschijnen en dat deze bundel nog meer gelezen werd en nog
bekender was dan de Bibliothèque Choisie [463-464] "Cet admirable recueil
est plus lu & plus connu, que la Bibliothèque Choisie" Dit moet voor zijn
lezers duidelijke taal zijn geweest De Bibliothèque Choisie had dus veel prestige en genoot een ruime belangstelling De Giornale dt Letterati [Venetië
1710] schreef over het succes van Le Clercs tijdschriften dan ook dat zij te
goeder naam en faam bekend stonden en zeer in de mode waren "tanto
credito e tanto voga"
Het inhoudelijke welslagen van het tijdschrift wordt niet alleen onderstreept door reakties van lezers, maar evenzeer door de voorbeeldwerking
die er in geleerdenknngen van bleek uit te gaan Gisbert Cuper die als
Bibhothèque-lezer zowel tot de groep van notabele lezers als tot de kleinere
kring van geleerde gebruikers behoorde, oordeelde meermaals zeer positief
over deze periodiek " (la) Bibliothèque Choisie est un ouvrage excellent,
comme vous le savez" 84 Niet alleen leerzaam, maar ook geschikt tot vermaak 85
J'espère que le tome 16 de votre belle Bibliothèque sera bien tost
publié C'est le meilleur livre du monde pour s'en servir à la campagne, et je me l'en divertirois s'il étoit icy
Had Le Clerc zelf naar alle waarschijnlijkheid de naam van zijn tijdschrift
overgenomen van Paulus Colomesius, die al in 1682 te La Rochelle een,
overigens niet zo goed ontvangen. Bibliothèque Choisie had laten verschijnen86, op zijn beurt stonden het tijdschrift van Le Clerc en zijn manier van
werken model voor aandere geleerden Zo verhaalt Bernard in de Nouvelles
de la République des Lettres van september 1704 [348-349], dat abbé Faydit
had uitgegeven een Nouveau Sup(p)lement aux Essais de Littérature pour la
connaissance des Livres (Parijs 1703-1704) "Mr l'Abbe Faydit a en vue de
faire à l'exemple de Mr Le Clerc une espèce de Bibliothèque Choisie, en
disant ses scntimens sur tous les auteurs, qui lui seront présentez " Dit
tijdschrift zou overigens inhoudelijk fel tegen Le Clerc en diens werken
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Stelling nemen. Ook voor Cuper of Almeloveen bleek Le Clercs manier
van werken in sommige artikelen van zijn tijdschrift tot een voorbeeld te
strekken: "Mr. d'Almeloveen escrit à cette heure la vie de ce grand homme
[= Casaubon] de la manière, comme Mr. Le Clerc a publié celle d'Erasme
et d'autres savans dans sa Bibliothèque Choisie" 87 .
Behalve de interesse die er in deze decennia bestond voor een tijdschrift
dat op leerzame en tegelijk aangename wijze zoveel informatie verschafte
over de vorderingen van de wetenschap en over andere wetenswaardigheden
binnen de Republiek der Letteren, heeft ook de bekendheid die Le Clerc
zelf in binnen- en buitenland genoot in deze jaren zeker bijgedragen tot de
verspreiding van het tijdschrift. Ook al staat echter vast dat het tijdschrift
goed werd verkocht, onbekend blijft helaas hoe groot de oplage precies is
geweest. Alleen oplagecijfers van boeken die in dezelfde jaren verschenen
en met name ook diverse gegevens betreffende andere geleerden tijdschriften
uit deze periode, kunnen een indicatie vormen voor de hoeveelheid exemplaren die er vermoedelijk van de Bibliothèque Choisie van de persen zijn
gekomen. Gaskel gaat ervan uit, dat een oplage van boeken in deze periode
doorgaans op 1000 à 1500 exemplaren moet worden begroot 88 . Uit gegevens
die Van Eeghen publiceerde89 over een balans, die in 1694 werd opgemaakt
van het fonds van de gebroeders Huguetan, blijkt dat bij deze uitgevers van
de meeste boeken tussen de 800 en 1200 exemplaren werden gedrukt; de
Grand Dictionaire Historique van Louis Moreri daarentegen verscheen in 2000
exemplaren. Bekend is ook, dat Reinier Leers van de Dictionaire historique
et critique van Pierre Bayle eveneens 2000 exemplaren liet drukken 90 . Exacte
oplagecijfers van geleerdentijdschriften uit deze tijd ontbreken, maar op
grond van de genoemde cijfers , en van de bekendheid die Le Clerc alom
genoot, mag worden aangenomen, dat de Bibliothèque Choisie een oplagecijfer heeft gekend van 1500 tot 2000 exemplaren. De hoeveelheid gedrukte
exemplaren stond er, naar Le Clercs eigen zeggen91, in ieder geval garant
voor, dat zijn tijdschrift niet zo snel verloren zou gaan.
In 1712 bleek de voorraad van de eerste deeltjes van het tijdschrift uitgeput, want Schelte begon in dat jaar met een herdruk. Zo verscheen deel I
opnieuw in 1712 en deel II in 1713. Na het plotseling overlijden van Schelte
in 1713 werd een einde gemaakt aan de Bibliothèque Choisie, maar Le Clerc
zette zijn journalistieke arbeid voort met de Bibliothèque Ancienne et Moderne
die door drie verschillende uitgevers werd gedrukt, van wie er twee ook
herdrukken van de Bibliothèque Choisie lieten uitkomen: David Mortier
drukte de laatste periodiek van Le Clerc van 1714 tot 1719, Rudolph en
Gerard Wetstein van 1719 tot 1726 en de Haagse uitgever Pieter Husson
was verantwoordelijk voor de uitgave in 1727 en 1728. De gebroeders
Wetstein en vader en zoon Husson bezorgden na de dood van Schelte de
herdrukken van de Bibliothèque Choisie. De Wetsteins brachten tussen 1714
en 1720 een nieuwe editie uit van de delen drie tot en met tien en van de
delen vijftien tot en met negentien in dejaren 1726 en 1727; Pieter Husson
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en zijn vader Johannes Martinus verzorgden de herdruk van de delen twintig
tot en met drieentwintig in dejaren 1731 tot 1738
Uit een eigen onderzoek naar de aanwezigheid van het tijdschrift in een
groot aantal Europese en Amerikaanse bibliotheken 92 , kwam naar voren,
dat 123 exemplaren van deze periodiek aanwezig waren in 114 van de aangeschreven instellingen, waarvan 70 in ieder geval in eerste druk en 26 in
(soms gedeeltelijke) herdruk Van deze 114 instellingen bevonden er zich
27 in de Verenigde Staten, 23 in Frankrijk, 24 in Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland, 17 in Engeland, Schotland en Ierland, 15 m Italie en 8 in
Nederland en België Uit de enquête bleek verder, dat er nogal wat bibliotheken waren die alle drie de periodieken van Le Clerc m hun collectie
bezaten Omdat echter voornamelijk grote instellingen werden aangeschreven en niet onderzocht werd, wanneer het tijdschrift aan het boekenbezit
van een bibliotheek was toegevoegd, mag op grond van deze steekproef
slechts de voorzichtige conclusie worden getrokken dat de Bibliothèque Choisie in Europa een betrekkelijk grote verspreiding heeft gekend
Hoe de verspreiding van het tijdschrift ten tijde van zijn publicatie plaatsvond, valt slechts gedeeltelijk te reconstrueren Het is aannemelijk dat de
boekhandel van Schelte via zijn relaties in binnen- en buitenland het grootste
deel van de oplage aan de man heeft gebracht Behalve Schelte heeft echter
ook Le Clerc zelf voor de verspreiding van het tijdschrift gezorgd uit zijn
correspondentie blijkt dat hij de nodige exemplaren, al of met ten geschenke,
toestuurde aan geleerde tijdgenoten, zoals bijvoorbeeld aan Jean Barbeyrac,
lady Masham en Fontcnelle91 In de Republiek vond Schelte aardig wat
afnemers, zoals te concluderen valt uit het onderzoek van S Krijn94, waarbij
de aanwezigheid van Franstalige periodieken in auctie-catalogi, uit de periode 1700-1750, van al geruime tijd in de Republiek wonende personen werd
onderzocht Bij meer dan een kwart 27 exemplaren van de honderd onderzochte bibliotheekcatalogi bleek de Bibliothèque Choisie voor te komen, in
vergelijking met andere Franstalige periodieken een behoorlijke score95
Voor de levering aan het buitenland kunnen, buiten Schelte, nog de namen worden genoemd van de boekhandelaren Jean-Louis de Lorme en
Reinier Leers Beiden handelden met Frankrijk en leverden het tijdschrift
aan de Koninklijke Bibliotheek van Parijs In het "Registre des livres acquis
pour la Bibliothèque du Roy" werden leveranties van dit tijdschrift genoteerd , waarvan De Lorme de deeltjes I tot en met VI bezorgde in mei 1705
en Leers de delen VII tot en met XVII leverde in verschillende zendingen
tussen 1707 en 1709% Omdat de invoer van het tijdschrift verboden was,
maakten beiden gebruik van de hulp van Bignon, omdat de periodiek het
"Bureau de la Librairie" anders niet zou passeren97 De Lorme zond de
"verboden waar, en ook de Bibliothèque Choisie, zoals de Amsterdamse
boekhandelaar zelf meedeelde aan de librairie van de Paryse familie Boudot,
in een baal gemerkt met een " O " , dit merkteken zorgde ervoor dat deze
baal via Bignon zou worden toegelaten De andere, met-verboden boeken
werden verpakt in een baal met een " X " gemerkt 98 De boekhandel Boudot,
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welke tot het einde van het jaar 1706 onder leiding stond van Jean Boudot
senior, die in 1701 "imprimeur du roi" en "imprimeur du parlement" was
geworden, wordt in de correspondentie enige malen genoemd als het adres
waar de Bibliothèque Choisie kon worden gekocht Zulks blijkt bijvoorbeeld
uit het volgende voorval Joseph Saurín, medewerker van het Journal des
Savans, had de opdracht gekregen om in 1705 Le Clerc in een artikel genoegdoening te geven voor het feit dat in het Journal wel een bespreking was
opgenomen van Jacobus Perizonius' Q Curtius Rufus, restitutus m integrum,
& vindicatus , met een aanval tegen Le Clerc, maar dat geen aandacht was
geschonken aan het weerwoord van Le Clerc Omdat de verdediging van
de Amsterdamsejournahst was opgenomen in het derde deel van zijn Bibliothèque Choisie [171-250], moest Saurín natuurlijk eerst kennis nemen van
het bewuste artikel In een brief aan Le Clerc uit 1705 het Saurín aan de
Amsterdamse geleerde weten dat Boudot hem het deeltje van het tijdschrift
had geleend'00
Hoeveel exemplaren in Frankrijk werden ingevoerd, is niet bekend, toch
moet het om een niet onbelangrijke hoeveelheid zijn gegaan, zoals het onderzoek van Daniel Mornct doet vermoeden die het tijdschriftcnbcstand in
bijna 400 Franse pnvé-bibliotheken uit de periode 1750-1780 heeft onderzocht Hij constateerde dat een van de drie periodieken van Le Clerc 101
keer aanwezig was, over de aanwezigheid van de Bibliothèque Chotue afzonderlijk verstrekte hij geen informatie In aantal werden de drie tijdschriften
van Le Clerc hier alleen overtroffen door de Nouvelles de la République des
Lettres, die 110 maal in de onderzochte catalogi bleken voor te komen""
Van de verspreiding van de Bibliothèque Choisie naar andere Europese
landen is niet veel bekend Wel mag worden aangenomen dat, naast Schelte
en Le Clerc zelf, ook de met de journalist bevriende De Lorme een rol heeft
gespeeld bij de levering naar Engeland Deze laatste boekhandelaar had
immers al geruime tijd belangrijke handelscontacten in dat land Met de
toen in Londen vertoevende David Mortier, bij wie in 1713 de Bibliothèque
Ancienne et Moderne zou verschijnen, kwam De Lorme tot een gemeenschappelijke uitgave en er zijn gegevens over een hechte samenwerking tussen
beide uitgevers' 02 Ook met de Londense boekverkoper Pierre de Varennes
dreef De Lorme regelmatig handel"11 Bovendien fungeerde De Lorme in
deze jaren als tussenpersoon voor Bignon en de Franse Académie des Sciences enerzijds en Hans Sloane en de Royal Society anderzijds'04, voor de
verzending van boeken en natuurkundige curiosa103, rechtstreekse handel
tussen Engeland en Frankrijk was immers verboden"*'' Een naam die bij
deze tussenhandel regelmatig opduikt is die van Mangold de Baste107
Ongetwijfeld hebben vele lezers die het succes van Le Clerc en zijn tijdschrift
zagen, geloof gehecht aan het verhaal van een van zijn grootste opponenten
in diejaren, Pieter Burman Deze beweerde dat de Amsterdamse hoogleraar
voor zijn werk aan "la célèbre Bibliothèque Choisie" eenjaarsalaris ontving
van 600 tot 800 francs'08 Le Clerc ontkende dit m zijn tijdschrift echter
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onmiddellijk met de mededeling, dat hij een heel slecht zakenman was en
dat hij heel weinig geld verdiende aan zijn boeken. Wel is het opvallend dat
hij niet inging op Burmans concrete beschuldiging [XIX, 375].
Je ne suis d'ailleurs nullement propre à marchander avec les Libraires,
comme tous ceux avec qui j'ai eu affaire le savent, & comme ils le
peuvent témoigner. J'ai donné quantité d'ouvrages pour rien, quoiqu'ils m'eussent coûté beaucoup de peine, & la petite reconnaissance,
que j'ai eue pour quelques autres, feroit rougir les plus acharnes calomniateurs, si je la disois.
Bij deze wat vage ontkenning zal de trouwe lezer van het tijdschrift zich
ongetwijfeld hebben herinnerd, dat Le Clerc al eerder, op een overigens
even onduidelijke wijze, een beschuldiging had weerlegd, namelijk dat hij
een bedrag van 18 guineas zou hebben ontvangen van de bisschop van
Canterbury voor de eer die hij deze prelaat had betuigd een boek aan hem
op te dragen. Heel fel had Le Clerc bestreden dat hij juist dat bedrag zou
hebben ontvangen voor een opdracht in zijn Harmonía Evangelica (Amsterdam 1699) Deze beschuldiging aan zijn adres stond te lezen in Les Intérêts
de l'Angleterre mal-entendus van Jean-Baptiste du Bos, besproken in deel VI
[314-327]' w . Le Clerc, die het onaangenaam vond dat de indruk werd gewekt, dat hij voor zijn "Dédicaces" geschenken zou willen ontvangen,
verklaarde dat een dergelijke opzet hem geheel vreemd was Maar ook in
dit weerwoord ontkende hij met, dat hij wel een geschenk in geld, wellicht
van een andere omvang had gekregen Toch is het voor veel van zijn lezers
duidelijk geweest dat de vooraanstaande Engelsen die hij met een opdracht
vereerde, de bisschoppen Gilbert Burnet, John Sharp, Thomas Tenison en
William Wake, alsmede de zeer hooggeplaatste politici Robert Spencer, de
tweede graaf van Sunderland, Thomas Herbert, de achtste graaf van Pembroke en Anthony Ashley Cooper, de derde graaf van Shaftesbury, de
Amsterdamse geleerde voor zijn vriendelijk gebaar zeker hebben beloond110. De hoogte van de bedragen die hij op deze wijze, als "bijverdienste", ontving voor zijn boeken en opdrachten, blijft echter onduidelijk.
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Hoofdstuk III
HET TIJDSCHRIFT, DE MATERIAALVOORZIENING

1 Hendrik Schelte
In de Amsterdamse wereld van uitgevers, boekhandelaren en drukkers
onderhield Le Clerc goede contacten In de periode tussen 1684 en 1703
waren bij in ieder geval twaalf verschillende uitgevers werken van zijn hand
in druk verschenen1*, bij enkelen van hen had Le Clerc zelfs meer dan een
boek laten drukken Aanvankelijk genoot de eveneens uit Genève afkomstige Henri Wetstein, met wie hij al in Londen had kennis gemaakt, zijn
vertrouwen Vanaf 1685 zagen vier boeken van Le Clerc het licht in Wetsteins drukkerij Quaestiones sacrae (1685), Entretiens sur diverses matières de
theologie (1685), Davidis Clerici Oratwnes (1687) en Х ІП prima commata
capitis primi bvangelit S Joannis (1695)2 Vanaf 1694 namen de gebroeders
Marc, Jean Henry en Pierre Huguetan de plaats van Wetstein in en werden
zij de belangrijkste uitgevers van Le Clercs geschriften In de periode 1694
tot en met 1700 vonden namelijk maar liefst elf van Le Clercs boeken vanuit
hun drukkerij, waarvan in deze periode George Gallet de leiding had, de
weg naar de boekwinkels La vie du cardinal, duc de Richelieu (1694), Physica
(1696), Reflexions sur ce que l'on appelle bonheur et malheur en matière de loteries
(1696), Ars Critica (1697), Compendium historiae universalis (1698), Opera
philosophica (1698), het Novum Testamentum
adnotationibus Henna Hammondi (1698), opgedragen aan de Remonstrantse Broederschap 3 , SS Patrum
qui temporibus Àpostolicts Jloruerunt opera (1698), Harmonía Evangelica
(1699), de Epistolae cnticae et ecclesiasticae (1700) en Dionysu Petavn Opus
(1700)4 Rond de eeuwwisseling kwam Le Clerc echter in contact met twee
andere actieve boekhandelaren, die in deze periode ieder twee boeken van
hem uitgaven en, op hun eigen wijze, belangrijke bijdragen zouden leveren
aan de totstandkoming van de Bibliothèque Choisie, namelijk Hendrik Schelte
en Jean Louis de Lormc
Hendrik of Henri Schelte5 was de uitgever van het nieuwe tijdschrift van
de Amsterdamse journalist en waarschijnlijk is hij degene geweest die het
initiatief heeft genomen tot de uitgave van deze periodiek Het toeval had
hem daarvoor in een gunstige positie gemanoeuvreerd De Bibliothèque Universelle et Historique die van 1686 tot 1693 was verschenen by de Compagnie
- het samenwerkingsverband in deze jaren tussen Abraham Wolfgang, Johannes Janssonius van Waesberge, Hendrik Boom en Abraham van Someren — had vanaf 1690 tot 1693 alleen nog maar bij Wolfgang het licht gezien6
Kort voordat Wolfgang in januari 1694 was overleden, had hij zijn neef
Anthome Schelte als erfgenaam aangewezen voor alles wat zijn boekhandel
* Noten zie ρ 197
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betroF Deze laatste ging dan ook met herdrukken van het tijdschrift verder
Anthome Schelte stierf evenwel in 1698 op jeugdige leeftijd en vanaf dat
ogenblik zette zijn halfbroer Hendrik de boekhandel en de uitgeverij voort
en verschenen de herdrukken onder diens leiding op naam van de "Erven
van Anthony Schelte" Aldus werden tussen 1696 en 1707 door de beide
genoemde Scheites een of meer van deze nieuwe drukken uitgebracht 8
Hendrik Schelte heeft in verband met deze heruitgaven zeker in contact
gestaan met Jean Le Clerc, de voornaamste redacteur van de Bibliothèque
Universelle et Historique, getuige ook het gegeven, dat Hendrik in 1699 de
Parrhasiana I en in 1701 de Parrhastana II uitgaf Het moet deze uitgever
zeer aantrekkelijk hebben toegeschenen een nieuw tijdschrift, geheel in eigen
beheer, uit te geven, dat als opvolgeï zou moeten fungeren van het zo
succesvolle eerste geleerdentijdschrift van Le Clerc Alsof Schelte het succes
wilde afdwingen, het hij op de titelpagina van de Bibliothèque Choisie zelfs
nadrukkelijk vermelden "pour servir de suite à la Bibliothèque Universelle"
Het nieuwe tijdschrift mag zeker als een grote persoonlijke prestatie worden beschouwd van Hendrik Schelte, vooral als men beseft, dat deze in het
voorjaar van 1698, bij het overlijden van zijn halfbroer, nog maar zestien
jaar oud was Het moet voor de jeugdige boekhandelaar geen eenvoudige
opgave zijn geweest de zaken van Anthome voort te zetten Het lijkt aannemelijk dat Hendrik gedurende de eerste jaren daarvoor de hulp zal hebben
gehad van een zaakwaarnemer uit zijn naaste familie, daar hij als minderjarige zelf natuurlijk geen beslissingen zal hebben kunnen nemen Van huis
uit stond hij in ieder geval in nauw contact met de uitgeverswereld Uit
het huwelijk van Dirk Schelte9 met Maria de la Fontaine was rond de jaarwisseling van 1672/73 Anthome als zesde kind geboren 10 , Maria was de
zuster van Anna de la Fontaine, die m 1658 was getrouwd met de al eerder
genoemde Abraham Wolfgang Dirk Scheites tweede huwelijk met Margnta Miennck, waaruit Hendrik Schelte werd geboren, bracht hem in aanraking met de bekende uitgever Joannes Janssonius van Waesbcrge die in 1682
met Anna Miennck, een zuster van Margnta, in de echt werd verbonden 11
Van deze oom nu, Joannes Janssonius van Waesberge, die in 1681 voorman
van het boekverkopersgilde werd, zal de jonge boekhandelaar zeker de
nodige steun hebben gekregen Er was zelfs sprake van enige samenwerking,
zulks blijkt onder meer uit de gemeenschappelijke borgstelling van Joannes
en Gilles Janssonius van Waesberge, Joannes Wolters en Hendrik Schelte
op 22 januari 1704 ten gunste van de Amsterdamse boekhandelaar Gerrit
Kuyper 12 , maar ook het latere compagnieschap, bestaande uit Rudolph en
Gerard Wetstein, François l'Honoré, Jan Boom, Joannes Wolters, Gerard,
Henri en Rudolph Wetstein, Hendrik Schelte en Hendrik en Joannes Janssonius van Waesberge jr , getuigt van zulk een samenwerking, welke concreet gestalte krijgt bij de uitgave van het Frans-Latijnse en Latijns-Franse
woordenboek van Danet in begin 1710, dat op de titelpagina de spreuk
voert "Labor omnibus unus" 11 , daarnaast werden nog de titelvignetten van
alle zes de deelnemers afgedrukt Tenslotte was er nog een boekverkoper,
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Adriaan Braakman, wiens winkel in de Beursstraat bij de Dam was gelegen,
aan wie de jonge Schelte was geparenteerd Braakmans moeder, Maria
Schelte was een zuster van zijn vader Dirk Ook met hem onderhield Hen
drik Schelte goede betrekkingen, zoals blijkt uit transacties in 1708 й
Op éénentwintigjarige leeftijd, in 1702, werd Hendrik Schelte als poorterboekverkoper en als gildehd ingeschreven bij het boekverkopersgilde 15
Juist in deze zelfde periode sloot hij met Le Clerc de overeenkomst voor
de uitgave van de Bibliothèque Choisie Ongetwijfeld heeft dit tijdschrift in
belangrijke mate bijgedragen tot zijn prestige als libraire Mede dank zij de
Bibliothèque Choisie wist hij ïich ook binnen het boekverkopersgilde een
aanzienlijke positie te verwerven In 1713 werd hij zelfs overman, terwijl
zijn uitgeverij in geletterd Europa steeds grotere bekendheid kreeg door de
vele reclamemogelijkheden, die dit regelmatig verschijnende tijdschrift, ongetwijfeld de belangrijkste en succesvolste uitgave uit zijn fonds, hem bood
In de eerste vijf delen van de nieuwe Bibliothèque Choisie maakte Schelte
maar tweemaal gebruik van de mogelijkheid bij een besproken werk de
vermelding "Se trouve chez Henri Schelte" te zetten Was zijn winkelvoorraad op dat ogenblik nog niet zo gevarieerd7 Pas vanaf 1705 begon hij
regelmatig deze vorm van reclame toe te passen en vanaf januari 1708 eerdere exemplaren zijn mij met bekend - sloot Schelte zelfs maandelijkse
catalogi van de nieuwe boeken uit zijn winkel bij onder de titel Catalogue
des livres nouveaux Qu'on trouve à Amsterdam chez Henri Schelte
Alvorens de vraag te kunnen beantwoorden in welke mate Hendrik Schelte Le Clerc van boeken heeft voorzien ter bespeking in het tijdschrift, dient
eerst te worden vastgesteld, in welke boeken Schelte heeft gehandeld Hoewel het simpele feit dat deze uitgever in zijn winkel boeken te koop aanbood
waaraan Le Clerc ook een bespreking wijdde, nog niet hoeft te betekenen
dat de journalist deze boeken ook daadwerkelijk van hem had betrokken
of gekregen, verschaft een dergelijk onderzoek toch inzicht in de mate
waarin de besproken werken in de Bibliothèque Choisie en de leverbaarheid
van deze geschriften via de boekhandel van Schelte op elkaar waren afgestemd Le Clerc was natuurlijk gebaat bij het gratis verkrijgen van zoveel
mogelijk pas verschenen boeken via Schelte, terwijl de handelaar op zijn
beurt goede zaken kon doen door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van
de besproken werken bij hem te koop waren Bovendien kon Schelte daarbij
gebruik maken van de voorsprong die hij op zijn collegaboekverkopers
had, welken de inhoud van het ter persen zijnde tijdschrift nog met kenden
Voor het onderzoek naar de in deze periodiek behandelde boeken die
tevens bij Schelte te koop lagen, werd gebruik gemaakt van de bij sommige
artikelen gevoegde opmerkingen "Se trouve chez Henri Schelte", van enkele
"avertissements" van de uitgever aan het begin of het einde van een bepaald
deel, van de maandelijkse catalogi van nieuwe boeken en van een magazijncatalogus van eind 1712, die zich bevindt in de bibliotheek van de Vereniging
ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam 16 Deze
bronnen geven helaas nog geen volledig beeld van de boekenvoorraad van
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Hendrik Schelte van voor 1708 ontbreken immers alle catalogi met nieuwe
boeken en vanaf 1708 tot en met 1713 zijn er slechts 48 bewaard Dit zou
overigens meer dan de helft zijn, indien ervan uit mag worden gegaan dat
Schelte maandelijks in deze periode een nieuwe catalogus heeft laten verschijnen17 Toch kan op grond van deze lacuneuze bronnen worden vastgesteld, dat minstens 217 boeken van de in totaal 417 in de Bibliothèque Choisie
besproken werken in de boekwinkel van Schelte te koop werden aangeboden Hieruit kan zonder meer worden geconcludeerd dat Schelte veel meer
dan de helft van de in het tijdschrift aan de orde komende boeken, kon
leveren en dat hij waarschijnlijk de grootste leverancier voor Le Clercs
tijdschrift is geweest
Omdat Schelte in de eerste tien delen van de periodiek nauwelijks reclame
maakte, kon slechts voor 32 van de 118 besproken werken definitief worden
vastgesteld dat ze door Schelte ook in zijn officina werden verkocht In
1707, een jaar voordat hij met de reclame via de gedrukte catalogi van
nieuwe boeken in zijn winkel begon, namen de vermeldingen "Se trouve
chez Schelte" aanmerkelijk toe Zo werd in deel XI voor elf van de tweeentwintig boeken op deze wijze reclame gemaakt en in de delen XI tot en met
XIV werden 31 van de 48 boeken aangetroffen Van de tussen 1708 en
1713 verschenen delen XV tot en met XXVII, in welke periode dus twee
derde van de maandelijkse voorraadcatalogi kon worden achterhaald en
onderzocht, werden 154 van de 261 boeken in het tijdschrift teruggevonden
Van sommige delen uit deze jaren, bijvoorbeeld deel XVI [1708], XXI-1
[1710], XXIII-1 [1711]enXXVII-l [1713] werden alle of bijna alle besproken boeken ook door Schelte verhandeld
Van de door Le Clerc gerecenseerde werken die Schelte te koop aanbood,
werden er 87 in Amsterdam gedrukt 18 Scheites eigen uitgaven nemen hierbij natuurlijk een belangrijke plaats in de Historia Pelagtana van Enrico
Noris [I, 13-40], drie Franse vertalingen van Pierre Coste, namelijk Que la
religion chrétienne est très-raisonnable van John Locke [II, 284-305], Discours
sur l'amour divin van Lady Masham [VII, 383-390] cn de vertaling van een
Oxford-cditie van Xenophons Hieron [XXIII, 450-453], twee vertalingen
van Jean Barbeyrac van het werk van de jurist Samuel Pufendorf, Le Droit
de la Nature & des gens [IX, 387-410] en [XXVI, 453-456] en Les Devoirs de
l'homme et du citoyen [IX, 387-410 en XII, 415-419], het anoniem uitgegeven
boekje van Jan Cornells de Pauw, Philargym cantabrtgienses Emendationes in
Menandn et Philemoms reliquias [XXII, 202-236], La vie de Mr Boileau Despréaux van Pierre Desmaizeaux [XXIV, 460-462] Tenslotte ook nog enkele
boeken van Le Clerc die door Schelte werden uitgegeven de Elegiae III van
Pedo Albinovanus [I, 139-200] en de Aetna van Ρ Cornelius Sevenis [I,
201-228], de Veteris Testamenti libri htstorici [XVI, 61-166], de twee Mozes19
uitgaven, waarvan Schelte een herdruk bezorgde [XXI, 265-333] De an
dere Amsterdamse drukken kocht of ruilde Schelte met zijn collega's met
wie hij, voorzover is na te gaan, goede contacten onderhield 20
Van de overige door Schelte geleverde boeken waren er dertien in Rotter58
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dam en evenveel in U t r e c h t gedrukt, negen in Leiden en negen in D e n Haag
en nog enkele in Harderwijk, Franeker, Leuven, Brussel en Leeuwarden.
De overige k w a m e n uit het buitenland, en wel 26 uit Engeland, waar onder
andere de Londense boekverkoper Cailloué voor Schelte bemiddelde, 21
uit Frankrijk, 18 uit Duitstalige steden en 5 uit Italië. V o o r de in het buitenland gedrukte boeken die in het Amsterdamse tijdschrift een bespreking
kregen — in het bijzonder geldt dit voor de Engelse en Italiaanse w e r k e n kan zeker w o r d e n o p g e m e r k t , dat Schelte er slechts een gering aantal kon
leveren.
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Figuur 6. Verdeling van in de Bibliothèque Choisie besproken boeken naar
plaats van herkomst.
D totaal aantal besproken titels
• aantal leverbaar door Hendrik Schelte

2. Jean Louis de Lorme
Zeker zo belangrijk als de goede contacten, die Le Clerc met Hendrik
Schelte onderhield, was zijn vriendschap met de boekhandelaar Jean Louis
de Lorme. Deze boekverkoper speelde een beduidende rol in de Europese
boekhandel in met n a m e het eerste decennium van de achttiende eeuw. Als
goed zakenman wist hij zijn voordeel te halen uit de moeilijkheden en de
mogelijkheden die de aanhoudende oorlogssituatie met zich bracht en k w a m
hij in contact met vooraanstaande Europese geleerden, - vooral in Frankrijk,
de Republiek en Engeland - die onder deze omstandigheden iedere kans
aangrepen literatuur en informatie te ontvangen of door te spelen en zo ook
gebruik maakten van de kanalen waarover De L o r m e beschikte.
Met Le Clerc stond D e L o r m e op vertrouwelijke en vriendschappelijke
voet, blijkens een brief van deze laatste aan de Parijse geleerde en invloedrijke
directeur van het " B u r e a u de la Librairie'.', abbé Jean-Paul B i g n o n , waarin
hij liet weten, dat hij Jean Le Clerc met wie hij zeer bevriend was, had
verzocht h e m o p de h o o g t e te houden van het laatste nieuws uit de Republiek
der Letteren 2 1 . Daar D e L o r m e zelf niet bijzonder wetenschappelijk was
geschoold, maakte hij dankbaar gebruik van de grote kennis van Le Clerc,
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met name ter beantwoording van de vele vragen, die hem door geleerden
werden gesteld Tevens hield Le Clerc de boekhandelaar op de hoogte van
alles wat hij wist dat zou verschijnen en soms schreef hij voor hem ook een
"avis au public" als deze een nieuw boek op de persen had liggen22 Af en
toe nam de geleerde zelfs de zaken van de handelaar waar Maar op zijn
beurt was hij, alsjournahst, aangewezen op een brede informatie Met name
de uit het buitenland afkomstige geschriften die De Lorme hem kon verstrekken, waren in dit verband zeer belangrijk in deze tijd existeerden
bibliografische hulpmiddelen immers zo goed als met Ook was het De
Lorme die Le Clerc in contact had gebracht met een van de invloedrijkste
leden van de Republiek der Letteren in deze periode, abbé Jean-Paul Bignon 23
Het eigen boekenfonds van De Lorme was niet groot, zijn belang als
oorspronkelijk drukker derhalve gering Van Eeghen noemt een elftal oorspronkelijk door hem bezorgde werken op en het is met verwonderlijk dat
van vijf van deze uitgaven Le Clerc de auteur was, namelijk Quaestwnes
Hieronymtanae (1700), Matthiae Maninil Lexiconphtlologicum (1701), waaraan
door Le Clerc een dissertatie etymologica was toegevoegd. Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jesus-Chnst (1703), Opera philosophtca in qua(t)tuor
volumma digesta Editto terna (1704) en de Vita et opera (1711) De Lorme
schrok er daarentegen niet voor terug zijn boekenfonds te verrijken met
een behoorlijk aantal roof- en herdrukken Alle door hem uitgegeven boeken waren in het Frans of Latijn geschreven, omdat ze met name waren
bedoeld om in Frankrijk te worden verkocht Waar het nu in de meeste
gevallen ging om nadrukken en uitgaven waarvan de inhoud de censuurtoets
niet had doorstaan, waren deze boeken nagenoeg allemaal in Frankrijk verboden Desalniettemin werden deze uitgaven op grote schaal over de Franse
grenzen gesmokkeld Enerzijds was dit voor Hollandse boekhandelaren een
winstgevend bedrijf wegens de aantrekkingskracht die er van dergelijke
verboden waar uitging, anderzijds was het niet al te riskant door de coulante
houding van abbé Bignon, die immers in zijn positie van directeur van het
"Bureau de la Librairie" beschouwd mag worden als de machtigste man in
Frankrijk voor wat de uitgeverij en de boekhandel betrof Onder zijn leiding
werkten de "censeurs royaux", die ieder manuscript dienden te bestuderen
dat een uitgever voor privilege voordroeg, bovendien kon hij erover beslissen welke boeken in Frankrijk mochten worden geïmporteerd 24 Wanneer
en hoe Le Clerc met De Lorme in aanraking is gekomen, valt niet meer
nauwkeurig te achterhalen Wellicht heeft ook de schoonvader van Le Clerc,
Gregorio Leti, een rol bij deze kennismaking gespeeld De enige keer namelijk dat De Lorme, voor zover bekend, een bibhotheekveiling organiseerde,
was na het overlijden van Gregorio Leti in het voorjaar van 1701 Duidt
dit erop, dat er tussen deze uitgever en de Italiaanse historicus al een bijzondere relatie heeft bestaan' 25 Hoe het ook zij, het staat vast, dat er rond 1700
m ieder geval contacten zijn geweest tussen Le Clerc en De Lorme, zulks
blijkt uit de reeds vermelde uitgave van de Quaestwnes Hieronymtanae die
60

III

in het voorjaar van dat jaar op de pers lag en uit het tijdstip waarop de
briefwisseling tussen Bignon en Le Clerc door De Lorme werd bewerkstelligd, te weten de eerste maanden van 1701.
Het is aldus ook zeer wel mogelijk dat Le Clerc vanaf 1701 de hand heeft
gehad in de door De Lorme gedrukte Hollandse uitgave van het Journal de
Trévoux, die officieel werd getiteld. Mémoires pour l'histoire des sciences et des
beaux arts, recueillis par l'ordre de S A S Mr le duc du Mame Het originele
Journal werd namelijk in de drukkerij van de Duc du Maine te Trévoux
vervaardigd. De Lorme correspondeerde zowel met Jean Boudot, het hoofd
van deze drukkerij, als met zijn opvolger, Etienne Ganeau26. De Hollandse
uitgave, welke ongetwijfeld met instemming van de Franse uitgever verscheen van januari 1701 tot en met juni 1705, was geen zuivere nadruk.
Aanvankelijk volgde de Amsterdamse editie de Franse precies, maar vanaf
1702 werden de verschillen tussen beide uitgaven steeds groter. Steeds minder artikelen werden klakkeloos overgenomen, terwijl beantwoordingen
of tegenartikelen van protestantse zijde steeds vaker een plaats kregen Inmiddels was er van goedkeuring uit Trévoux natuurlijk geen sprake meer.
De Lorme ontkende nadrukkelijk dat Le Clerc het blad schreef of corrigeerde. Wel gaf hij toe, dat de journalist het tijdschrift vluchtig doorkeek 27 ·
Ils sont mal-informez, car M leClerc ne la ht, ni ne la corrige II a
bien autre chose à faire qu'à prendre soin de l'édition d'un ouvrage
comme celui-là, que l'on sait bien qu'il ne sauroit approuver ... Il n'a
fait que parcourir légèrement ce journal, et n'en a lu que très-peu
d'articles.
Deze reaktie van De Lorme was uitgelokt door de redacteuren van het
Franse tijdschrift die in een voorrede bij het mei-jumnummer van 1701
hadden meegedeeld, dat er in Amsterdam een herdruk van hun tijdschrift
werd uitgebracht en dat zij de overtuiging hadden, dat het de heer Le Clerc
was die deze uitgave verzorgde De Amsterdamse journalist ontkende zelf
niet, althans niet m de kring van zijn vrienden, dat hij meewerkte aan de
editie van De Lorme. In een brief aan John Locke maakte hij melding van
een door hem geschreven artikel en van de mogelijkheid er nog meer te
plaatsen28:
On a publié depuis peu le commencement d'un Journal à Trévoux
.. Ce sont des Prêtres passionnés et ignorants qui le font, et qui
n'observent aucune règle de justice ou d'honêteté Je les ai un peu
relancés dans un article que j'ai fait mettre à la fin dans l'édition qui
s'en est faite ici, et il y aura moyen de le faire davantage dans la suite
Le Clerc heeft ook daadwerkelijk meer artikelen geplaatst in de daaropvolgende delen, met name die opstellen die gericht waren tegen de jezuïet
Antoine Despineul29. En het is geen toeval dat als Gisbert Cuper in de winter
van 1709, mede op initiatief van Bignon, stappen onderneemt om deze
Hollandse editie weer te laten verschijnen, hij zich juist tot Le Clerc richt30:
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J'en suis certainement fâché; il y avoit de belles choses, qu'on ne
trouvoit point ailleurs, et vous étiez aussi à Symbolis, ce qui etoit un
grand ornement à cet ouvrage.
Het drukken van boeken was voor De Lorme echter veel minder belangrijk
dan het handelen erin11 Hij specialiseerde zich in de handel met het buitenland, zijn grote belangstelling ging hierbij uit naar Frankrijk De Lorme
moet al in 1693 begonnen zijn met de handel op dat land, hoewel gegevens
over zijn negotie in de jaren negentig van de zeventiende eeuw nagenoeg
ontbreken Veel meer is bekend uit de eerste elf jaren van de achttiende
eeuw. Regelmatig vertoefde De Lorme in Parijs Van Eeghen vermeldt zijn
reizen naar Parijs in 1704, 1706, 1707, 1709 en 171132, maar ook al eerder,
namelijk in 1703 bezocht deze handelaar de Franse hoofdstad langdurig,
zoals blijkt uit een brief van Charles Pacius de Lamotte aan Pierre Desmaizeaux van 20 mei 1703, waarin de correspondent meedeelt, dat De Lorme
in Parijs vertoeft, waar hij ongeveer vijf maanden zal blijven 13 De Lorme
pakte zijn zaken goed aan Zo liet Le Clerc in 1703 m een brief aan Bignon
weten dat De Lorme cen middel had gevonden om de Franse geleerde
boeken te doen toekomen zonder ook maar enige port te betalen, jammer
genoeg vermeldde hij er niet bij op welke wijze de boekhandelaar dit voordeel had weten te behalen In elk geval werden de commerciële contacten
met Frankrijk een steeds groter succes In 1707 deed De Lorme zaken met
ongeveer 45 Panjse boekverkopers en met twintig van hen opende hij cen
rekening courant. Twee jaar later spande De Lorme zich nog steeds met
succes voor deze handelsbetrekkingen in en abbé Claude-François Fraguier
schreef over de ijver van de Amsterdamse boekhandelaar^4:
il [= De Lorme] ne fait que courir pour ses affaires Je crois qu'il
les fera autant bien qu'on les peut faire avec nos libraires.
Van 1707 dateert ook het contract met Bignon, waarin De Lorme zich
verplichtte alles te leveren wat verscheen in de Republiek, de zuidelijke
Nederlanden en de Duitse landen. Deze belangrijke opdracht kon hij slechts
voor een gedeelte uitvoeren; op 12 maart 1708 verzocht de handelaar ontslagen te worden van de verplichting Duitse boeken te leveren. De handel
met deze landen verliep zeer moeilijk15.
In de zuidelijke Nederlanden had hij echter uitstekende contacten met de
boekverkopcrsfamihe 'tSerstevens uit Brussel. Op 16 december 1700 hadden De Lorme en Joseph 'tSerstevens samen met Mr. Hendnck Adnaen
van der Marck, cen bibliofiel en mecenas uit Amsterdam, een contract
gesloten om gedurende tien jaar tezamen boeken te drukken, waarvoor Van
der Marck geld zou schieten36. Tien jaar lang heeft dit compagnieschap
daadwerkelijk bestaan Voor de doorvoer naar Frankrijk is het boekverkopershuis 'tSerstevens velejaren zeer belangrijk geweest. Verschillende leden
van deze familie leverden trouwens al aan de Koninklijke Bibliotheek in
Parijs: Joseph 'tSerstevens voerde in dejaren 1698-1702 voor 2030 livres
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bestellingen voor deze bibhoheek uit37, in 1702 verkocht echter ook Simon
'tSerstevens enkele malen partijen boeken aan deze bibliotheek 38 Omdat
de naam van De Lorme voor het eerst in 1701 opduikt als leverancier van
boeken, en wel als compagnon van Joseph 'tSerstevens, "Ie Sr T'serstevens
associé avec le Sr de Lorme Marchand libraire à Amsterdam" 39 , is het goed
mogelijk dat hij door zijn handelsgenoot bij Bignon werd geïntroduceerd
Vanaf 1701 zijn in ieder geval zendingen boeken onder de naam van De
Lorme aan de Parijse bibliotheek bekend
Het sluiten van het contract met Bignon heeft De Lorme ook op niet-zakehjke gronden voldoening geschonken Heel nadrukkelijk bevestigde deze
overeenkomst immers een overwinning op zijn grote concurrent Reinier
Leers Deze Rotterdamse drukker was vanaf 1694 vaste leverancier van de
Parijse bibliotheek geweest van boeken die uit de Republiek, Engeland en
het Duitse taalgebied afkomstig waren, maar tussen 1700 en 1707 moet hij
langzaam maar zeker uit de gratie zijn geraakt en zijn monopoliepositie
hebben verspeeld40 De onderlinge verhouding tussen de Rotterdamse en
de Amsterdamse boekhandelaar is ronduit slecht geweest ruilhandel tussen
hen beiden bleek niet rechtstreeks mogelijk
Het duidelijkste geschilpunt was de affaire van 12 september 1704, toen
Leers zijn invloed bij de Admiraliteit op de Maze aanwendde om beslag te
laten leggen op een grote zending boeken die zijn concurrent uit Frankrijk
had laten overkomen 41 Aanvankelijk lag het succes duidelijk bij Leers die
misbruik maakte van de omstandigheid dat Franse boekverkopers hun partijen voor Amsterdam meestal via Rouen en Rotterdam verstuurden Leers
ontdekte bij visitatie wat hij hoopte te vinden, namelijk vier balen met ieder
vijftig exemplaren van de Dtctwrmaire de Tiévoux, een Franse roofdruk van
de bij hem van de persen gekomen Dictionaire universel van Antoine Fureticre, waarvoor hijzelf het privilege in de Republiek bezat Dat hij echter een
exorbitant hoge schadevergoeding eiste, dat de zeventien overige balen met
boeken, die met verboden waren, tevens in beslag werden genomen en De
Lorme door het bewust rekken van de affaire groot verlies leed, schoot de
Amsterdamse collegae-boekhandelaren in het verkeerde keelgat Zij protesteerden heftig42 De concurrentiestrijd tussen Leers en De Lorme en de
controverse tussen hun геьресііе еіуке vertrouwenspersonen Bayle en Le
Clerc die juist in deze tijd haar hoogtepunt begon te bereiken, stelden de
Rotterdamse en Amsterdamse groepen waarvan deze deel uitmaakten
scherp tegenover elkaar
Het is duidelijk dat De Lorme de vruchten heeft geplukt van de bijzonder
goede verstandhouding tussen Le Clerc en Bignon Zowel de corresponden
tie tussen deze geleerden als de periodieken waaraan beiden waren verbon
den, de Bibliothèque Choisie en an Journal de<: Sçauans, bevatten blijken van
het respect dat ze voor elkaar koesterden Allereerst lovende woorden Bignon schreef, zoals al eerder vermeld dat hij niemand in Europa kende die
een grotere eruditie bezat dan Le Clerc Deze laatste bracht in zijn tijdschrift
regelmatig Bignon ter sprake en gebruikte heel wat loftuitingen [XVII,
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375] "Mr l'abbé Bignon, qui est Ie Mecenas non seulement des gens de
lettres, mais encore de tous ceux qui contribuent à les faire fleurir
Elders noemde hij hem [XIX, 380] "un homme incomparable", die door
de hemel leek te zijn gezonden om de geleerden bescherming te bieden en
tot een werkzaam leven aan te zetten
Enkele opmerkelijke voorvallen illustreren bovendien duidelijk hoe gunstig de Fransman Le Clerc was gezind Ruim een halfjaar na het verschijnen
van het derde deel van de Bibliothèque Choisie bleek het daarin opgenomen
verweer van Le Clerc tegen Penzonius' Quintus Curtius Rufus, restitutus m
integrum, & vindicatus 43 nog steeds met door iedereen te zijn gelezen Op
19 januari 1705 verscheen in Parijs namelijk een artikel in het Journal des
sçavans [27-31] van de hand van de secretaris van het tijdschrift, Julien Pouchard Hierin besprak deze op een lovende wijze het werk van Penzonius,
waarin de Ars Critica wordt aangevallen44 Omdat er helemaal geen notitie
was genomen van zijn weerwoord, schreef Le Clerc op 19 februari 1705
een verontwaardigde brief aan Bignon, de hoofdredacteur van het tijdschrift, waarin hij een verklaring vroeg voor het ontbreken van zijn mening
in dit artikel Teruggekomen van een paar dagen carnavalsvakantie, was
deze onaangenaam verrast door de ergernis van Le Clerc en haastte zich op
de eenentwintigste van dezelfde maand om zich uitgebreid bij Le Clerc te
verontschuldigen 45 Noch Bignon, noch Pouchard, wiens naam overigens
onvernoemd bleef, hadden zijn verweer gelezen, maar Bignon zegde toe,
dat hij zich zo snel mogelijk een exemplaar van het derde deel van Le Clercs
tijdschrift zou laten bezorgen Tevens beloofde hij dat de Amsterdamse
geleerde recht zou worden gedaan Bignon zegde in deze brief ook toe dat
hij geen partij zou kiezen tussen Le Clerc en Penzonius en hij verzekerde,
dat de journalist die de boekbespreking had gemaakt te goedertrouw had
gehandeld en objectief de gedachten van Penzonius op papier had willen
zetten, zonder deze af of goed te keuren
Dat Bignon zich werkelijk voor Le Clerc heeft ingespannen, blijkt uit
het vervolg van deze kwestie Een brief van Joseph Saunn aan Le Clerc
maakt duidelijk dat Bignon aan hem de opdracht had verstrekt voor een
rectificatie zorg te dragen Omstandig zette Saunn in dit schrijven uiteen
welke moeilijkheden overwonnen moesten worden voor op 22 juni 1705
de rectificatie kon worden geplaatst Saunn had het artikeltje, naar een
model van Le Clerc, opgesteld Daarop was echter een fikse ruzie ontstaan
tussen Saunn en Pouchard, die in het geheel niet voor rectificatie voelde en
als secretaris van het tijdschrift kopij gemakkelijk kon tegenhouden Pas na
een paar maanden was Pouchard bezweken voor de druk van Saunn en
vooral Bignon Nu er een compromis-rectificatie tot stand was gekomen,
zo verzuchtte Saunn, moest Le Clerc goed beseffen dat Bignon deze moeite
bepaald niet voor iedereen zou hebben gedaan*
Uit een ander voorvalletje uit 1712 wordt dezelfde hoogachting van Bignon voor Le Clerc duidelijk Wanneer Samuel Turrettini bij een bezoek aan
Frankrijk wordt aangehouden door de douane, omdat hij enkele verboden
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boeken meevoert, zorgt Bignon ervoor, dat deze latere hoogleraar Hebreeuws uit Genève ongemoeid wordt gelaten Bignon schreef aan Le Clerc
dat hij gelukkig was zoiets te kunnen doen voor personen waarvoor Le
Clerc waardering had47:
. et je les lui ai fait rendre, ravi de trouver cette occasion de vous
marquer, combien je considère les personnes auxquelles vous prenez
quelques interest
Op momenten, dat De Lorme in moeilijkheden verkeerde, trad Le Clerc
soms op als zaakwaarnemer of vertegenwoordiger. Bij de affaire van 1704
stuurde Reinier Leers niet voor mets zijn zwager Joannes Brandt juist naar
Le Clerc met de opdracht er achter te komen, hoe deze over de zaak dacht
en welke stappen De Lorme zou ondernemen. In een brief van Brandt aan
Leers vertelde de Remonstrantse predikant, dat hij met rechtstreeks op de
zaak was ingegaan48:
De zin van Uw E. brief begrepen hebbende, ben ik dezen dag, de
klokke half dnj uuren bij D. Clericus geweest, hebbe hem de zaak,
als uit een gerucht daar iets van gehoort hebbende, zonder Uw E. te
melden, voorgehouden.
Wel had Le Clerc Brandt bij deze gelegenheid weten te vertellen dat de
Franse herdruk van het woordenboek in kwestie wel met honderd pagina's
was vermeerderd en als een nieuwe druk moest worden beschouwd, verder
oordeelde hij dat Leers zelf maar met De Lorme moest komen praten om
te zien of tot een accoord kon worden gekomen De Lorme bood Leers
f 2000,— schadevergoeding aan, terwijl de Rotterdamse boekhandelaar een
bedrag van f 5000,— eiste.
Ook later, toen De Lorme van 5 tot 23 mei 1709 in de Bastille werd
vastgehouden in verband met de kwestie Hardouin [zie dit hoofdstuk verderop], nam Le Clerc zijn zaken waar In een brief aan Le Clerc drong De
Lorme er bij zijn vriend op aan er toch vooral zorg voor te dragen, dat alle
boeken waar hij om gevraagd had, ook inderdaad uit Amsterdam werden
opgestuurd Het zou hem anders immers onmogelijk zijn met winst zaken
te doen. Le Clercs voorzichtigheid vanwege zijn eerdere detentie achtte De
Lorme overbodig. De geleerde moest hem zestig Hardouins via Brussel,
"de snelle weg", toesturen en de andere gevraagde boeken via Rouen. Dit
nadrukkelijk verzoek deed hij vergezeld gaan van de mededeling dat hij
inmiddels voordelig in Parijs papier kon kopen, ongetwijfeld een geruststellende opmerking bedoeld voor Le Clerc. De boekhandelaar wist heel goed
wat hij deed, zoals hij het blijken49
Je trouve icy des gens qui se chargent de toutes ces marchandises et
un marchand de papier se chargera des billets à ses risques pour le
montant desquels il me fournira du papier à 6 11. 10 s. la rame sans
mams cassées. Je pouray vendre chez moy la rame argent comptant
au moins cinq florins
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Ook deze laatste gebeurtenis toont duidelijk aan, hoe intensief het contact
tussen de boekhandelaar en zijn geleerde zaakwaarnemer is geweest
Dat in de Bibliothèque Choisie de nodige aandacht werd geschonken aan
De Lorme en zijn boeken, is aldus niet meer zo verwonderlijk en dat de
desbetreffende besprekingen lovend waren ligt, zeker waar het eigen werk
van Le Clerc betrof, al evenzeer voor de hand De volgende publicaties van
De Lorme kregen in het tijdschrift een lovende bespreking van Le Clerc
zelf, Le Nouveau Testament [II, 268-284; III, 394-409] en de Operaphilosophica
[IV, 140-158; XXI, 215-220], van Joannes Gerson de Opera omnia [X, 1-78],
van Jean Hardouin, Opera selecta [XVII, 373-404; XVIII, 250-308] en van
Jean Chardin, Voyages de Mr le chevalier Chardin, en Perse . [XXIII, 348421]. Dergelijke boekbesprekingen betekenden voor de handelaar een zeer
effectieve aanvulling op zijn gewone manier van reclame maken door middel
van het zetten van advertenties in kranten en literaire tijdschriften, het vooruitzendcn van titelpagina's of het rondsturen van korte samenvattingen aan
boekverkopers. Le Clerc was zo goed in zijn tijdschrift wel vijfmaal te
vermelden, dat een bepaald boek bij De Lorme te koop was5".
Driemaal voelde Le Clerc zich geroepen om zijn vriend in bescherming
te nemen waar het de uitgave van boeken betrof met op het titelblad ten
onrechte de naam van De Lorme Dit gebeurde bij de anoniem verschenen
Les intérêts de l'Angleterre ... van Jean Baptiste Du Bos [VI, 314-327], welk
boek volgens Le Clerc in Parijs was gedrukt, niet voorzien van het drukkersmerk van De Lorme "liberté", maar van het merk "bon d'or". In hetzelfde
artikel wees Le Clerc ook op een ander boek waarop ten onrechte de naam
van De Lorme was afgedrukt als drukkersadres, namelijk de Historica dtsqutsitio de re vestigiana hominis sacri van Jacques Boileau, broer van de beroemde
Nicolas Boileau-Despréaux; dit boekje was volgens Le Clerc in Rouen gedrukt In 1710 tenslotte deed zich een dergelijk geval voor met een werk
van Richard Simon, de Bibliothèque critique [XVIII, 159-196], dat echter
zeker bij Etienne Ganeau op de persen had gelegen51. Dergelijke wederrechtelijk aangebrachte drukkersvermeldingen wijzen er tevens op welk een
bekendheid De Lorme in de Franse boekenwereld genoot.
Ruim aandacht besteedde Le Clerc van 1707 tot en met 1709- in de delen
veertien tot achttien van de Bibliothèque Choisie — aan de Hardouin-uitgave
van De Lorme, aan de vaak onverantwoorde theorieën van de schrijver en
de reakties daarop. Dejezuiet Hardouin, bibliothecaris en professor aan het
college Louis-Le-Grand te Parijs en één van de redacteuren van het eerste
uur bij het Journal de Trévoux, stond in de geleerde wereld bekend gebleven
als een "homo paradoxotatos", als een man, die volgens Le Clerc evenzeer
bekendheid had verworven door zijn paradoxen als door zijn grote kennis32.
Met name zijn Chronologia Veteris Testamenti ad Vulgatam versionem exacta,
et nummis antiquis illustrata (Parijs 1697) en Chronologiae ex Nummis antiquis
restitutaeprolusio de Nummis Herodtadum (Parijs 1693), waarin hij onder meer
de theorie verdedigde dat de meeste werken der klassieke auteurs en ook
belangrijke geschriften van kerkvaders vervalsingen waren uit de dertiende
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eeuw, hadden binnen en buiten de orde derjezuicten veel stof doen o p w a a i en O o k Le Clerc had zich al eerder verschillende malen uiterst kritisch
uitgelaten over H a r d o u i n s theorieën in enkele boekbesprekingen in de Bibliothèque Universelle et Historique33. N u er zich voor zijn vriend D e L o r m e
een goede kans voordeed o m een uitgave van deze controversiële geleerde
te verzorgen in een grote oplage, stelde hij zich " w a t genuanceerder" o p .
H o e D e L o r m e aan het manuscript v o o r de Opera selecta k w a m , is met
geheel duidelijk U i t een brief aan de Laistre blijkt, dat D e L o r m e reeds o p
28 april 1703 aan H a r d o u i n had meegedeeld dat hij graag wilde overgaan
tot de uitgave van diens werken, die hij in handschrift van een vriend had
gekregen 5 4 , tot een uitgave k w a m het toen met. In een brief aan Bignon
van 27 oktober 1707 verhaalde D e Lorme, dat de n u m i s m a a t G e o r g e de
Ballonffeaux, een goede vriend van Hardouin, h e m toen hij in dat jaar op
de t e r u g w e g was van Parijs naar A m s t e r d a m , het manuscript van al de
werken van H a r d o u i n had aangeboden, met uitzondering van diens geschrift
over Phnius 5 ''. Ballonffeaux had D e Lorme verzocht o m deze gecorrigeerde
handschriften te d r u k k e n . D e L o r m e was onmiddellijk aan het werk gegaan
en n o g voordat in begin februari het werk in zijn geheel verscheen, had het
al verschillende malen in het middelpunt van de belangstelling gestaan
O n d e r druk van zijn superieuren wilde H a r d o u i n namelijk nieuwe correcties
aanbrengen in het reeds gedeeltelijk gedrukte werk en p o o g d e hij zelfs het
d r u k k e n geheel te laten staken D e begrijpelijke weigering van D e L o r m e
o m gevolg te geven aan deze verzoeken, leidde tot een schriftelijk protest
van H a r d o u i n , Protestation du Ρ H contre l'édition que l'on fait de ses ouvrages
à Amsterdam (Parijs 1708), dat ook in de Journal de Trévoux van september
[pp 1660-1664] w e r d o p g e n o m e n , evenals in de Journal des Sçavans.
D e L o r m e had zijn verdediging echter klaar en d r u k t e een Réponse dej L
de Lorme, libraire d'Amsterdam, à la Protestation du R Ρ Hardoum, touchant
l'impression de ses Oeuvres, qui se fait à Amsterdam (1708), dat eveneens in de
Journal des Sçavans w e r d o p g e n o m e n , en wel in het n o v e m b e r n u m m e r van
dat jaar 5 6 .
Dat de controverse tussen De Lorme en H a r d o u i n op papier groter was
dan in werkelijkheid, k o m t duidelijk naar voren in een brief van Fraguier,
die evenals B i g n o n regelmatig bemiddelde tussen zijn ordegenoot enerzijds
en Le Clerc anderzijds. Hierin schreef deze, op 5 april 1709 aan Le Clerc
dat D e L o r m e die o p dat m o m e n t nog in Parijs vertoefde, het plan had
opgevat o m ook n o g de Phmus-uitgave van H a r d o u i n te drukken. H a r d o u i n
was akkoord gegaan, maar wilde het manuscript alleen afstaan als zijn superieuren t o e s t e m m i n g gaven 5 7 ·
M D . L [= D e Lorme] songe à réimprimer infolio le Pline du Ρ H .
C e Pere n'a pu que le rendre meilleur, car sans toucher au fonds de
ses N o t e s , il y a toujours corrigé ou ajouté depuis qu'il est i m p r i m é
Mais il ne le donnera qu'avec la permission de ses Supérieures D e
L remettroit la Table toute de suite, & ce seroit un livre qu'il vendroit
bien.
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Tot een dergelijke uitgave is het overigens nooit gekomen.
De rol van Le Clerc bij de totstandkoming van de uitgave van deze Opera
selecta was zeer groot, de Amsterdamse geleerde had immers, samen met
Fraguier, het advies uitgebracht aan De Lorme om tot het drukken van dit
werk over te gaan, daar het aantal plaatsen dat tot controverses aanleiding
gaf, nog talrijker was geworden in vergelijking met vroegere uitgaven.
Ook had Le Clerc de Latijnse synopsis samengesteld welke door De Lorme
in het voorjaar van 1708 werd verspreid en waarin de geleerden en boekhandelaren konden lezen wat de inhoud zou zijn van de editie die op de pers
lag. Bovendien verzorgde Le Clerc de feitelijke redactie van de uitgave,
zoals blijkt uit een brief van Gisbert Cuper aan Basnage58·
Je suis informé depuis longtems, que les Ouvrages publiez par le Pere
Hardouin se réimpriment à Amsterdam. Je les ai vus entre les mains
de Mr Le Clerc, qui en a la direction
Het is dan ook met verwonderlijk dat deze uitgave van Hardouin ook in
de Bibliothèque Choisie ruime aandacht kreeg Toen in 1707 door Reinier
Leers een anonieme verhandeling werd uitgebracht, waarm Mathunn Vcyssière La Croze Hardouin aanviel op zijn theorieën over de klassieke auteurs,
nam Le Clerc in zijn tijdschrift onmiddellijk een artikel op met een reaktie
op dit in Rotterdam gedrukte schotschrift getiteld, Sentimens d'un Docteur
de Sorbonne sur un libelle intitulé. Dissertations historiques sur divers sujets ..
[XIV, 332-348] In een toelichting vertelde Le Clerc dat hij dit artikel dat
hem uit Parijs was toegestuurd, ongewijzigd en zonder kritiek had geplaatst.
Hij gaf voor niet te weten wie de auteur was en sprak voortdurend over de
schrijver als "l'ami du Ρ Hardouin. In deze overtuiging werd hij in ieder
geval gesterkt door De Lorme, die terzake in onwetendheid verkeerde,
zoals blijkt uit een brief in zijn kopicboek aan Fraguier, waarin hij schreef,
dat Hardouin hem een klein geschrift van één van zijn vrienden had beloofd
tegen Veyssière La Croze; De Lorme zou dit zelf laten drukken als het te
groot zou blijken voor één van de Hollandse tijdschriften Het bewuste
artikel was echter in werkelijkheid van Hardouin zelf, zoals deze later in
zijn Protestation zou toegeven.
.. je l'ai declaré publiquement par un Ecrit, que Mr.Le Clerc a inséré
dans le quatorzième Volume de sa Bibliothèque Choisie.
Het hoeft geen betoog dat Veyssière La Croze in het artikel van Hardouin
stevig van repliek werd gediend, zeker daar waar La Croze gesuggereerd
had dat Hardouin zijn theorieën opgelegd had gekregen van zijn superieuren
en zo gezien moest worden als de spreekbuis van zijn orde.
Veyssière La Croze stuurde Le Clerc een antwoord toe op het artikel in
de Bibliothèque Choisie, zoals blijkt uit zijn brief aan Cuper van 30 maart
170860:
J'ai fait tenir à Mr Le Clerc une petite Réponse au Jésuite qui m'a
attaqué Mr. Le Clerc a promis de l'insérer dans sa Bibliothèque
Choisie. Je crois qu'il le fera
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Omdat Le Clerc duidelijk wilde laten merken, dat hij buiten deze polemiek
stond en zich nu een uitstekende gelegenheid voordeed aan de geleerde
wereld te tonen dat hij een objectieve journalist was, nam hij het artikel
van Veyssière La Croze op in het volgende deel van zijn tijdschrift [XV,
163-187] In dit weerwoord trok de in Berlijn woonachtige geleerde fel van
leer en noemde de ook hem onbekende schrijver van de Sentimens "un
Jésuite en colère, qui parle & qui prend vivement à coeur les intérêts de sa
robe" Aan het begin en het eind van dit artikel kon Le Clerc het echter
niet laten enige inhoudelijke opmerkingen te maken en op beide geleerden
kritiek te leveren Zo oordeelde hij, dat La Croze ten onrechte de hele
jezuietensocieteit ervan beschuldigde de klassieken in een kwaad daglicht
te stellen Anderzijds maakte hij duidelijk dat hij zeer ver afstond van de
opvattingen van Hardouin en die van zijn orde en hij keurde ten strengste
af dat de auteur van de Sentimens in de slechte gewoonte van zijn tijd was
vervallen om iedere tegenstander die een andere mening was toegedaan,
maar meteen te beschuldigen van sociniamsmc [XV, 165] "l'Auteur des
Sentimens a accusé, selon cette mauvaise coutume, de Sociniamsme & de
Nestorisme, l'Auteur des Dissertations " Tot besluit van dit artikel volgde
een uitvoerige beschrijving, in vier bladzijden, van de Hardouin-uitgave
van De Lorme, een uitstekende reclame voor de uitgave van zijn vriend
De bespreking van de inhoud van de Opera selecta kreeg een plaats in deel
XVII (1709), waar Le Clerc begon met de onverholen wens dat de boekhandelaar de werken van Hardouin goed zou verkopen In het kort schilderde
hij ook nog even de moeilijkheden bij het drukken en hij het niet na vooral
het standpunt van de uitgever te verduidelijken Bij de samenvatting van
de inhoud besteedde hij alleen aandacht aan de inhoud van het eerste deel
en met name aan de met eerder in druk verschenen toevoegingen In de
volgende aflevering van zijn periodiek XVIII, [250-308] verklaarde Le Clerc
dat hij alvorens verder te gaan met een beschrijving van de inhoud, eerst
een officiële verklaring van de superieuren van de auteur wilde bespreken
In deze bekendmaking die Le Clerc integraal plaatste, distantieerden dezen
zich met name van de De nummis Herodiadum, Chronologia Veteris Testamenti
ad Vulgatam versionem exacta en de Numismata saecuii Constantiniant uit de
Opera selecta De verklaring, ondertekend door Michel Le Tcillier, provinciaal, Henri-Charles Forcet, rector van het college, en twee andere vooraanstaandejezuieten, werd gevolgd door een toelichting van Hardouin, waarin
hij zijn ongelijk toegaf en beloofde nooit meer dergelijke onjuistheden te
schrijven Werd dit document gesigneerd op 27 december 1708, slechts een
paar maanden later, m juni 1709, had Cuper Le Clerc al weten te vertellen
dat Hardouin, volgens Cupers Panjse informanten, ondanks deze verklaring
er toch nog steeds dezelfde meningen op na hield61, latere geschriften zouden
dat ook duidelijk maken
Het commentaar van Le Clerc op de "Déclaration" der jezuïeten [XVIII,
258-259] was heel kort, hij volstond met twee opmerkingen Allereerst
vertelde hij dat de jezuïeten van de schrijver van de Dissertations historiques
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die ook ter sprake was gekomen, ten onrechte vermeldden dat hij een Hollandse protestant was Le Clerc deelde mee dat deze auteur een naar Berlijn
gevluchte Franse monnik was die La Croze [Mathurin Veyssière La Croze]
heette Voorts reageerde hij op een zinsnede in de verklaring waarin hij zich
persoonlijk aangevallen wist Het ging over de laatste zinnen uit de verklaring, waar de oversten van Hardouin de hun onbekende La Croze verweten
een groteske aanval te hebben ondernomen tegen hun orde [XVIII, 256]
celui qui [= Veyssière La Croze] n'a pas eu honte de le débiter
sérieusement, s'est vu refute par ceux même de son party, qui ont le
moins accoutumé d'épargner les Jésuites
Terecht veronderstelde Le Clerc dat deze laatste woorden van de verklaring
aan zijn adres waren gericht Duidelijk had hij immers in zijn tijdschrift te
kennen gegeven dat La Croze veel te ver was gegaan door te beweren dat
Hardouin met zijn merkwaardige theorieën als spreekbuis had gefungeerd
voor heel zijn orde Op de sneer dat hijzelf over het algemeen niet gewoon
was de jezuïeten te sparen, antwoordde Le Clerc dat hij juist erg veel en
lovend over belangrijke jezuictenauteurs had geschreven, zoals over Dcnys
Petau, Jacques Sirmond, Jacques Bonfrere en Franciscus Vavassor62, maar
dat onbeschaafde ordegenoten als Antoine Despmeul door hem niet werden
gespaard Daarentegen beschuldigde Le Clerc op zijn beurt de redacteuren
van het Journal de Irevoux ervan hem, vanaf het begin, door het slijk te
hebben gehaald en hij verklaarde dat hij hun tijdschrift daarom nu niet meer
las63 Ten onrechte ging Le Clerc hier voorbij aan de denigrerende opmerkingen aan het adres van deze orde die al eerder in de Bibliothèque Choisie
een plaats hadden gekregen Zo had de Amsterdamsejournahst geschreven
dat de jezuïeten zeer ver verwijderd waren van de geest van het Evangelie
en de beginselen van de deugd [III, 246] en dat deze mening niet alleen door
alle Franse protestanten, maar ook door zeer veel katholieken werd gedeeld64 Ook had hij de journalisten van deze orde ervan beschuldigd dat
ze bijna uitsluitend personen afvielen die buiten de orde werden gewaardeerd
of van wie ze bang waren en dat ze slechts lovend spraken over protestanten
die ze eigenlijk minachtten of voor zich trachtten te winnen Zo kwam het,
volgens Le Clerc dat oordelen van jezuïeten onder protestanten een heel
andere uitwerking kregen dan de paters hadden bedoeld6''
Met grote vreugde zag De Lorme hoe zijn uitgave allang voordat die van
de persen kwam, volop in de publiciteit werd gebracht In een brief aan
Fraguier vertelde hij dat vele geleerden uit de republiek, Duitsland en Engeland hun afkeuring uitspraken over de onbewezen theorieën van Hardouin
en dat zij tegelijkertijd uitzagen naar de uitgave van De Lorme, waarin de
jezuïet in hun ogen wel haast verplicht was om met bewijzen voor zijn
stellingen te komen 66 , zoals bij het verschijnen bleek, zou Hardouin die
echter ook in deze uitgave niet geven
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3 Lezers en correspondenten
In het begin van achttiende eeuw groeide in de wetenschappelijke wereld
het bewustzijn dat de diverse geleerden tijdschriften onmisbare bronnen van
informatie vormden en dat geletterden en geleerden voor het verkrijgen
van nieuws uit de Republiek der Letteren met alleen meer hun toevlucht
hoefden te nemen tot hun correspondentiekringen Met name ook diegenen
die ver van een literair centrum of bibliotheek woonden en zich bovendien
de luxe van een kostbaar eigen epistolair circuit niet konden permitteren,
wisten dit nieuwe medium naar waarde te schatten67 Bij de nieuwsgaring
voor zijn eigen tijdschrift kon Le Clerc, zoals in het voorafgaande is aangetoond, gebruik maken van de winkels en de handelsrelaties van Amsterdamse boekhandelaren Toch was dit voor hem met voldoende Hij moest ook
kunnen rekenen op de diensten van zijn collega-geleerden in Europa Uit
de correspondentie van Le Clerc blijkt dat hij inderdaad kon vertrouwen
op hun hulp in dit opzicht Regelmatig maakte hij gebruik van de informatie
die zijn collega's hem verstrekten gegevens over belangwekkende boeken
die in hun omgeving werden gedrukt, pas verschenen werken die ter bespreking werden toegestuurd en zelfs kant-en-klare artikelen, hoewel hij daarvoor in het voorwoord van deel I bepaald niet had gepleit
Het lezerspubliek van Le Clercs periodieken bestond, zoals al eerder vermeld, met alleen uit echte geleerden Met name ook notabelen, geestelijken
en handelaren die een goede opleiding hadden genoten, hielden zich met
behulp van een geleerdentijdschnft op de hoogte van de ontwikkelingen in
de wetenschap of van de polemieken tussen verschillende geleerden Van
deze laatste categorie is uiteraard maar een beperkte groep in staat geweest
feitenmateriaal te leveren, de journalist vragen te stellen met enig belang
voor zijn tijdschrift of om hem hulp te bieden Maar er zijn uitzonderingen
twee brieven bleven bewaard van lezers die niet tot de kring van de geleerden
pur-sang behoorden, maar die wel het initiatief hebben genomen om de
journalist te schrijven over zijn tijdschrift Op 11 mei 1709 zette de overigens
onbekend gebleven J Umbscheiden6H in Utrecht een klacht op papier over
het ontbreken van de inhoudsopgave in de delen VI, X en XII van het
tijdschrift Hij zei te hopen dat deze fout zou worden hersteld en dat hij
nog voor het einde van de zomer de ontbrekende indices zou mogen ontvangen, omdat hij tegen die tijd naar zijn ver verwijderd vaderland moest
terugkeren Umbscheiden oordeelde, dat Le Clerc door het inwilligen van
zijn verzoek een goede dienst zou bewijzen aan zijn lezers die hij nog meer
aan zich zou verplichten
J'avoue, Monsieur, que ce travail est un peu bas pour un esprit aussi
élève & occupé que le vôtre, mais je me flatte, que vous saurez, que
vous en obligerez tous ceux, qui ont acheté vostre Biblioth[èquc]
Uit de tweede bekende brief van een met echt geleerd correspondent, blijkt
dat bijdragen van "gewone" lezers niet altijd werden geaccepteerd In het
voorjaar van 1711 ontving Le Clerc een brief van de naar Londen gevluchte
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predikant Charles Le Blanc de Beaulieu69, waarin deze een verslag deed van
de ontdekking van een urnenvcld bij Halmham in Norfolk en van zijn eigen
waarnemingen ter plaatse Hoewel de briefschrijver aan Le Clerc het weten,
dat deze de informatie, zonder vermelding van zijn naam, mocht gebruiken
voor zijn tijdschrift, oordeelde de journalist het verslag blijkbaar geen vermelding waard, in zijn periodiek wordt over deze opgraving niets verteld
Voor zijn materiaalvoorziening bleven natuurlijk de brieven van echte
geleerden veel belangrijker Deze zeer kleine groep onder de lezers bood
Le Clerc, zoals uit de correspondentie duidelijk naar voren komt, zoveel
materiaal aan dat hij moest selecteren en dat hij niet over voldoende ruimte
beschikte om alles te bespreken wat in zijn ogen aandacht verdiende, in zijn
tijdschrift klaagde hij dan ook regelmatig over plaatsgebrek70 Het aangeboden materiaal bestond voor een deel uit artikelen, die soms ook daadwerkelijk een plaats in het tijdschrift kregen Niet altijd valt te achterhalen welke
weg deze bijdragen van andere geleerden moesten volgen, voordat ze op
zijn werktafel terecht kwamen In veel gevallen zal de schrijver zelf zijn
artikel aan Le Clerc hebben toegestuurd Zo zond Jean Barbeyrac zijn "projet d'une nouvelle édition de Lucrèce" rechtstreeks vanuit Berlijn naar Le
Clerc71 en verstuurde Guillaume Bonjour zijn bijdrage, een uittreksel van
drie door hem zelf in Italie uitgegeven boeken, vanuit Den Haag naar de
journalist 72 Ook de "Lettre écrite à l'auteur de la Bibl Choisie, concernant
un traité sur le Sistre" [XVI, 167-191] werd door een onbekende geleerde
direkt naar Le Clerc gestuurd In andere gevallen echter moesten artikelen
voor zijn tijdschrift soms een hele omweg afleggen, alvorens ze via zijn
correspondenten in zijn werkkamer arriveerden In deel XXV van de Bibliothèque Choisie bijvoorbeeld schreef Le Clerc aan het eind van een artikel
over de anonieme uitgave van de Memoires de la vie de Jaques Auguste de Thou
[XXV, 26-38]73 dat het artikel hem was toegestuurd en dat hij het, in de
vaste overtuiging dat het een correct uittreksel betrof, ongezien had geplaatst In een brief van 18 juni 1712 verhaalde Claude-François Fraguier,
al tien jaar als journalist werkzaam bij dejoumal des Sçavans en wellicht de
belangrijkste informant van Le Clerc in Parijs dat een van zijn vrienden de
zes boeken van het leven van de Thou had vertaald74 Deze vriend, JacquesGeorge Le Petit75, had zelf een uittreksel van de door hem vertaalde uitgave
vervaardigd en had dit vervolgens aangeboden aan de redactie van het Journal Omdat Bignon echter niet had geweten dat de vertaler zelf een uittreksel
van het boek zou vervaardigen en hij al aan een van zijn medewerkers de
opdracht had gegeven aan het werk een artikel te wijden dat inmiddels ter
perse lag, bood Fraguier het uittreksel van zijn vriend aan Le Clerc aan,
opdat deze het op zou nemen in zijn "excellente Bibliothèque Choisie" In
het geval dat Le Clerc het artikel met zou willen plaatsen, moest hij het
maar sturen naar de uitgever van de Nouvelles de la République des Lettres
In deel VIII van de Bibliothèque Choisie [327-345] verscheen eveneens een
ingezonden artikel dat pas via een omweg een plaats in het tijdschrift had
kunnen vinden "Remarques sur Ie Monument d'Ancyre envoyées par un
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Inconnu à l'auteur de la В С . " In het begin van deze bijdrage verhaalde Le
Clerc dat hij deze "mémoire" enige dagen daarvoor had ontvangen Zij
was geschreven in een hem onbekende hand en met in het Frans, maar "en
une autre Langue" [Vili, 327]. Uit de bewaard gebleven correspondentie
van Gisbert Cuper blijkt dat Le Clerc de Franse vertaling van de oorspronkelijk in het Nederlands gestelde tekst via Cuper had ontvangen Het is
aannemelijk dat Cuper zelf voor Le Clerc de Franse vertaling van dit artikel
had gemaakt; de oorspronkelijke in het Nederlands gestelde en aan Le Clerc
toegestuurde tekst bevindt zich immers thans nog in de correspondentie
van Cuper, zoals blijkt uit een kleine losse notitie van Cuper bij dit handschrift76
J'ai envoyé ces remarques à Mr Le Clerc; il ne sçait d'où elles viennent, et il les a mis traduites en François dans sa Bibliothèque Choisie,
Article 7, du tome VlIImc à la page 327.
Wellicht waren de Latijnse samenvattingen van twee Nederlandstalige
werkjes van Johannes d'Outrein over het nut van de catechizatien [XVII,
312-326] en over de "godlyke waarheden" [XVII, 326-341] ook wel van
Cupers hand.
Er zijn nog meer artikelen te noemen die via de bemiddeling van een van
zijn geleerde correspondenten hun weg n^ar Le Clerc vonden, in deel XXIII
[57-70] werd een uittreksel geplaatst waarboven Le Clerc opmerkte: "Extrait d'une Dissertation Italienne MS touchant la PapesseJeane & le Domaine temporel des Papes ... Par Gihbcrt Benvenuti, communiquée par celui
à qui elle a été envoyée, à l'Auteur de la BC" 7 7 Misschien is het abbé
Fraguier geweest die bemiddelde bij het verzenden van twee uit Parijs afkomstige anonieme bijdragen, namelijk de bespreking van de nieuwe Grammaire Françoise^zn Claude Buffier [XIX, 133-165] en het "Réponse à l'Avertissement qui a été ajouté à la nouvelle Edition des Oeuvres de Mr. des
Préaux" [XXVI, 64-82].
Het is zeker met juist te veronderstellen dat al het Le Clerc toegestuurde
materiaal ongewijzigd geplaatst kon worden. Klaagde hij immers niet
[XVII, avert ] over de onvolledigheid van de hem toegestuurde artikelen
en sprak hij ook met de hoop uit dat hij voortaan alleen nog maar bijdragen
zou ontvangen, waaraan hij zelf met veel meer hoefde te corrigeren? :
On y verra divers articles, qui ne m'ont pas beaucoup avancé; parce
que je les ai reçus en un état, au quel je ne les pouvois pas envoyer à
l'Imprimeur . Je suis bien obligé à ceux, qui me les ont envoyez,
mais je leur aurois plus d'obligation, s'ils ne m'eussent envoyé que
des choses, queje pusse d'abord remettre à l'Imprimeur, sans le copier, ni les redresser.
Anderzijds herhaalde hij in dit zelfde "avertissement" duidelijk dat hij zich
de vrijheid bleef voorbehouden om een ingezonden artikel niet op te nemen.
Een voorbeeld hiervan is misschien het zogenaamde "postscript" dat Lady
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Masham door Göltet aan Le Clerc liet sturen 78 . In dit geschrift verdedigde
zij haar vaders The true intellectual system of the universe tegen de aanvallen
die Bayle tegen het werk had ondernomen 79 . Le Clerc nam haar reaktie niet
op. Misschien omdat zijn eigen polemiek met Bayle, juist naar aanleiding
van The true intellectual system in de Bibliothèque Choisie, al zoveel plaats in
zijn tijdschrift had ingenomen; wellicht ook omdat - zoals nog aan de orde
zal komen — het antwoord van Bayle, in de Histoire des Ouvrages -des Sçavans,
van dien aard was, dat Lady Masham besloot haar "postscript" tegen de
Rotterdamse wijsgeer niet te laten publiceren.
Veel geleerden stuurden, behalve artikelen, ook boeken aan de journalist,
vaak eigen werk, waarvan men hoopte, dat het door een gunstige bespreking
de nodige bekendheid zou krijgen. Met dit doel zond Ezechiel Spanheim
zijn Dissertationes depraestantia & usu numismatum Antiquorum op [XI, 1-104].
Hij wist maar al te goed welke voordelen aan een gunstige bespreking waren
verbonden 80 :
Je scay, Monsieur, le prix, queje dois faire, d'un jugement autant
réfléchi, et d'un sçavoir exquis et diffus, comme le vostre, et ainsi
de l'honneur, qui en reviendra à l'ouvrage, et du profit au Libraire.
Ook Berkeley zal zijn Treatise aan Le Clerc hebben toegestuurd 81 in de hoop
in het tijdschrift een bespreking aan te treffen, in welke verwachting hij
overigens niet werd teleurgesteld [XXIII, 235-236]. Joseph Wasse die via
Peter Needham zijn C. Crispí Salt4stii, quae exstant aan de Amsterdamse
journalist ten geschenke had gegeven, zou zeker teleurgesteld zijn geweest,
indien zijn geste niet met een bespreking was beloond. Wasse werd uiteraard
op zijn wenken bediend, omdat aan het boek immers een levensbeschrijving
van Sallustius voorafging die door Le Clerc zelf was geschreven [XXI,
339-376]82. Ook Johann-Albert Fabricius stuurde regelmatig eigen werk op
83
, zoals zijn Bibliotheca Latina [III, 362-372] en zijn Codex apocryphus [IV,
315-363], en kreeg gunstige recensies. Anderzijds besprak Le Clerc niet alle
werken die hem door auteurs werden toegestuurd. Soms kreeg een werk
nog wel een vermelding, zoals de door Jean-François Baitus toegestuurde
Suite de la Réponse à l'Histoire des Oracles [XVII, 308]H4 en de Oratio de novis
et antiquis van Burchardus de Volder in een bewerking van John Gale [XVIII,
390], maar dat waren toch geen echte besprekingen 8 '.
Andere pas verschenen boeken, met name uit Engeland en Italië, waar
de met Le Clerc bevriende Amsterdamse boekhandelaren weinig relaties
hadden, bereikten zijn werkkamer ook hoofdzakelijk door toedoen van zijn
correspondenten. Zo zondj. Ebor hem, in de eerstejaren van de Bibliothèque
Choisie boeken om te bespreken, bijvoorbeeld Bentley's Horace [III, 348-350]
en Gregory's Oxford-uitgave van het Nieuwe Testament [XIV, 348-350]86;
Shaftesbury bezorgde hem boeken, zoals de Suidas-uitgave van Küster [IX,
172-186]87 en Paul Vaillant deed hem de verzamelde werken van Saint-Evremond toekomen in opdracht van de tekstbezorger, Pierre Desmaizcaux
[XXI, 225-231 ]8B. De verschillende delen van de Foedera, сопиentiones, literae
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et cujuscumque generis acta publica van Thomas Rymer, die vanaf deel XVI
in het tijdschrift een zeer ruime bespreking kregen, - in totaal werden bijna
twee delen van de Bibliothèque Choisie erdoor in beslag genomen - , waren
een geschenk van Charles Montagu, de eerste graaf van Halifax. Pierre
Desmaizeaux bemiddelde bij de verzending van deze kostbare boeken 89 en
Le Clerc vroeg deze correspondent, of de auteur zelf misschien een artikel
zou willen schrijven of anders interessante informatie zou kunnen verstrekken90. Uiteindelijk zou niet Thomas Rymer zelf, maar Paul de Rapin de
Thoyras Le Clerc te hulp schieten bij de bespreking van dit zeer omvangrijke
werk; zoals vermeld nam Rapin de Thoyras acht van de negen aan deze
folio-uitgave gewijde artikelen voor zijn rekening. Desmaizeaux liet de
verschillende banden van de Foedera versturen door Georges-Tobie Guiguer, echtgenoot van Suzanne Leti en zwager van Le Clerc. Guiguer was
in 1695 in Engeland genaturaliseerd, "born at Lyons in France, son of Leonard Guigner and Elizabeth his wife"91. Uit verschillende brieven blijkt,
dat Guiguer, in ieder geval tussen maart 1709 en februari 171792, toen hij
vermoedelijk als boekhandelaar werkzaam was vlakbij de Tower, voor Le
Clerc een betrouwbaar verzendadres in Engeland is geweest. Het adres
luidde meestal: "Tourton & Guiguer, Marte-Lane Fenchurch Street London". Le Clerc vermeldde overigens dat ook de compagnon van zijn zwager
familie van hem was 93 .
Boeken uit Italië werden soms rechtstreeks aan Le Clerc toegestuurd,
zoals door don Passione!, die hem de Forojuliensis van Giusto Fontanini
zond [XX, 261-269],94, en door don Francesco Bianchini die Le Clerc ook
een zelf geschreven werk deed toekomen, namelijk De kalendario et cyclo
Caesaris [XXVII, 177-194]. In dejaren 1710 en 1711 kreeg Le Clerc ook
veel materiaal uit Italië toegespeeld door de jurist Henri Brenkman 95 . Deze
advocaat uit Den Haag was door bemiddeling van Le Clerc in staat gesteld
om in Italië allerlei handschriften uit de oudheid te bestuderen. Twee invloedrijke correspondenten van Le Clerc, Antonio Magliabechi, bibliothecaris aan het hof van de Medicis te Florence96, en Henri Newton, Engels
gezant ter plaatse97, ontvingen Brenkman, mede dank zij de aanbeveling
van Le Clerc, allerhartelijkst. Te midden van een overdaad aan manuscripten
bracht de jurist enige gelukkige jaren door en vol dankbaarheid jegens Le
Clerc stuurde hij regelmatig door hem gevraagde kopieën van Latijnse en
Griekse handschriften op. Ook hij besefte, evenals Le Clerc die er regelmatig
getuigenis van aflegde98 dat de uitgevers van klassieke auteurs niet in Italië,
maar juist in de Republiek woonachtig waren. Tot Italiaanse geleerden
bleek Le Clerc zich immers af en toe te richten met het verzoek hem kopieën
toe te sturen van nog niet eerder gepubliceerde manuscripten der klassieken,
opdat hij die vervolgens in de Republiek zou kunnen uitgeven 99 .
Het negatieve beeld dat er binnen de Republiek der Letteren bestond over
de toenmalige Italiaanse geleerdenwereld had ertoe geleid dat er in het algemeen maar weinig goede en rechtstreekse kanalen existeerden, waarlangs
boeken vanuit de Italiaanse drukkerijen hun weg konden vinden naar de
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4. Een in Italië geslagen penning ter ere van Jean Le Clerc
Uit: Ρ. Α. Gaetanus, Museum MazzucheUianum ... deel II, Venetië 1763, p. 55
(Foto: Museum Meermanno-Westreenianum, 's-Gravenhage)

journalisten van het Journal de Trévoux, het Journal des Sçavans, de Nouvelles
de la République des Lettres en de Histoire des Ouvrages des savans. Met n a m e
dankzij de aanwezigheid van B r e n k m a n in Italië beschikte Le Clerc in deze
jaren over een goede aanvoerlijn. Van de vele Italiaanse boekjes die B r e n k man aan zijn A m s t e r d a m s e vriend stuurde - getuige zijn brieven aan hem
- kreeg een enkel ook een bespreking in de Bibliothèque, en wel De M.
Aurelii Antonini Elegabali tribunitia potestate V. van Virginio Valsecchi 100 .
Opvallend is de bemiddelende rol die Gisbert C u p e r heeft gespeeld bij
de materiaalvoorziening van boeken en nieuwtjes die uit Italië, maar ook
uit andere landen afkomstig waren. Deze internationaal bekende geleerde,
alom gewaardeerd o m zijn onpartijdigheid en verdraagzaamheid 1 0 1 , had,
naar zijn eigen zeggen, een geweldig correspondentienet o p g e b o u w d met
zeer vele geleerden en politici 102 :
J'aij outre cela un extrême plaisir de lier correspondence en rayonnemens politiques que sçavantes avec des habiles gens, et cela va assez
loin; mais j e n ' i n c o m m o d e personne, et j e ne suis jamais fâché, si
quelqu'un ne repond pas toujours à mes honnestetez.
C u p e r , die als een echte verzamelaar te w e r k ging en zijn uitgaande correspondentie in kopie even ordelijk bewaarde als de brieven die aan hem waren
gericht, sprak over Le Clerc als zijn bijzondere vriend, "Clericus singularis
amicus meus" 1 0 3 . D e Deventer magistraat voorzag Le Clerc in ieder geval
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van de volgende werken Monumenta veteris Antn (Rome 1700) van Philippe
del Torre, bisschop van Adria [XVII, 167-185], Pisaum querelae & vmdiciae
expositae [XVII, 190-210] en Herbarium Diluuianum [XX, 430-435]104 van
Joannes Jacobus Scheuchzer, l'Apologie pour la vieille ville d'Avenche van
Marquard Wild [XXI, 229-231 en 436-446],()5 en de Adversaria Anatomica
prima van Jo Batista Morgagni [XX, 140-145] Marquard Wild had Cuper
twee exemplaren van zijn boek toegestuurd met het verzoek uittreksels te
plaatsen in een in de Republiek verschijnend tijdschrift106 Dat Cuper bij
zijn keuze uit de in de Republiek verschijnende periodieken, het boek uitgerekend naar Le Clerc zond, is zeker met toevallig Bij een dergelijk verzoek
van Magliabechi namelijk om een uittreksel van een boek van Morgagni
geplaatst te krijgen in een Hollands tijdschrift naar Cupers keuze, bekende
de Deventer geleerde dat de Bibliothèque Choisie hem van alle tijdschriften
het beste beviel107 en het bewuste uittreksel kreeg een plaats in de periodiek
van Le Clerc Eerlijkheidshalve dient wel te worden vermeld dat Cuper in
deze jaren geen ruime keus aan geleerdentijdschnften had De Histoire des
Ouvrages des Savans was in maart 1709 opgehouden te verschijnen en van
de andere lopende periodieken kon alleen de Nouvelles de la République des
Lettres in aanmerking komen Dit tijdschrift was echter met in staat met Le
Clercs periodiek te concurreren
Le Clerc wist overigens de medewerking van zijn vriend uit Deventer
duidelijk te waarderen 108
Je vous renvoyé, Monsieur, les livres & les MSS que vous m'aviez
fait la grâce de m'envoyer Vous verrez que j'en fait un bon usage,
par le XVII Volume de ma Bibl Choisie Je les ai insérez avec plaisir,
comme je ferai toujours ce qui viendra de vous ou de vos Amis Je
vous en suis tres oblige
Verscheidene keren plaatste Le Clerc trouwens ook opmerkingen die van
Cuper afkomstig waren Zo kon de lezer van de Bibliothèque Choisie kennis
nemen van een correctie [XXVI, 459], die de "illustre Mr Cuper" had
gestuurd over een passage die het werk van Minucius Felix betrof109
Dat Le Clerc uit de Duitse landen niet zoveel bijdragen voor zijn tijdschrift
ontving, is ongetwijfeld mede te wijten aan zijn houding ten opzichte van
de redactie van de Acta eruditorum en zeker ook aan de manier waarop hij
een artikel van Gottfried Wilhelm Leibniz weigerde Otto Mencke, de Leipziger hoogleraar die al sinds 1682 als hoofdredacteur van het Duitse geleerdentijdschrift aktief was, toonde zich zeer geschokt door opmerkingen van
Le Clerc, geuit in het eerste deel van de Parrhasiana, als zouden de redacteuren
van de Acta in hun uittreksels zoveel aandacht schenken aan beledigende
uitingen van auteurs aan het adres van Le Clerc en anderen Mencke doelde
op de volgende passage [Parrhasiana I, 383]
On ne peut pas se taire ici sur une coutume, que les Journalistes de
Leipsic ont affecté de suivre, à l'égard de Mr L С [= Le Clerc] & de
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plusieurs autres C'est que si un Auteur en colère a dit quelque chose
d'injurieux, ou de désobligeant de lui, ils n'ont point manqué de le
remarquer, comme si le but d'un Journal étoit de conserver la mémoire des injures, que ceux qui les ont dites ont bien souvent honte
d'avoir laissé échapper
In een brief aan Leibniz schreef Mencke dat- hij naar aanleiding van deze
beschuldiging mets meer te doen wilde hebben met de Amsterdamse journalist110
Mein hochgeehrter Patron wird des hn Clerici Parrhasiana gelesen
haben, dann er auch die Collectores Actorum heftig invehiret, dass
sie aus denen buchern vornehmlich zu extrahiren pflegten, womit
andere leute injuniret wurden Er thut uns Unrecht, da wir vielmehr
mit fleiss dergleichen übergehen
Mein Hochg Patron wird in dem
Octobn Actorum sehen, dass wir uns in keine handel mit Clerico
einlassen und der h Clericus vielleicht uns künftig zu frieden lasst
Leibniz zelf zou enige jaren later, in het begin van het jaar 1705, eveneens
een onaangename ervaring opdoen met de Amsterdamse journalist De
Duitse filosoof had Le Clerc een artikeltje gezonden voor zijn Bibliothèque
Choisie, waarin hij een uiteenzetting gaf over zijn leer betreffende de vooraf
bepaalde harmonie In zijn Bibliothèque Ancienne et Moderne [XXIII, 414-415]
verhaalt Le Clerc, dat hij het bewuste artikel, zelfs na het enige malen
herlezen te hebben, niet met het verstand kon vatten, en dat hij het aan
Leibniz had teruggestuurd met het verzoek om nadere uitleg De Duitse
geleerde oordeelde een dergelijke bede overbodig en stuurde het artikel naar
Henri Basnage de Beauval die het opnam in de Histoire des Ouvrages des
Savans [mei 1705, 222-236]11, Uit een brieffragment van Le Clerc, gericht
aan een onbekende, dat thans wordt bewaard in de briefwisseling tussen
Leibniz en koningin Sophie112, wordt snel duidelijk, waarom Leibniz het
waarschijnlijk met meer nodig heeft geoordeeld Le Clerc de gevraagde
toelichting te verschaffen De kritische toon, waarin Le Clerc zich had
uitgelaten over de denktrant van de Duitse filosoof, zal Leibniz hebben doen
besluiten van een verdere correspondentie met Le Clerc afte zien
Il auroit été à souhaiter que Mr Leibniets eut pris la peine d'expliquer
son sentiment d'une maivère claire & proportionée à la portée de tous
ceux qui savent un peu de Philosophie Son écrit paroîtra plein de
paradoxes à ceux qui n'entendent pas sa pensée, & fera naître mille
questions que personne ne peut résoudre que lui
Le Clerc bleek het bovendien niet te kunnen waarderen dat Leibniz geen
kennis had genomen van Le Clercs bespreking van Cudworths theorieën
in de Bibliothèque Choisie Dat was wellicht de belangrijkste reden voor de
weigering van de Amsterdamse geleerde het bewuste artikel in zijn tijdschrift op te nemen
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Een enkele keer gaf Le Clerc de lezers van zijn periodiek de gelegenheid
zelf een wetenschappelijk vraagstuk aan het lezerspubliek voor te leggen .
Zo stelde hij ruimte ter beschikking aan het "projet" van Barbeyrac [XVII,
242-269], die voornemens was een nieuwe Lucretius-uitgave het licht te
doen zien. Tevens deed hij het voorkomen, alsof hij een niet verder met
name genoemde geleerde aan het woord liet, toen hij in deel [VII 191-213]
van zijn tijdschrift een oproep plaatste, waarin om medewerking werd gevraagd voor de voorbereiding van een nieuwe bloemlezing van Griekse
puntdichten. In Le Clercs levensbeschrijving komt echter duidelijk naar
voren dat deze onbekende geleerde niemand anders was dan Le Clerc zelf.
Ook de vele manuscripten die bij de veiling van zijn bibliotheek werden
aangetroffen en die op deze uitgave betrekking hebben, tonen aan dat Le
Clerc zeer veel moeite heeft gedaan om een dergelijk werk te realiseren113;
het is evenwel nooit zover gekomen. Le Clerc plaatste van een echte anonymus een "Lettre écrite à l'Auteur de la Bibl. Choisie, concernant un Traité
sur le SISTRE" [XVI, 167-191]. Dit stuk behelsde enkele fragmenten uit
een polemisch betoog over het antieke sistrum, voorafgegaan door onder
meer de opmerking van de bewuste scribent dat hij niet langer onbekend
wilde blijven in de wereld der geleerden:
Je ne veux plus demeurer inconnu dans la République des Lettres, &
si vous approuvez les remarques queje vous envoyé, dès-là je menace
le Public.
Uiteraard stelde Le Clerc ook zelf zo nu en dan rechtstreeks vragen aan zijn
lezers. Zo vroeg hij, aan het einde van het tweede artikel in deel XII [80],
of iemand hem zou kunnen meedelen waarom niet alle hout kan branden.
Le Clerc beloofde dat ophelderingen die de moeite van het lezen waard
waren, zouden worden besproken. Reeds in het volgende deel van het
tijdschrift besteedde de journalist enkele bladzijden aan de binnengekomen
reakties op deze vraag [XIII, 351-354]. Al met al hield Le Clerc met dergelijke artikelen, hoe gering ook in aantal, wel de schijn op dat zijn Bibliothèque
een platform was waar lezers over zeer uiteenlopende onderwerpen met
elkaar konden communiceren.
Le Clerc heeft bij de redactie van zijn tijdschrift de steun gehad van verschillende geleerde correspondenten en lezers. Met name Gisbert Cuper zorgde
regelmatig voor bemiddeling bij het toesturen van bijdragen van geleerden
uit binnen-en buitenland. In het algemeen kan worden gesteld dat Le Clerc
via de met hem bevriende Amsterdamse uitgevers en via een uitgebreide
kring van correspondenten voldoende aanbod heeft gehad om de lezers van
zijn tijdschrift een gevarieerd menu voor te schotelen.
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Hoofdstuk IV
HET TIJDSCHRIFT, DE POLEMIEKEN
1

"Openbaer keurmeester"
In dezelfde brief van 7 december 1702, waarin Père Leonard door Jacques
Bernard op de hoogte werd gesteld van het plan van Le Clerc de Bibliothèque
Universelle et Historique voort te zetten1*, maakte de vroegere mederedacteur
van dit tijdschrift eveneens melding van een hardnekkig gerucht dat in de
Republiek de ronde deed "On dit qu'il n'a repris cet Ouvrage, dontj'ay
fait les cinq derniers Tomes, que pour avoir heu de respondre à ceux qui
l'attaqueront " Op de vraag, of dit praatje op waarheid berustte en de Bibliothèque inderdaad nieuw leven was ingeblazen om Le Clerc een adequaat
instrument te verschaffen, waarmee hij de vele aanvallen op zijn persoon
en zijn opvattingen zou kunnen pareren, zou een simpel bevestigend antwoord zeker onjuist zijn het zou niet ten volle recht doen aan de intenties
van de journalist In de eerste plaats diende het tijdschrift er immers voor
zijn eigen theorieën, vooral op het gebied van de filosofie, de theologie en
de filologie, te verspreiden en deze opvattingen aan de hand van allerlei
boekbesprekingen kenbaar te maken aan een ieder die ze maar wilde lezen
Daarbij kwam dan de prettige omstandigheid dat het regelmatig verschijnen
van deze periodiek Le Clerc in de gelegenheid stelde snel en doeltefïend te
reageren op meningen, die niet met de zijne strookten Vastgesteld moet
worden dat geen van zijn opponenten uit deze jaren in een zo gunstige
positie verkeerde als hij en dat de Amsterdamse journalist nooit heeft geschroomd zijn tijdschrift te gebruiken voor polemische doeleinden
Interessanter is echter de vraag, hoe het komt dat zoveel geleerden,uit
alle hoeken van de Republiek der Letteren afkomstig, zich geroepen hebben
gevoeld tegen Le Clerc ten strijde te trekken Het antwoord op deze vraag
is heel wat complexer en ligt deels besloten in zijn vrijzinnige en vaak
modernistische opvattingen, deels zeker ook in de vrijmoedige en zelfs
arrogante wijze waarop hij zijn kritiek gestalte gaf Bovendien publiceerde
hij, zoals al eerder vermeld, m een periode, waarin het gekrakeel der geleerden niet van de lucht was en meningsverschillen gemakkelijk ontaardden
in scheldpartijen Van hun kant namen veel van Le Clercs opponenten even
weinig égards in acht2 In de aan het einde van de zeventiende en het begin
van de achttiende eeuw woedende "querelle des anciens et des modernes",
waarmee de grote veranderingen van de "Crise de la conscience européenne" gepaard gingen, speelde Le Clerc immers een prominente roP Deze
onenigheid, met als voornaamste strijdvraag of aan de erfenis van de klassieke oudheid meer waarde moest worden gehecht dan aan moderne prestaties en ontwikkelingen, had een universeel karakter In alle cultuurgebie80

* Noten zie ρ 205

den werd deze strijd uitgevochten zowel op het terrein van de kunsten en
wetenschappen als op dat van de politiek en de techniek. Aanvankelijk
werden aan het eind van de zeventiende eeuw de heftigste discussies over
deze materie met name in Frankrijk gevoerd Geleerden als Charles Perrault
in zijn gedicht Le siècle de Louis ¡e Grand (1687) en in zijn Parallèle des anciens
et des modernes (1688-1697) en Fontenelle met de Digression sur les Anciens et
les Modernes (1688) waagden het de vergelijking tussen oudheid en eigen
tijd aan te gaan en wisten in hun geschriften vele contemporaine ontwikkelingen en verrichtingen aan te wijzen die de prestaties uit de klassieke oudheid konden evenaren of zelfs overtreffen. Deze vooral op het eigentijdse
Frankrijk gerichte discussie vond, tot diep in de achttiende eeuw, zijn
weerklank bij geleerden in de gehele Republiek der Letteren. De hoofdgedachte van de Modernen bleef het Cartesiaans geloof m de progressiviteit
van de beschaving die, eenmaal aanvaard, vanzelfsprekend leidt tot acceptatie van de superioriteit, of op zijn minst de gelijkwaardigheid, van de
modernen aan de klassieken
Le Clercs opvattingen over de waarde van de, in zijn ogen vaak te klakkeloos geïmiteerde en te kritiekloos aanbeden schrijvers uit de oudheid,
waren even duidelijk als voor veel traditioneel denkende geleerden schokkend en onverteerbaar Hij eigende zich het recht toe, een duidelijke scheiding te maken tussen al wat hij in de werken van klassieke auteurs verdienstelijk en waardevol oordeelde en wat hij waardeloos en zelfs verderfelijk
vond Zonder aarzeling durfde hij fouten aan te wijzen in het oeuvre van
klassieke coryfeeën en hun autoriteit aan het wankelen te brengen. Vanuit
een optimistisch vertrouwen in de mogelijkheden en ontwikkelingen van
zijn eigen tijd gaf hij de menselijke rede de leiding bij het kritisch onderzoek,
waaraan hij de klassieken zonder beperkingen wenste te onderwerpen Het
was zijn vaste overtuiging dat bij ieder onderzoek, op welk terrein ook,
deze rede de mens niet kon bedriegen [IX, 152] "La Droite Raison est une
lumière qui vient de Dieu & qui ne nous trompe jamais, quand nous la
suivons, avec exactitude " Maria Christina Pitassi verhaalt in haar studie
over Le problème de la méthode critique chez Jean Le Clerc [ρ 141, hoe Le Clerc
in zijn filosofische discussie met Isaac Papin in dejaren 1684-1685 werd
gedwongen om het begrip "raison" nader te omschrijven. In een brief aan
Papin van 12 december 1684 rekent hij in ieder geval af met een "raison"
die alleen maar speculatief te werk gaat en zich tevreden stelt met abstracte
ideeën "qui ne sont bonnes à rien". Zonder een eenduidige begrenzing aan
te geven, paalt hij het domein van de kenbare werkelijkheid af als een gebied
binnen "certaines bornes qui comprennent toutes nos connaissances utiles
et certaines " Over de manier waarop men op een juiste en precieze wijze
van deze "Droite Raison" gebruik diende te maken, merkte Le Clerc m
zijn Parrhasiana [II, 80] op.
Mais pour raisonner d'une manière juste, sur des sujets difficiles &
embarrassez, tels que sont quantité de controverses, il faut avoir pris
quelque soin de cultiver sonjugement, par la connoissance des règles,
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qui nous apprennent à discerner le Vrai du Faux, & à conduire nos
pensées, dans la recherche de la Vérité Quand il s'agit de choses, qui
tombent sous nos sens, ou qui dependent de l'expérience; la connoissanec, que l'on en acquiert, par l'usage même de la vie, fait que l'on
connoit si les raisonnemens, que l'on fait sur ces sortes de choses,
sont concluans ou non.
Aan het geloof in de onfeilbaarheid van de rede die volgens zijn opvatting
altijd en bij iedereen hetzelfde zou functioneren, een kenmerk van het echte
rationalisme, dankte Le Clerc ook zijn onbeschroomdheid in het verkondigen van al wat deze rede aan macht en vermogen bezat En wie kon hem
verbieden de resultaten van onderzoekingen, geleid door deze "droite raison", m de openbaarheid te brengen' Enerzijds is het deze praktisch onbegrensde vrijheid die hij als journalist opeiste, maar anderzijds ook het soms
naïeve vertrouwen in de rede, die hem heel wat tegenstanders hebben bezorgd. Dit geloof in de rede bracht ook een zekere geborneerdheid te weeg:
naast de ratio was er geen plaats voor fantasie, verbeelding, intuïtie en
gevoelens; twijfel en relativeringsvermogen waren haar ten enenmale
vreemd 4 Vooral het uit deze bekrompenheid voortkomende superioriteitsgevoel ten opzichte van, in zijn ogen, "minder verlichte" geesten, bracht
hem in conflict met tijdgenoten. Deze pedante houding werd hem met
name door Richard Bentley, Pieter Burman, David van Hoogstraten en
Jacob Perizomus zeer kwalijk genomen. Burman en Van Hoogstraten gaven, zeker niet geheel ten onrechte, uiting aan hun ongenoegen over de
ontoelaatbaar arrogante houding, die Le Clerc durfde aan te nemen en die
mede het typisch Nederlandse gevecht tussen "anciens et modernes", de
Poetenstnjd van 1712 tot 1716, zou uitlokken. Enkele van de vele scheldnamen waarvan ze de Amsterdamsejournahst voorzagen, maken welsprekend
hun afschuw kenbaar van zijn verwaande houding, als zou hij alle wijsheid
in pacht hebben: "Algemeen keurmeester der geleerden" 3 , "le plus insupportable Pedant du monde" en "censeur public" 6 . Het is deze laatdunkende
houding van Le Clerc evenals de bittere reakties hierop van overigens minstens zo pedante tegenstanders die veel polemieken uit deze roerige decennia
danig vertroebelen.
Hier volgt nu een bespreking van de voornaamste geleerdenruzies, waarbij Le Clerc aktief was betrokken en waarin de Bibliothèque Choisie een rol
heeft gespeeld. Daarbij zal worden uitgegaan van een verdeling naar de drie
belangrijkste disciplines die Le Clerc heeft beoefend, te weten de filologie,
de theologie en de filosofie. De tegenstelling tussen Le Clerc als vertegenwoordiger van een nieuwe kritische school en zijn opponenten die veelal
behoorden tot de conservatieve behoeders van het klassieke erfgoed, kreeg
met name zijn weerslag op het terrein van de "Belles Lettres", waar hij
geleerden als Richard Bentley, Pieter Burman, Jacob Gronovius, David
Van Hoogstraten, Jean Masson en Nicolas Boileau-Despréaux op zijn weg
vond. O p het terrein van de theologie, waar Le Clerc de teksten van het
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Oude en het Nieuwe Testament op een ondogmatische en rationele wijze
waagde te bestuderen - vooral met de ogen van een filoloog - , grepen vele
dogmatisch ingestelde theologen naar de pen onder anderen William Cave,
Jean Martianay en Richard Kiddcr Le Clercs wijsgerige theorieën tenslotte
hadden zijn misschien wel belangijkste geleerdenruzie tot gevolg de polemiek met Pierre Bayle
2 Filologische twisten
Sinds de negentiende eeuw wordt de term "filologie" meestal gebruikt
ter aanduiding van de wetenschappelijke studie van de schriftelijk overgeleverde bronnen met de bedoeling deze zo volledig mogelijk te kennen, te
begrijpen en voor de literatuur-en cultuurgeschiedenis toegankelijk te maken Aan het eind van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw
was het werkterrein van de filoloog nog veel groter de studie omvatte toen
zowel teksteditie als wat nadien linguïstiek en literatuurwetenschap zou
worden genoemd Ook al richtten de beoefenaars van de filologie zich sinds
de opkomst van het humanisme, in de vijftiende en zestiende eeuw, met
alleen op de klassieke talen en literaturen en kregen zij steeds meer aandacht
voor modernere teksten, voor Le Clerc lag de nadruk nog steeds op de
humaniora, de studie van het Latijnse en Griekse erfgoed7 Voortdurend
verkondigde hij echter dat de filologie geen studie op zich mocht vormen
en dat de "Belles Lettres" alleen maar een nuttig middel waren om al het
waardevolle bloot te leggen, dat in vele geschriften uit de oudheid was aan
te treffen Antieke kennis en wijsheid waren voor Le Clerc niet op zich zelf
van belang hun betekenis hing af van de mate waarin ze in de cultuur van
zijn eigen tijd konden worden geïntegreerd [VI, 22-23]
Les Belles Lettres sont une pauvre étude, si elles ne servent qu'à entendre l'Antiquité, sans que l'on fasse aucun usage des lumières, que
l'on en peut tirer, aussi bien pour la Religion, que pour les autres
Sciences A quoi serviroit-il dt e remplir la tête de mots, d'histoires,
d'opinions & de coutumes, si l'on n'en devenoit plus raisonnable,
plus prudent & plus attaché à la vérité de la Religion' On ne peut
regarder cette étude, que comme une etude qui sert d'introduction,
& d'ornement aux autres plus relevées, telles que sont la Philosophie,
la Jurisprudence, la Politique & la Théologie
De schatkamers van de oudheid zouden zich niet openen voor degenen die
alleen maar als "grammairiens" te werk gingen, die enkel aandacht schonken
aan woorden en taalkundige beuzelarijen Door gebrek aan belangstelling
voor of kennis van met name de filosofie waren deze grammatici, in de
ogen van Le Clerc, niet in staat te profiteren van de zo begerenswaardige
gemoedsrust die slechts verkregen wordt,als de klassieke moraal wordt
doorgrond [XXII, 14]
La connaissance purement Grammaticale de l'Antiquité ne guérit rien,
elle laisse au fonds du coeur l'orgueil, la colère, l'envie & les
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autres passions les plus opposées à la tranquillité de l'esprit
Mais
si on pénètre bien la Morale des Anciens, on y trouve mille excellentes
leçons, pour conserver le calme d'esprit, qui est la chose la plus souhaitable en cette vie
De inhoud is derhalve belangrijker dan de vorm, deze opvatting blijft cen
van Le Clercs hoofdgedachten in de gcleerdentwisten met de aanzienlijkste
classici van zijn tijd Omdat hij de vorm, in casu de Griekse en Latijnse
taal, niet als het hoogste belang beschouwde, achtte hij het enerzijds cen
normale zaak fouten in het oeuvre van klassieke auteurs aan te wijzen,
anderzijds stapte hij, zoals nog ter sprake zal komen, al te licht heen over
zijn eigen ontoereikende kennis van de klassieke talen en de vele daaruit
voortvloeiende onjuistheden in zijn eigen tekstedities Zo was bijvoorbeeld
zijn eigen afkeurende oordeel over de verskunst van Ovidius en Pubhus
Valerius Cato dienovereenkomstig niet uitgesproken negatief, de dichtvorm
was immers slechts een minder geslaagde verpakking voor "assez bonnes
morahtez" [I, 51]
Met grote vanzelfsprekendheid sch_ardc Le Clerc zich in het kamp van
de "modernes" die zochten naar contemporaine geschriften, die in waarde
gelijk of superieur bleken aan klassieke werken [XV, 119] "Je ne croye pas
que le genre humain ait si fort dégénère, que nous ne puissions pas égaler
& même surmonter à plusieurs égards les Anciens " Vervuld van de gedachte, dat hij het publiek de grootste dienst bewees door op zoveel mogelijk
positieve en negatieve kanten van klassieke en eigentijdse geschriften te
wijzen, beschouwde hij het als een opdracht een groot aantal werken te
bespreken aan de hand van door hem zelf geformuleerde uitgangspunten
De Ars Critica en de Parrhastana - dit laatste werk werd zeker met door
iedereen bejubeld - H geven duidelijk aan, wat hij onder het uitoefenen van
goede kritiek verstond en zij verduidelijken ook zijn theorieën over de
waarde van de humaniora
In de Parrhastana maakte hij overigens nog meer duidelijk hij sprak een
vernietigend oordeel uit over de klassieke filologie uit zijn eigen tijd, omdat
hij ervan overtuigd was, dat deze discipline een geweldige achteruitgang
doormaakte 9
Il y a sans doute de la décadence, dans la République des Lettres, à
plusieurs égards, mais je ne veux parler que de celle, que l'on voit
dans les belles Lettres II est certain qu'on ne voit depuis plus d'une
génération, en aucun lieu de l'Europe, des gens qui égalent les illustres
Critiques, qui ont vécu dans le siècle passé, & au commencement de
celui-ci On ne voit personne, par exemple, qui égale en savoir, en
application, & dans la grandeur, comme dans la multitude des Ouvrages, Joseph Scaliger, Juste Lipse, Isaac Casaubon, Claude de Saumaise, Hugues Grotius, Jean Meursius, Ger Jean Vossius, Jean Seiden,
Jean Fred Gronovius, & quantité d'autres
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Is het een wonder dat vooraanstaande classici uit Le Clercs eigen tijd als
Pieter Burman, Jacob Penzonius en de Engelse grootmeester op het gebied
van de klassieke tekstkritiek, Richard Bentley, danig in hun wiek waren
geschoten bij het lezen van zulk een negatief oordeel' Is het niet begrijpelijk
dat zij en enkele minder prominente confraters, hun kans afwachtten om
hun eer en die van de moderne klassieke filologie in het algemeen te verdedigen tegen Le Clerc die zij al spoedig als de "communis hostis" van de
letteren beschouwden 10 ' Opmerkelijk is dan ook de verbaasde reaktie van
de Amsterdamse journalist op de aanvallen vanuit deze groep geleerden In
zijn verdediging tegen Penzonius bijvoorbeeld toont hij zich opnieuw overtuigd van zijn gelijk en de volgende zinsnede zal weinig begrip bij zijn
tegenstanders hebben opgeroepen [III, 173] "Qui prend pour soi ce que
l'on dit en général des gens d'une certaine profession, sans nommer & sans
designer personne, à moins qu'il ne s'en sente plus coupable, que les autres'".
Natuurlijk moet Le Clerc die er prat op ging - buiten Richard Simon nooit een nog in leven zijnde geleerde als eerste te hebben aangevallen,
hebben aangevoeld dat reakties niet konden uitblijven, wanneer hij de vloer
aanveegde met een hele groep geleerden Van naïviteit kan hier geen sprake
zijn Wel zal hij zijn verrast door de heftige wijze waarop tijdgenoten met
hem de strijd aanbonden Anderzijds begreep hij heel goed dat ieder ander
hetzelfde recht bezat om kritiek te leveren als hij zelf [XXV, 396] "Il n'y
a rien de plus juste, que de donner aux autres la liberté que l'on prend
soi-même, lors que cela se fait avec civilité" Heel wat kritiek, zeker als die
te persoonlijk ofte beledigend was, heeft hij naast zich neergelegd en slechts
zelden ging hij zelf over tot dergelijke kwetsende "-mvallen, hij beperkte
zich meestal tot het wapen van de ironie of deed er eenvoudig het zwijgen
toe Bovendien beschikte hij over voldoende zelfkennis om te erkennen dat
hij met zijn zelfverzekerde, voor anderen vaak ook, verwaande toon de
indruk moest wekken dat hij het gelijk onomstotelijk aan zijn zijde achtte
Dat hij dit gedrag ook publiekelijk durfde toe te geven, blijkt uit de volgende
passage uit zijn Bibliothèque Choisie [XXVI, 264-265]
Un homme d'esprit & de ménte me disoit, il n'y a que quelques
jours, que les Critiques (en me mettant de leur nombre) pour faire
valoir cette Science, & par une complaisance secrète, que chacun a
pour ce qu'il regarde comme sa propre découverte, parloient quelquefois beaucoup plus positivement, qu'il ne faudroit, de leurs conjectures, & que par-là ils nuiront peu à peu à l'art de raisonner juste, &
gâteroicnt des esprits, qui ne seroient pas sur leurs gardes II me
reprochoit à moi même civilement, qu'après avoir donné des Règles
de Logique & de Critique, pour arrêter la témérité des conjectures,
& diminuer l'air décisif de ceux qui les proposent, je semblois quelquefois, dans mes Ouvrages, donner à des conjectures quelques degrez de vrai-semblance, de plus que ceux qu'elles ont, en elles mêmes
Il ajoutoit que cela pouroit nuire au Bon-sens, & à la manière de
raisonner exactement, en accoutemant les Lecteurs à donner plus de
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creance aux choses qu'elles n'en méritent réellement Je ne pus tout
à fait disconvenir de ce que cet habile homme me disoit, & je n'eus
point d'excuse que la foiblesse de l'esprit humain
Eén van de eersten die in de periode van Le Clercs leven die hier wordt
beschreven, het filologische strijdperk betraden om Le Clerc tegen te spreken, was Jean Masson" De direkte aanleiding voor de geleerde predikant
om naar de pen te grijpen vormde een bespreking van Le Clercs Harmoma
Evangelica m de Nouvelles de la République des Lettres van april 1699 die aan
Masson een reaktie ontlokte In een artikel, gepubliceerd in het februarinummer van het daaropvolgende jaar, plaatste Bernard in zijn tijdschrift een
"Lettre à l'auteur de ces Nouvelles sur la double manière de compter les
années de Tibère" [pp 235-240] van de hand van Masson De onenigheid
tussen beide geleerden, een tijdrekenkundig meningsverschil over de regeringsperiode van keizer Tiberius, veroorzaakt door verschillen in tekstinterpretatie, was een ruzie eigenlijk nauwelijks waard en Le Clerc reageerde
kort en beschaafd in de Nouvelles van april 1700 [pp 456-458] Bedoelde
Le Clerc hiermee een punt achter het geschil te zetten, Masson was geenszins
van plan de zaak te laten rusten Allereerst trachtte de predikant opnieuw
een reaktie geplaatst te krijgen in het tijdschrift van Bernard, doch de redakteur weigerde Massons laatste weerwoord op te nemen 12 Daarom schreef
Masson die inmiddels als gouverneur werkzaam was voor de kinderen van
de vermaarde Engelse bisschop Gilbert Burnet, in de zomer van 1704 een
brief aan Le Clerc 13 met het nadrukkelijke verzoek een artikel van zijn hand
op te nemen in de Bibliothèque Choisie Hij meende dat Le Clerc hem een
dergelijke bede niet kon weigeren, omdat de journalist in het vierde deel
van zijn tijdschrift [84-85] was uitgevallen tegen een niet met name genoemde geleerde die Le Clercs rekenkunde op een hautaine wijze zou hebben
bekritiseerd 'Hoewel Masson schreef heel goed te weten dat Le Clerc het
met deze uitval niet op hem en zijn werk had gemunt, maar gedoeld had
op de Harmony of the four evangelists van William Whiston14, oordeelde
hij het desalniettemin noodzakelijk dat zijn weerwoord over dezelfde kwestie een plaats in Le Clercs periodiek zou krijgen Vele lezers zouden immers,
volgens de redenering van Masson, nog op de hoogte zijn van de woordenwisseling tussen Le Clerc en hemzelf zoals die in de Nouvelles was gevoerd
en ten onrechte menen dat de journalist zich weer tegen hem had gekeerd
Le Clerc weigerde echter aan deze kwestie verder aandacht te schenken,
nam noch Massons brief, noch diens, ook al door Bernard geweigerde,
repliek op en berichtte Masson slechts, dat hij hem niets in de weg zou
leggen, wanneer deze op een andere wijze zijn artikel in de openbaarheid
zou brengen 15
Enigejaren leek het erop, dat het meningsverschil tussen beiden inderdaad
was bijgelegd Masson vertelde zelfs dat hij over deze kwestie geen wrok
koesterde jegens Le Clerc en dat hij de journalist, tijdens zijn driemaandelijkse verblijf te Amsterdam in 1707, meermalen met een bezoek had ver86
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eerd' 6 De bespreking van twee van Jean Massons nieuwe uitgaven, Q
Horatit Flaca vita en Ρ Omán Nasonts uttau uit 1708, in de Bibliothèque
Choisie [XIV, 223-264, XV, 408-411] zou echter de aanleiding vormen tot
een definitieve breuk tussen beide geleerden Le Clerc prees daar overigens
Massons kundigheid en toewijding nadrukkelijk en eigenlijk is in de correcte
toon, waarin de besprekingen zijn gesteld, met veel aan te wijzen dat de
hernieuwde polemiek zou kunnen hebben uitgelokt 18 Het heeft er de schijn
van dat Masson het simpele feit dat iemand kritiek had op zijn tekstinterpretaties niet heeft kunnen verdragen 19 Hoe het ook zij, in het voorwoord
van zijn С Plinti secundi junioris vita uit 1709 reageerde Masson met enkele
kritische opmerkingen over Le Clerc, die, zijns inziens, zijn kritiek zou
hebben uitgeoefend zonder oude Griekse schrijvers te raadplegen of een
blik m gangbare woordenboeken te slaan20 Een paar jaar later zou Masson
over een nog veel geschikter wapen beschikken om Le Clercs opvattingen
te bestrijden Zijn broer Samuel, predikant van de Waalse gemeente te
Dordrecht, had in 1712 immers de redaktie op zich genomen van een nieuw
geleerdentijdschnft, de Histoire critique de la république des lettres, tant Ancienne
que Moderne, dat aanvankelijk in Utrecht, maar later door Jacques Desbordes
te Amsterdam werd gedrukt 21 Met name in twee grote artikelen viel Jean
Masson Le Clerc hard aan en hij rakelde de gehele voorgeschiedenis van
hun polemiek weer op indeel VII [181-219] verscheen in 1714 zijn "Examen
apologétique de diverses Remarques de Mr Le Clerc, touchant la signification du mot Vertu, ΑΡΕΤΗ, chez les Grecs " en in deel XII [54-101] "La
véritable Epoque des XV ans du Règne de Tibère, marquez dans St Luc
ch III vers 1 fixée, & défendue contre les fausses explications de quelques
modernes, & surtout de Mr Le Clerc"
In de Histoire Critique des Journaux22 verhaalt François-Denis Camusat het
gerucht dat Samuel Masson, voordat in Utrecht een drukkersadres voor
zijn tijdschrift was gevonden, zich eerst tot de Rotterdamse uitgevers Fntsch
en Böhm had gericht om dit werk door hen te laten bezorgen met de belofte
"d'y écraser les le Clerc & autres demi savans dont le mérite consistoit à
faire la barbe au bon sens & à la pure 8c saine érudition" De beide uitgevers
zouden Massons plan echter niet hebben goedgekeurd Of aan de oprichting
van het nieuwe tijdschrift alleen zulke negatieve overwegingen ten grondslag hebben gelegen, lijkt weinig waarschijnlijk, maar vast staat dat Jean
Masson zich onverzoenlijk toonde jegens Le Clerc Daarbij zal hij zich "zeker
gesterkt hebben gevoeld in zijn wrok tegen de Amsterdamsejournahst door
de aanvallen die andere opponenten tegen hem hadden ondernomen 23
De eerste echte tegenaanval die in de Republiek24 werd ondernomen op
Le Clercs theorieën uit de Ars Critica en de Parrhasiana, kwam van Jacob
Penzonius, sinds 1693 hoogleraar in Leiden met als leeropdracht "eloquentia, Graeca lingua et Histonae" Hij maakte deel uit van de kleine, doch
hoogstaande groep Nederlandse latinisten die zich door de hooghartige
journalist hevig in haar eer en goede naam voelde aangetast Het gezelschap
- geen categorie met veel samenhang, zoals zal blijken - telde als voornaamIV
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ste leden Joannes Graevius, Pieter Burman, Petrus Francius, Joan van
Broekhuizen, David van Hoogstraten, Henri Wetstein, Jacob Penzonius en
Jacob Gronovius Joannes Gracvius doceerde sedert 1661 te Utrecht en
voerde sinds 1667 de titel van "politices, histonarum et cloquentiae professor" Diens beschermeling Pieter Burman was daar sinds 1696 eveneens
hoogleraar Aanvankelijk doceerde hij geschiedenis, maar na Graevius'
dood kreeg hij ook nog de titel van "professor politices" Peter Francius
was vanaf 1674 hoogleraar in de geschiedenis en de welsprekendheid aan
de Doorluchtige School te Amsterdam De twee neolatynse dichters Joan
van Broekhuizen en David van Hoogstraten en de geleerde uitgever en
drukker Henri Wetstein waren daar eveneens woonachtig 2 '' Te Leiden verbleef, behalve de genoemde Penzonius, ook nog Jacob Gronovius, in 1679
benoemd tot hoogleraar in de geschiedenis en de Griekse taal In 1692 werd
hem ook het professoraat in de welsprekendheid opgedragen Tezamen was
dit stellig een illuster en erudiet gezelschap, waarin de aanzienlijkste filologen uit de Republiek vertegenwoordigd waren Van hen zouden naast Penzonius, ook Burman, Van Hoogstraten en Gronovius de strijd aanbinden
met Le Clerc, terwijl Van Broekhuizen wel plannen in die richting had,
maar ze niet zou uitvoeren en slechts terloops zijn ongenoegen over de
Amsterdamse journalist aan de openbaarheid zou prijsgeven26 Maar de
kring vormde bepaald geen hechte eenheid, integendeel Was er in het begin
van dejaren '90 nog geen vuiltje aan de lucht en wisselden de leden van de
groep in brieven en tijdens bijeenkomsten27 hun ervaringen, hun kennis en
zeker ook hun dichterlijke voortbrengselen uit, al spoedig werd bewaarheid,
dat filologen vaak een "irritabile genus" vormen Op de gunstige uitzonderingen na van Joannes Graevius en Henri Wetstein, bleken inderdaad allen
zeer prikkelbaar en strijdlustig Vanaf 1696 woedde er binnen het gezelschap
een zeer onverkwikkelijke ruzie met de Leidse professoren aan de ene kant,
terwijl de oppositie werd gevoerd door de Amsterdammers Francius, Van
Broekhuizen en Van Hoogstraten, stilzwijgend ter zijde gestaan door Pieter
Burman In de menigte pamfletten, waarmee deze ruzie werd uitgevochten,
werd aanvankelijk alleen de onkunde van de tegenstanders gehekeld, maar
al spoedig ontaardde het getwist m scheldpartijen en gemene beschuldigingen over eikaars levenswandel, gekleed in de grofste bewoordingen 28 Van
deze tijd af zou er tussen de beide Amsterdamse poeten en de twee Leidse
professoren een onverzoenlijke vijandschap blijven bestaan Zelfs de afzonderlijke aanvallen op hun gemeenschappelijke vijand die Le Clerc in aller
ogen nu eenmaal was, kon daaraan geen verandering brengen
In 1703 gaf Penzonius in Leiden een verhandeling uit onder de titel Jac
Penzorm Q Curtius Rufus, ResUtutus m integrum, & vmdicatus Per modum
Speamtnts A varus Accusationtbus, & Immodica atque Acerba ntmis Crist Vin
Celeberrimi, Johanms Clerici Het boekje deed een aanval op een hoofdstuk
uit het derde deel van de Ars Critica, waarin Le Clerc het Alexanderverhaal
van de Latijnse auteur, Quintus Curtius Rufus aan een kritisch onderzoek
had onderworpen In scherpe bewoordingen had Le Clerc aangetoond dat
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Curtius' werk als een twijfelachtige bron voor de geschiedenis van Alexander beschouwd diende te worden, Curtius had, zijns inziens, grove fouten
gemaakt tegen de astronomie, de geografie en tegen de "recta ratio" 29
Penzonius die ook wel inzag dat de Romeinse auteur niet van al de genoemde
tekortkomingen was vrij te pleiten, ergerde zich vooral aan de strengheid
en de arrogantie, waarmee Le Clerc durfde te oordelen en de rhetorische
Curtius als geheel onbetrouwbaar waagde af te schilderen Al eerder, in
zijn Cl Aeliam Sophistae Vana Historia , had hij zich uitgesproken tegen
een dergelijke overdreven vorm van kritiek en Le Clerc had hierop gereageerd in het voorwoord van zijn Pedo Albinovanus-editie 30
Het zijn met de breed uitgemeten filologische filologische twistpunten
die deze polemiek interessant maken, maar het is de wijze waarop beide
geleerden oordeelden over de zin van de geschiedschrijving, die hier de
aandacht vraagt en in wezen ook de kern van deze geleerdenruzie vormt
Tegen de achtergrond van heersende denkwijzen als het historisch Pyrrhonisme en de Cartesiaanse wijsbegeerte waren beide hoogleraren ertoe aangezet een standpunt in te nemen ten aanzien van de waarde van de geschiedwetenschap De volgelingen van Pyrrho van Elis31, hadden de twijfel tot
systeem verheven en beschouwden deze systematische twijfel als de laatste
wijsheid Dit scepticisme geldt eigenlijk alles, wat door anderen als waarheid
wordt geponeerd en heeft betrekking op iedere tak van wetenschap Maar
de zeventiende-eeuwse Pyrrhonisten hadden het, begrijpelijkerwijs, in het
bijzonder gemunt op de geschiedenis, want die verschafte hun een grote
hoeveelheid materiaal om er hun overtuiging aangaande de onzekerheden
van alle kennis aan te demonstreren Dit doctrinaire scepticisme ging mm
of meer samen met de ideeën van Descartes, die met zijn methodische twijfel
de zekerheid van het verstandelijk kennen een hecht fundament had geschonken Maar omdat voor Descartes en zijn volgelingen, alleen die waarheden zekerheid bezitten, die het denken door logische deductie uit zichzelf
vermag te ontwikkelen, is het duidelijk, dat alle kennis vergaard door de
bestudering van de historie, en dus met door "innerlijke" waarneming,
iedere zekerheid mist en in dit systeem vrijwel geen waarde heeft Eigenlijk
voldoet alleen de wiskunde aan de gebiedende eis van het "clare et distincte"cnterium Tegen het einde van de zeventiende eeuw had een nieuw denken,
waartoe het pyrrhonisme en cartésianisme elementen hadden bijgedragen,
velen ertoe gebracht een wezenlijke scheiding aan te brengen tussen de
exacte en de methodisch gefundeerd geachte met-exacte wetenschappen 32
Te midden van het heersende scepticisme gaven Penzonius en Le Clerc
ieder een eigen positieve interpretatie aan de zin van de historiografie De
Leidse hoogleraar had op 6 februari 1702 een nieuwe leeropdracht voor de
vaderlandse geschiedenis aanvaard met de oratie. De Fide Histonarum contra
Pyrrhontstnum Histortcum^ In deze rede het Penzonius de vraag naar de
theoretische voorwaarde van het geschiedkundig kennen terzijde en volstond hij met het vermelden van zijn eigen praktische bevindingen als beoefenaar van de geschiedwetenschap Het bestaansrecht van zijn wetenschap
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was voor hem a prion gegeven Beïnvloed door de denkbeelden van Descartes — ook hij - lag voor Penzonius de nadruk op het eigen oordeel en op
een door de rede geleid, onbevangen onderzoek In grote lijnen stemde Le
Clerc in met deze opvattingen van zijn opponent Ook hij keerde zich tegen
het Historisch Pyrrhomsme, maar in minder sterke mate dan tegen hen die
zich door gevoelens en met door de rede lieten leiden34 en hij was van
mening dat de studie van de geschiedenis zeker bestaansrecht verdiende als
leerschool voor de eigen tijd Ook hij vertrouwde bij zijn onderzoek op
het gezonde verstand en de nuchtere vaststelling van feiten Maar er zijn
ook duidelijke verschillen die, zeker na het uitkomen van Penzonius' verhandeling over Curtius' betrouwbaarheid, duidelijk aan het licht treden Le
Clerc was uitgesproken resoluut in het trekken van een scheidslijn tussen
al wat, in zijn opvatting, betrouwbaar was, en datgene wat geen vertrouwen
verdiende Naar zijn mening moest een historicus alleen melding maken
van gebeurtenissen en omstandigheden, waarvan de werkelijkheid vaststond, al het twijfelachtige en onzekere diende achterwege gelaten te worden 3 ' Bovendien moest hij de moed kunnen opbrengen altijd de waarheid
in het licht te stellen, zonder omwegen, zonder partij- of eigenbelang36
La seconde chose, que l'on demande d'un Historien, est qu'après
avoir apporté tout le soin dont il est capable, pour s'instruire de la
Vérité, il ait le courage de la dire, sans biaiser
Ook moest de geschiedschrijver beschikken over een diepgaande kennis
"de la Morale, & de la Politique" en hij behoorde op grond daarvan te
komen tot een gefundeerd oordeel over de beschreven gebeurtenissen, hij
zou nooit mogen volstaan met het geven van een simpele opsomming van
feiten
Penzonius vond dat Le Clerc in zijn hang naar het geven van kritiek veel
te ver ging Nog afgezien van het feit dat Le Clerc, in zijn ogen trouwens
een tweederangsfiloloof, hier en daar ten onrechte fouten in Curtius' werk
meende te moeten verbeteren en zich voor veel studies bediende van het
"minderwaardige" Frans in plaats van het wetenschappelijke Latijn, oordeelde Penzonius, dat de Amsterdamse geleerde veel te hard van stapel liep
en zonder genoegzame grond waarnemingen van Curtius als twijfelachtig
van tafel veegde Heel modern doet Penzonius' kritiek aan, als hij stelt dat
de ware historicus oog moet hebben voor het anders zijn van de mensheid
in een vroegere periode In zijn ogen was het onvergeeflijk dat iemand
kritiek durfde uit te oefenen op een auteur zonder zich vooraf voldoende
rekenschap te hebben gegeven van diens historische en maatschappelijke
achtergronden In deze overtuiging lag ook zijn belangrijkste kritiek aan
het adres van Le Clerc opgesloten Le Clerc was met tot oordelen bevoegd,
omdat het hem niet alleen ontbrak aan voldoende kennis van de taal, maar
vooral ook aan inzicht in de achtergronden van Curtius 37
In een artikel van de Bibliothèque Choisie [III, 171-250] verdedigde Le
Clerc zich, zoals Th J Meijer reeds heeft vastgesteld [Meijer, ρ 152], met
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met nieuwe argumenten Bovendien oordeelde hij dat de aanleidingen voor
dit dispuut, de onjuistheden bij Curtius, eigenlijk onbelangrijk waren Wel
nam hij het Perizomus kwalijk dat deze zo fel en zo persoonlijk in zijn
kritiek was geweest38 Voor zijn eigen vrijmoedig oordeel over anderen
had hij geen andere verontschuldiging dan de stelling dat de waarheid altijd
gezegd moet kunnen worden, hij was zich bewust, dat dit evenzeer gold
voor hemzelf en zijn tekortkomingen [III, 244]
Je ne prétends pas être exempt de fautes, ou d'ignorance, ou d'inadvertance Je ne sai pas tout, & je ne puis pas prendre garde à tout,
avec tant d'exactitude queje le voudrois, dans la variété des choses,
qui passent par ma plume
De Nouvelles de la République des Lettres volgde deze onenigheid op de voet
en nam een objectief verslag op 39 Het Journal des Sçauans gaf, zoals al eerder
vermeld in hoofdstuk III, aanvankelijk alleen een positieve bespreking van
Perizomus' Q Curtius Rufus vindicatus, terwijl Le Clercs weerwoord in
de Bibliothèque Choisie, al dan niet opzettelijk, onvermeld bleef In hetJournal
volgde in ieder geval na een paar maanden de door Le Clerc geeiste rectificatie in de vorm van een anonieme brief die op 26 mei 1705 was gedateerd*'
De wijze, waarop Pieter Burman in het filologische strijdperk de eer van
de "studia humaniora" verdedigde tegen de aantijgingen van de gemeenschappelijke vijand Le Clerc, verschilde aanzienlijk van die van Perizomus
Had de Leidse hoogleraar nog enige achting voor de eruditie en de niet-aflatende ijver van zijn opponent, Burman kon geen enkele waardering opbrengen voor Le Clerc en ging bovendien zeer onbesuisd te werk, in het
geheel met geremd door overdreven schaamtegevoelens en sterke fatsoensnormen 41 Voor Burman was Le Clerc een "gallulus", een kakelaar, kortom
een schijngelccrde In zijn Logenkramer verklaarde Burman, waarom de
schimpnaam "gallulus" zo goed bij Le Clerc paste42
(Bij de Romeinen) is het gebeurt, dat eenige meestertjes, schoolwyzen
en lettervlegels, gelyk onze Tijdingschrijvers en Huurlingen der
Boekverkooperen, zynde van alle kanten te Rome gekomen, niet
juist uit Gnekenlant, maar van alle plaatsen, daar men Griex sprak,
glipten in de huizen der Romeinen, om de jeugt te onderwyzen en
voor kindermeesteren te spelen Zelfs deze opsnyders wilden gaan
voor luiden van aanzien, en geacht worden voor bedreven in alle
wetenschappen, oordelende en lasterende al de werelt
Werden deze huichelachtige leermeesters door de Romeinen met een spottend diminutief als "Graecuh" aangeduid, op analoge wijze beschimpte hij
die "tydingkramer" met het epitheton "Gallulus" of "Fransmanneken"
En volgens Burman diende Le Clerc, die zichzelf hield voor de "Hooggezaghebber van 't Gemeenebcste der letteren" met alle middelen te worden
bestreden
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In 1703 gaf Burman dan ook drie anonieme schotschriften in het licht,
Dialogt mter Spudaeum et Gorallum, waarin met name Le Clercs pedante
houding als criticus aan de kaak werd gesteld43 In het voorwoord van het
tweede deel van de Bibliothèque Choisie reageerde Le Clerc in weinig woorden op de pamfletten en zonder ze met name te noemen, hij verklaarde, dat
hij niet wenste in te gaan op geschriften met een dergelijk beledigend karakter In het vierde deel van de Bibliothèque [IV, 245-261] nam Le Clerc een
bespreking op van de Phaedn fabularum aesopiamm libri V, een uitgave
die door Burman was verzorgd en door Henri Wetstein in 1698 op de markt
was gebracht Hoewel de journalist niet overdreven positief was m zijn
bespreking, kwam hij toch tot een gunstig eindoordeel over deze editie44
Ook in deel XIV (1707) nam Le Clerc een bespreking op van een uitgave
die door Burman van een voorrede en enkele voetnoten was voorzien [XIV,
1-55], Inscnpttones anttquae Tottus Orbis Romani , een bewerking van een
boek dat Burmans patroon Gracvius al in 1678 had laten verschijnen In
het artikel dat hij aan deze verzamelbundel van Latijnse inscripties wijdde,
merkte Le Clerc in een overigens lovende bespreking op dat de inbreng
van Graevius bij het aanleggen van deze verzameling veel geringer was
geweest dan de inspanningen die Janus Gruterus enjosephus Scaliger zich
eerder hadden moeten getroosten om materiaal voor deze bundel bijeen te
brengen Bovendien zou Graevius, volgens Le Clerc er goed aan hebben
gedaan moeilijke passages van een korte toelichting te voorzien Dejournahst zei er echter "begrip" voor te hebben dat dergelijke verklaringen in deze
editie ontbraken, daar Graevius niet zo veel tijd aan zijn studie had kunnen
wijden [XIV, 55]
il auroit fallu que cet habile homme [= Graevius] y eût pensé plus
jeune, car cela demandoit plus de travail, qu'il n'en pouvoit prendre
sur ses vieux jours, & plus de tems qu'il n'y pouvoit mettre alors,
qu'il étoit trop distrait par ses Amis, & par les Etrangers qui le
voyoïent
Deze opmerkingen aan het adres van Burmans leermeester bleken al ruim
voldoende om de licht ontvlambare Utrechtse hoogleraar in hevige toorn
te doen ontsteken In het voorwoord van zijn Titi Petromi arbitri Satyncon
quae supersunt (Utrecht 1709), waaraan Burman ten gerieve van een ieder
die ze nog met gelezen mocht hebben, de Dialogt tnter Spudaeum et Gorallum
had toegevoegd, uitte hij een reeks hatelijkheden aan het adres van Le Clerc
Tussen verschillende persoonlijke aanvallen door verweet hij de journalist
dat deze de door Burman zo hoog vereerde Graevius en Van Broekhuizen
tijdens hun leven had gevleid, maar hen na hun dood was afgevallen45 De
reaktie van Le Clerc het met lang op zich wachten In zijn periodiek kraakte
hij de Petromus-uitgave volledig [XIX, 350-427] Op een vinnige toon zette
hij uiteen dat hij deze editie niet aan zijn lezers kon aanbevelen, omdat er
niets van waarde in was aan te treffen De weinige noten van Burmans hand
noemde hij nutteloos en het Satyncon zelf schunnig "par la grace de Dieu,
92

IV

nôtre Siècle n'en est pas encore venu à cet excès " Voor Le Clerc was
Petronius een schandvlek, die zich verlustigde in talloze onwelvoeglijke
passages en Burman noemde hij "l'Avocat de ces obscemtez" 46 Voor een
hoogleraar op een Christelijke Academie ging Burman, volgens Le Clerc,
wel heel duidelijk buiten zijn boekje
Daarop liet Le Clerc in deze bespreking enige opmerkingen volgen, waaruit duidelijk wordt dat hij door Burmans beledigende opmerkingen diep
gekwetst moet zijn geweest en daarom even zijn goede voornemens had
vergeten om zelf met over te gaan tot een op Burmans persoon gericht
offensief Hij herinnerde zijn lezers eraan dat tegen Burman een aanklacht
was ingediend wegens "defloratie" van een minderjarig meisje47 [XIX, 365]
"Je ne parlerai pas de l'imprudence qu'il y a à parler ainsi, pendant un procès,
où une fille l'accuse de l'avoir débauchée Cela le regarde, & non pas moi
, m le Public " Maar ondertussen had Le Clerc wel een pijnlijke plek geraakt
In de rest van het artikel ging Le Clerc niet meer in op de Petronius-uitgave, hij "beperkte" zich tot een scherp verweer tegen de vele beschuldigingen die Burman tegen hem had geuit Hij oordeelde deze verdediging noodzakelijk, niet omdat hij bang was, dat de "leugens" van Burman hem zouden
kunnen schaden, maar wel opdat de jeugd op haar hoede zou zijn voor een
professor die zich zo schandelijk gedroeg Op het verwijt van Burman dat
hij geprobeerd zou hebben bij Graevius en Van Broekhuizen in het gevlij
te komen, reageerde Le Clerc met te vertellen dat hij met Graevius regelmatig contact had onderhouden en hem verschillende malen thuis had ontvangen, bij welke visites zij eigen werk hadden uitgewisseld Van Broekhuizen
had hij in een tijdspanne van 24 jaar slechts drie keer thuis opgezocht,
waarvan tweemaal in gezelschap van een geleerde buitenlander Elders had
hij deze dichter, van wiens levensstijl hij zich wenste te distantieren, nauwelijks ontmoet Nooit had hij zich echter verlaagd om bij een van hen in het
gevlij te komen
Op de beschuldiging dat Le Clerc de religie van zijn vader had afgezworen, vertelde de journalist, hoe hij door het lezen van het werk van Etienne
de Courcelles, "oncle maternel de mon Père", ertoe was gekomen zich aan
te sluiten bij de remonstranten Deze christenen eisten niet van iemand ,
dat hij iets zou afzweren of ondertekenen, maar namen genoegen met de
verklaring, dat men de Heilige Schrift aanvaardde als uitgangspunt voor
het geloof Tevens kaatste Le Clerc Burmans aantijging, als zou hij zijn
wijsheid alleen uit woordenboeken hebben gehaald, terug met de opmerking dat de Utrechtse hoogleraar nooit verder was gekomen dan het lezen
van voorwoorden, maar dat dat hem in het geheel met verwonderde [XIX,
392-393] "Il [= Burman] pert trop de tems à se divertir, pour pouvoir
beaucoup lire, & on ne voit très-peu d'érudition dans ses notes, quoiqu'il
ait employé des années à les faire "
Heel duidelijk manifesteert zich, ook in zo'n laatste beschuldiging, het
verschil in karakter en werkopvatting tussen beide opponenten Le Clerc
was meer een kamergeleerde, een "doctor umbraticus", zoals Penzonius
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met de nodige minachting diegenen placht te betitelen die bleven steken in
hun boeken en theorieën en te weinig aandacht schonken aan het leven
buiten hun studeerkamer 48 . Burman, en in mindere mate gold dit ook voor
zijn voorbeelden Graevius en Van Broekhuizen, was meer het type van een
bon-vivant, die zich de tijd gunde van het leven te genieten, iemand die
graag de gezelligheid opzocht, omdat hij daar op zijn best was: geestig, ad
rem en zeer spreckvaardig. Uiterst fel het de Utrechtse geleerde zich in
verschillende oraties en geschriften uit over de saaie geleerden, wier aanmatiging, pedanterie en gebrek aan omgangsvormen hij de reden noemde van
de ingekankerde haat die welopgevoede mensen tegen hen koesterden, omdat zij vervelende tafelgenoten waren en m gezelschap altijd te koop hepen
met hun tot diep in de nacht voortgezette studies49.
In het voorjaar van 1710 sloeg Burman ongenadig terug Voor het eerst
koos hij het Frans als voertaal, met de uitdrukkelijke bedoeling, zoals hij
in het voorwoord vermeldde, nu ook het volledige lezerspubliek van de
Bibliothèque Choisie te bereiken In niet minder dan 250 bladzijden stortte
hij al zijn verachting uit over de Amsterdamse "censeur des professeurs aux
belles lettres" in de al eerder genoemde Gazettier Menteur Naast vele personaliteiten en herhalingen van al eerder geuite verwijten en beschuldigingen,
werden in dit smaadschrift ook enkele filologische kwesties aangeroerd In
een kort weerwoord [XX, 450-456], getiteld "Raisons pourquoi on ne répond pas au libelle de Mr. Pierre Burman, professeur à Utrecht", liet Le
Clerc aan zijn lezers weten dat het hem alleen al bij het lezen van de titel
van dit schotschrift duidelijk was geworden, dat de polemiek tussen hen
beiden, tenminste van zijn kant, geen vervolg zou krijgen Burman moest
maar ruzie maken met heden van zijn eigen categorie. Le Clerc achtte zich
boven zijn opponent verheven, het het aan de lezers over wie het gelijk in
dit conflict aan zijn kant had en deed er verder het zwijgen toe. Zowel het
smaadschrift van Burman als dit antwoord van Le Clerc werden in een
Nederlandse vertaling op de markt gebracht, hetgeen erop wijst dat de
publieke belangstelling voor deze polemiek aanzienlijk moet zijn geweest50.
Ook in de correspondentiecircuits van de geleerden werd de woordenstrijd tussen beide professoren uitvoerig besproken en van commentaar
voorzien 51 . Gisbert Cuper en Jean-Paul Bignon, die er met succes naar
streefden om buiten iedere geleerdenruzie te blijven, staken hun verontwaardiging over deze scheldpartij niet onder stoelen of banken52 Uit de briefwisseling tussen Cuper en Burman en die tussen de Deventer geleerde en Le
Clerc, blijkt overigens duidelijk dat Cuper met name zijn Utrechtse correspondent hevig bekritiseerde, omdat deze, ook in zijn ogen, de grenzen van
het toelaatbare heel duidelijk had overschreden. Zo schreef hij aan Le Clerc3·5:
Je n'approuve nullement la conduite de Mr. Burman, et je l'ay luy
témoigné en deux lettres. C'est outrer les affaires, et quit(t)er les
bornes de la bienséance, qui devroit estre observée par tout.
Le Clerc kreeg trouwens meer bijval uit de kring van zijn correspondenten:
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Ezechiel Spanheim en zijn Franse vriend Bevres uit Utrecht keurden de
aanvallen van Burman duidelijk af54. Maar niet iedereen koos in dit geschil
natuurlijk de zijde van Le Clerc. Er waren immers geleerden genoeg die
met afgunst de ster van Le Clerc als criticus hadden zien rijzen en die zich
hadden gestoord aan de zelfverzekerdheid waarmee dejournahst oordeelde
over het werk van zichzelf en anderen. Voor hen was Burman met zijn
strijdschriften de spreekbuis; zij hadden waardering voor zijn moed, zijn
gevatheid en zijn scherpe kritiek Een onbekende die zich verschool achter
de initialen P.H., schreef aldus vanuit Londen een briefje aan Burman 55 ,
waarin hij de Utrechtse hoogleraar niet alleen zijn instemming betuigde
met diens schotschriften tegert Le Clerc, maar hem ook materiaal bezorgde
om zijn strijd tegen dejournahst te kunnen voortzetten:
Voyant avec bien de la joye, que vous allez achever les belles Remarques, que vous avez si bien commencées contre Mr. Le Clerc, le plus
pernicieux Ecrivain de ce siècle. Je croyoïs vous pouvoir faire plaisir
en vous mettant devant les yeux la Vindication de St Augustin contre
les Réflexions scandaleuses de cet ennemi juré des Sts Peres C'est
une des meilleures pièces qu'on a publiées icy contre Monsr. Le Clerc;
& de peur que vous ne l'ayez pas vue, là voyci incluse
Burman zou van dit hem toegestuurd materiaal overigens geen gebruik
maken. Vanuit Berlijn berichtte Veyssière La Croze aan Cuper dat hij met
instemming kennis had genomen van de Gazettter Menteur^:
Je viens de lire un livre de Mr. Burman contre Mr. Le Clerc II m'est
tombé ce matin entre les mains ... Mr. Burman rend service au public
en déclamant contre ceux qu'il appelle Gallules. Tout François que
je suis je conviens qu'il a raison. N'est-ce pas une honte que des gens
comme Mr. Bernard, Beauval, Basnagc &c se donnent des airs de
juger en dernier ressort de choses qu'ils ne peuvent pas entendre &
qu'ils n'ont jamais étudiées. De ces Gallules Mr le Clerc est le plus
habile; mais pourtant il est aussi lui Gallule.
Le Clerc die ook in zijn brieven natuurlijk geen goed woord over had voor
zijn opponent 57 , bleef er overigens van overtuigd, dat Jean Massen Burman
terzijde had gestaan bij het opstellen van diens laatste libel. Aan Turrettim
schreef hij58:
... doutez nullement que Mr Masson n'y ait eu part, ... Il a été à
Utrecht & a eu de grandes conférences avec Burman, qu'il connoissoit
depuis longtems, & avec qui son humeur aigre & emporté sympathize
beaucoup II a passe ici, sans me voir, ni personne de mes amis. Il
s'est contenté d'écrire de la Haye à l'un d'eux une lettre ridicule, où
il me menaçait de faire du tort à ma reputation, si je ne me retractois
pas d'avoir dit qu'il avoit censure mal-a-propos le Cardinal Nom."
Ook al had Le Clerc de polemiek met Burman voor beëindigd verklaard,
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het toeval wilde dat zijn opponent de beste troef nog in handen zou krijgen
en daardoor in de gelegenheid zou worden gesteld zijn Amsterdamse tegenstander een zware slag toe te brengen. Wat was er namelijk gebeurd? Ongeveer in dezelfde tijd als waarin de Gazettier Menteur in de verkoop werd
gebracht, ontving de Utrechtse uitgever van dit schotschrift, Willem van
de Water, zogenaamd vanuit Leipzig een manuscript van een onbekende
geleerde, die de schuilnaam "Philcleutheros Lipsiensis" had aangenomen.
Op het eerste blad van het geschrift stond het verzoek om het handschrift
in druk te laten verschijnen onder de redaktie van Pieter Burman, die naar
believen een voorwoord en zelfs een opdracht zou kunnen toevoegen. Het
is niet moeilijk te begrijpen, hoe de inhoud van dit manuscript Burmans
geestdrift deed ontvlammen. De anonieme geleerde bleek maar liefst 323
misslagen te bespreken die Le Clerc in een door hem verzorgde teksteditie
van de toneelfragmenten van Menander en Philemon had begaan59.
Burman haastte zich met het vervaardigen van een voorwoord, waarin
hij wederom de grofste beschuldigingen aan het adres van zijn aartsvijand
opnam, en in het begin van de zomer van 1710 zagen het licht de Emendationes
in Menandri et Philenwnis reliquias, ex nupera editionej. Clerici; ubi multa Grotìì
... plurima vero Clerici errata castigantur, auctore Phileleuthero Lipsiensi. Heel
spoedig na het uitkomen van deze correcties werd het de filologen duidelijk
dat de onbekende auteur niemand minder was dan Richard Bentley60. De
stijl en de feilloze beheersing van de Griekse poëzie verrieden de hand van
deze grootmeester der humaniora al snel. Ook Burman zelf was spoedig
achter de ware identiteit van de onbekende schrijver gekomen. Allereerst
had hij het handschrift van de anonymus vergeleken met dat van de brieven
in Bentley's hand die hij bezat, en daarenboven had een schrijven van de
hoogleraar Sike, een vriend van Bentley, zijn vermoeden bevestigd. Sike
had hem immers meegedeeld dat een vriend van hem correcties op de Menandcr-en Philemonuitgave van Le Clerc gereed had 6 '. En wie, zo schreef
Burman aan Bentley, kan de auteur van dit geniale werk nu anders zijn dan
gij, "die tegenwoordig de scepter voert in deze tak van wetenschap" 62 . In
dezelfde brief gaf Burman trouwens ook antwoord op Bentley's dringende
vraag63, hoe het gerucht was ontstaan dat de Engelsman de ware auteur
van de Emendationes was. Burman bezwoer hem dat hij zelf zijn vermoeden
aan niemand had toevertrouwd 64 , maar hij kon wel vertellen, dat het gerucht
naar Utrecht was overgewaaid vanuit Den Haag. Alexander Cunningham,
overigens een vurig opponent van Bentley, had hem immers zelf verteld
dat het gerucht zich had verspreid vanuit een boekwinkel in de Pooten, die
werd gedreven door de Engelse boekverkoper Thomas Johnson 65 . Het is
niet verwonderlijk dat, gezien alle geheimzinnigheid rond deze uitgave, de
belangstelling voor de Emendationes enorm was: binnen drie weken bleek
het boekje uitverkocht.
Dat Le Clercs tekstuitgave van Menander en Philemon daadwerkelijk
vol fouten stond, valt niet te ontkennen. Zeker in vergelijking met Bentley's
kennis van de Griekse taal en die van het metrum, kan Le Clercs vaardigheid
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in dezen worden verwaarloosd. Toch valt de wijze waarop Bentley te werk
ging, in verschillende opzichten te laken. Allereerst was de Engelse geleerde
al sinds 1698 op de hoogte van Le Clercs plannen een dergelijke tekstuitgave
te bezorgen; meermaals had Bentley aan Le Clerc toegezegd zijn opmerkingen over deze Griekse komedieschrijvers op te sturen, maar hij was zijn
belofte niet nagekomen 66 . En nu Le Clerc, na meer dan tien jaar, zijn editie
eindelijk had uitgebracht zonder de opmerkingen van Bentley, had deze
toch zeker andere wegen kunnen bewandelen om zijn aanvullingen en correcties in de openbaarheid te brengen. Had hij ook niet, zoals John Davies
of Antonio Maria Salvini67, zijn aanmerkingen in een brief aan Le Clerc
kunnen opsturen, zodat een eventuele herdruk zo min mogelijk onjuistheden zou bevatten? Bovendien, Le Clerc was, zoals hij ook duidelijk had
aangegeven, er niet zozeer op uit geweest om een wetenschappelijk verantwoorde uitgave te bezorgen: hij wilde slechts een teksteditie in het licht
brengen, die met name door de jeugd gemakkelijk gelezen kon worden.
Maar, zoals Le Clerc het zelf al had geformuleerd, "l'anglois [= Bentley]
a autant de civilité, que le Hollandois [= Burman]" 68 . Was Bentley in heel
de geletterde wereld ook niet berucht door de wijze waarop hij zich soms
misdroeg? Annie Barnes noemt Bentley dan ook "le meilleur exemple d'un
humaniste peu humain" 69 . Zo valt het ook te verklaren dat Bentley, op het
dringend verzoek van Le Clerc om uit te leggen, waarom hij juist op deze
wijze met zijn correcties voor de dag was gekomen en waarom hij deze
uitgerekend had toegespeeld aan Le Clercs grote opponent Burman, de
waarheid omzeilde. Bentley ontkende noch bevestigde in zijn antwoord
aan Le Clerc het gerucht over zijn auteurschap, maar waagde het zelfs de
Amsterdamse journalist verwijten te maken, omdat deze zoveel waarde
bleek te hechten aan praatjes70.
Natuurlijk bleven Bcntlcy's Emendationes niet onbeantwoord. Johannes
Cornells de Pauw uit Utrecht verdedigde Le Clerc in zijn Philargyrii Cantabrigiensis emendationes in Menandri et Phiïemonis reliquias, ex nupera edjtione
Joannis Clerici. Ubi quaedam Grotii &aliorumplurima vero Phileleutheri Lipsiensis errata castigantur ..., in begin 1711 uitgebracht door Hendrik Schelte en
van een inleiding voorzien door Le Clerc zelf. In zijn Bibliothèque Choisie
[XXII, 202-236] besprak hij deze uitgave wel, in tegenstelling tot die met
Bentley's correcties. Hij beweerde in deze bespreking niet te weten, wie
zich verschool achter het pseudoniem van de "gierigaard uit Cambridge",
een voor iedereen duidelijke toespeling op de pinnigheid van Bentley. Het
manuscript voor deze uitgave was, zo meldde hij, tijdens zijn afwezigheid
bij hem thuis afgegeven door een onbekende. Overigens stelde hij zich vrij
gematigd op en volstond hij met de mededeling dat hij geen waardering
kon opbrengen voor de onbeschofte wijze waarop hij zelfwas aangevallen
in Bentley's editie. Toch kon de journalist het niet nalaten enige fouten aan
te wijzen in het werk van de Engelse geleerde die zich immers, om de schijn
op te houden dat hij en Phileleutheros Lipsiensis niet een en dezelfde persoon
waren, in de Emendationes had laten prijzen voor zijn correcte tekstedities.
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Over de fouten in zijn eigen "Brokken van Menander", zoals Burman Le
Clercs editie noemde, het hij zich slechts terloops ontvallen dat men wel
erg veel werk had gemaakt van onjuistheden die heel duidelijk het gevolg
waren van slordigheid of nalatigheid van de drukker.
Ook buiten de Republiek werden de Emendatwnes van Bentley bekritiseerd. De Leipziger graecus Stephan Bergler nam het in de Acta Eruditorum
op voor Le Clerc en ook m het Journal des Sçavans werd de manier, waarop
Le Clerc de les werd gelezen, kritisch behandeld71.
Het strekt Le Clerc overigens tot eer dat hij na een dergelijke krenkende
bejegening van de kant van Bentley in zijn Bibliothèque niets het blijken van
haatdragende gevoelens Integendeel zelfs, in deel XX [215-227] uit 1710
prees Le Clerc Bentley voor zijn toevoegingen bij de Cicero-uitgave van
John Davies 72 en in deel XXVI [260-279] uit 1713 nam hij een lovende
bespreking op van Bentley's Q Horatius Flaccus . . Slechts vluchtig kwam
hij nog even terug op de zware kritiek die hij van de Engelse classicus te
verduren had gehad. Le Clerc vertelde dat hij nu geen opmerkingen wilde
maken over tekstinterpretaties van Bentley's hand en dat hij daar zijn redenen voor had, die hij, naar zijn mening, aan niemand hoefde prijs te geven.
Maar hij waarschuwde de Engelse geleerde ervoor dat ook hij nog wel eens
van de een of ander aanmerkingen op zijn werk zou kunnen krijgen en dat
hij die dan ook zou moeten kunnen verdragen Deze bespreking uit de
Bibliothèque Choisie, gewijd aan Bentley's Horatius-uitgave, werd vrij snel
in een vertaling op de Engelse markt gebracht; de controverse tussen beide
geleerden werd immers ook daar in brede kring op de voet gevolgd73. Het
lijkt er trouwens op dat beide opponenten al spoedig tot een verzoening
kwamen 74 .
Burman verdween verder van het strijdtoneel, al zou hij volgens Küster
nog wel de hand hebben gehad in enkele pamfletten uit de "Poetenstnjd" 75 .
Zijn plaats werd echter onmiddellijk ingenomen door een ander "onaangenaam heerschap" [Meijer, ρ 137], Jacob Gronovius Geprikkeld door de
sarcastische opmerkingen die Bentley zich in zijn Emendationes aan zijn adres
had veroorloofd, reageerde de Leidse hoogleraar met een schotschrift dat
niet uitsluitend Bentley aanviel, maar in gelijke mate tegen Le Clerc was
gericht: Infamia Emendationum in Menandrt Reliquias nuper editarum Trajectt
ad Rhenum auctore Phileleuthero lipsiensi. Accedit responsio M Luallii Profutun
ad epistolam C. Veratit Philellenis, quae exstat m Btbltothecae Choirtae Parte IX
(Leiden 1710). Gronovius die zich hier bediende van het pseudoniem M.
Lucillus Profuturus, richtte zich tegen een Latijnse brief uit het negende
deel van Le Clercs periodiek [IX, 187-204] die was gesigneerd door C.
Veratius Philellen, in wie Gronovius Le Clerc zelf vermoedde In deze brief
die opmerkingen bevat over twee passages uit de Suidas-editie van Küster,
werd over de Leidse hoogleraar opgemerkt dat hij een notoir ruziemaker
was en in zijn Arnanus-uitgave uit 1704 ten onrechte correcties had aangebracht op tekstinterpretaties van Le Clerc. Of Le Clerc daadwerkelijk de
auteur van deze brief in zijn tijdschrift was' Het lijkt niet onwaarschijnlijk:
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de Journalist hield zich dienaangaande opmerkelijk op de vlakte76. Toen Le
Clerc zich in 1712 echter openlijk tegen Gronovius keerde en hem in een
artikel, gewijd aan een nieuwe Minucius Felix-uitgave van John Davies
[XXIV, 120-145], verweet geen enkele beschaving te bezitten - "On voit
bien, par ses [= van Gronovius] manières, que la retenue & la civilité sont
perdues avec lui" — reageerde Gronovius andermaal met een libel. Het werkje, Ludibria Malevola Clerici, vel proscriptio pravae mercis ас mentis pravissimae
quam exposuit in Minucio FeliceJoan. Clericus, Tom. XXIV Bibliothecae Selectae
(1712), zou in de periodiek van Le Clerc onbesproken blijven.
Over David van Hoogstratens krijgsverrichtingen in het filologische strijd
perk werd al eerder gesproken; in verschillende geschriften stelde de Am
sterdamse conrector aan de Latijnse school zijn strijdvaardigheid in dienst
van de Latijnse en Nederlandse Parnassus. Hoe breed was echter niet de
kloof van onbegrip die Le Clerc en Van Hoogstraten scheidde? Hoe onver
zoenlijk bleken niet hun opvattingen over poëzie en de waarde van het
gevoel! Le Clerc liet de poëten immers maar weinig ruimte om gedichten
te maken. Daar hij zich bij het kritisch lezen van iedere tekst steeds liet
leiden door het gezond verstand dat hem duidelijk kon tonen, wat redelijk
en deugdzaam was en wat zich onderscheidde door deugdelijkheid van stijl
en opbouw, kwamen de fantasie en de verbeeldingskracht ernstig in de
verdrukking. De voortbrengselen der dichters die immers, naar zijn mening, al te snel buiten hun boekje gingen en het met de waarheid niet zo
nauw namen, werden door Le Clerc slechts zelden met instemming ontvangen77. Andere kunstuitingen en verschijnselen, waar de verbeelding of het
gevoel een overheersende rol spelen, ondergingen eenzelfde lot. Aan de
toneelkunst kleefden zijns inziens vaak dezelfde bezwaren en dromen noemde hij bedrog; alleen melancholisch aangelegde mensen en koortslijders
werden bij het wakker worden geplaagd door droomgezichten [V, 37]. Le
Clerc is een van de duidelijkste vertegenwoordigers van de stroming die in
deze jaren de rede tot het enig criterium van de goede smaak wil verheffen
en waarvoor rede en goede smaak schijnen samen te vallen78. Als men bij
deze opvatting dan ook nog de, meermalen onder woorden gebrachte,
overtuiging voegt dat de contemporaine poëten, op een enkele uitzondering
na, verre de minderen waren van de goede klassieke dichters en niet verder
kwamen dan het naäpen van hun illustere voorbeelden, dan wordt duidelijk
dat voor een groot poëzieliefhebber en -beoefenaar als David van Hoogstraten, bovendien zeer bevriend met de internationaal gewaardeerde neolatijnse
dichter Joan van Broekhuizen, naarmate Le Clercs afwijzende uitspraken
zich vermenigvuldigden, meer geërgerd raakte. Tenslotte was de maat voor
hem meer dan vol en voelde hij zich gedwongen om tegen zoveel onbegrip
in het geweer te komen. Ook een zeer positieve aankondiging in Le Clercs
Bibliothèque [IV, 261-263] van de Phaedrus-editie die Van Hoogstraten had
bezorgd, kon de Amsterdamse conrector niet meer van mening doen veranderen; uit alle macht wilde hij deze, in zijn ogen, verderfelijke opvattingen
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over de dichtkunst bestrijden en hij wenste geen enkele waarheid te ontdekken achter de scherpe bewoordingen, die Le Clerc in zijn kritische uiteenzettingen had gebruikt.
In de voorrede van de door hem uitgegeven Jam Broukhusn poematum libri
sedeam (Amsterdam 1711) hekelde Van Hoogstraten de "dictator van de
Letteren" op overduidelijke wijze79 en in het lofdicht "Ter gedachtenisse
des beeren Joan van Broekhuizen", opgenomen in de door hem verzorgde
editie v a n j V Broekhutzensgedichten (Amsterdam 1712), ontbrak zijn kritiek
op Le Clerc evenmin. Van Hoogstraten schilderde zijn tegenstander af als
een ijdel en naijveng man:
Uw [= Broekhuizens] glory, die om hoogh gestegen
Heeft d'onverganklykheit verkregen,
Al streeft d'onwetenheit hier tegen.
Al kan 't geen Fransche haen8" gedogen,
Door averechtse nydt bewogen,
Noch acnzien met geduldige oogen.
Het duidelijkst echter gaf hij uiting aan zijn ongenoegen in het "Berecht",
dat een plaats kreeg in J Oudaans Aenmerkmgen over Q Horatms Flaccus
Dichtkunst, op onze tyden en zeden gepast, door A Pels (Amsterdam 1713).
Hier viel hij Le Clerc onverholen aan, "Want naer zyn [= Le Clercs] gevoelen
bestaet al het werk der hedendaegsche dichteren m enkele lappen en stukken
en stollen, gerooft van de ouden, welker voetstappen niet kunnende nagevolgt worden." Met duidelijk genoegen herinnerde hij zijn lezers nog even
aan de voor zijn opponent zo pijnlijk verlopen opvolging van Phihppus van
Limborch, toen Le Clerc de leerstoel der theologie aan het Remonstrants
Seminarium aan zijn neus voorbij had zien gaan [p 6]:
Jan de Klerk, berucht Voorlezer onder de Remonstranten, van welke,
gelyk hy vreedsaam is uittermaten, hy onlangs zoo gaerne geroepen
ware geweest tot het Leeraerschap der vreegezmde Godtgelecrtheit,
die met zulk een haspelaer wonder wel bewaert zou zijn geweest;
gelyk hem dat door meenigte van schotschriften, en wcderleggingen
zyner uitgegevene boeken, te kaeuwen gegeven is.
Ook de kritiek van Van Hoogstraten richtte zich vooral op de aanmatigende
wijze, waarop "deze Geneefsche wyzeman, deze van top tot teen doorgeleerde Letterhek" meende te kunnen oordelen over "alle soorten van schryveren; over Redenaers, over Dichters, over Spraekkunstenaers, over Letterkundigen, over Histonschryvers, over Artsen, over Filosofen, over Godtgeleerden, en dat zonder ecmge maet in zyne uitspraek te houden' Wat
menschen, ja wat staten en volkeren laet hy ongeroert'" In de ogen van
Van Hoogstraten had Le Clerc er echter beter aangedaan zich niet zo laatdunkend over de poëten uit te laten, "dewyl zulk slagh van volk licht gerackt,
en wel voorzien is van middelen" om terug te slaan De "Poetenoorlog"
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was het bewijs, dat Van Hoogstraten met deze laatste bewering gelijk had
Gelukkig voor Le Clerc ontwikkelde zich deze aanvankelijk op zijn persoon
gerichte vete tussen zijn voor- en tegenstanders al spoedig tot een zuiver
vaderlandse aangelegenheid tussen dichters, die ofwel "den Fenix-Dichter
Joost van den Vondel" beschouwden als "een heldre zon aen den Parnashemel" HI , ofwel deze barokdichter verguisden als een poëet met weliswaar
veel natuurlijke aanleg, maar zonder kunstbeschaving
Geheel buiten deze filologische onenigheden binnen de Republiek om, raakte Le Clerc door eigen toedoen ook betrokken bij een polemiek tussen de
beroemde wetgever der dichters Nicolas Boileau-Despréaux en de bisschop
van Avranche, Pierre Daniel Huet Het betrof de opleving van een twist
die al enige decennia daarvoor tussen beide Franse geleerden had gewoed
en die, zoals bij de meeste geleerdenruzies het geval blijkt, eigenlijk nooit
was beslecht De onenigheid dateerde uit 1674, toen Boileau zijn Traité du
Sublime ou du merveilleux dans le discours in het licht gaf, een vertaling van
een verhandeling van Longmus Als een van de voorbeelden van "le stile
sublime" had Longinus de zinsnede uit de Genesis aangehaald "Dieu dit;
Que la lumière se fasse, et la lumière se fit " In het voorwoord bij deze
verhandeling had Boileau gesteld
Ce tour extraordinaire d'expression qui marque si bien l'obéissance
de la Créature aux ordres du Créateur, est véritablement sublime, et
a quelque chose de divin II faut donc entendre par Sublime dans
Longin, l'Extraordinaire, le Surprenant, et comme je l'ai traduit, le
Merveilleux dans le discours
In 1679 had Huet m zíjn Demonstratio Evangelica82 een korte passage gewijd
aan deze formulering en daarvan opgemerkt dat Mozes weliswaar op een
verheven zaak had gedoeld, maar dat zijn formulering in het geheel met
subliem was te noemen Vierjaar later, in een nieuwe editie van zijn verzameld werk, plaatste Boileau in zijn voorrede een nieuwe passage, waarin
hij zijn verbazing en ongenoegen uitte over Huets onbegrip in dezen Huet
vermeldt in zijn Mémoires**, hoe hij had gehandeld, toen hij van deze aanval
van Boileau op de hoogte was gebracht door de hertog van Montausier.
Huet had een brief opgesteld aan het adres van Boileau waarin hij uiteenzette
dat zijn mening ter zake onveranderd bleef Hij vertelt verder dat het nooit
zijn opzet was geweest deze brief aan Boileau op te sturen en hij had derhalve
het schrijven in zijn bibliotheek opgeborgen Na 23jaar bleek het document
in handen te zijn gekomen van Le Clerc De bisschop verklaarde nadrukkelijk dat zulks tegen zijn zin en medeweten was geschied De bewuste brief
was gedateerd op 26 maart 1683 en kreeg een plaats in het tiende deel van
Le Clercs tijdschrift [X, 212-260] Uit de toegevoegde opmerkingen van
Le Clerc werd duidelijk dat hij I luet volledig gelijk gaf in dit geschil en dat
het zogenaamd sublieme in de bedoelde zin, niets anders was dan een gevolg
van de vertaling uit het Hebreeuws, waarin de zin nu eenmaal een dergelijke
wending bezat
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Als reaktie op dit artikel van Le Clerc schreef Boileau in 1710 zijn laatste
weerwoord dat hij de titel gaf, Xe Réflexion critique sur Longin Le Clerc
maakte in zíjn Bibliothèque [ XXI, 337] melding van dit schrijven van Boileau
en zei dat hij het met plezier zou lezen, als hij het onder ogen kreeg Het
antwoord van Boileau verscheen echter pas driejaar later, na de dood van
de schrijver, en werd voorafgegaan door een "avertissement", dat zogenaamd door vrienden van de overledene op papier was gezet, maar in feite
alleen door abbé Renaudot was geschreven Met name in dit voorwoord
werden Le Clerc en Huet hard aangevallen en was Renaudot er bovendien
met voor teruggeschrokken een filologisch twistpunt het aanzien te geven
van een geloofscontroverse In de Bibliothèque Choisie plaatste de Amsterdamse journalist twee reakties Allereerst een brief die hem uit Parijs was
toegestuurd, naar alle waarschijnlijkheid van de hand van Huet zelf [XXI,
64-82], vervolgens nog een artikel van eigen hand [XXVI, 83-112] Over
het geheel genomen reageerden Huet en Le Clerc zeer beschaafd, slechts
een enkele keer schoot Le Clerc uit zijn slof, zoals in het laatste artikel "
il est absurde de vouloir qu'un Rhéteur Payen, qui n'avoitjamais lu l'Ecriture
Samte, & qui n'entendoit point l'Hébreu, ni le stile des Livres Sacrez, ait
plus de droit de décider de ce qu'on doit penser d'un passage de Moïse que
Mr Huet " In de Bibliothèque Ancienne et Moderne [VII, 217-231] zou Le
Clerc nog even terugkomen op de onbuigzaamheid van Boileau in deze
kwestie
De verschillende filologische twisten waarbij Le Clerc als redacteur van de
Bibliothèque Choisie was betrokken, tonen duidelijk aan dat zij vooral werden
veroorzaakt of verhevigd door de onverschrokken en zeer zelfverzekerde
wijze waarop de journalist meende te kunnen oordelen over het werk van
eigentijdse filologen Zij laten echter ook zien dat zijn tegenstanders licht
ontvlambaar waren en er af en toe niet voor terugschrokken Le Clerc in
hun geschriften te beledigen en te belasteren Van de Amsterdamsejournahst
kan worden gesteld dat hij zich in het algemeen er met toe het verleiden
om zijn opponenten persoonlijk te kwetsen en dat hij, waar zijn tegenstanders over de schreef gingen, zelf zo verstandig was een polemiek te beëindigen door er het zwijgen toe te doen
3 Een onverschrokken rationalist m discussie met theologen enfllosofen
Reeds op jeugdige leeftijd had Le Clerc zich een duidelijk beeld gevormd
van de ideale wetenschapsbeoefenaar een zichzelf respecterende geleerde
zou zich in gelijke mate dienen te bekwamen in de studie van de "Belles
Lettres", de theologie en de filosofie'*4 Voor Le Clerc zelf is deze humanistische wensdroom grotendeels m vervulling gegaan Tijdens zijn leven heeft
hij bij voortduring veel tijd en aandacht kunnen besteden aan de drie voornoemde disciplines85 Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de Bibliothèque
Choisie juist deze takken van wetenschap het meest in de belangstelling
blijken te staan en dat in iedere aflevering van het tijdschrift een bloemlezing
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wordt geboden uit de verscheidenheid aan denkbeelden en controverses die
de godgeleerden, wijsgeren en filologen in dezejaren bezighield86 Op deze
wijze werden Le Clercs lezers m de gelegenheid gesteld de ontwikkelingen
in deze wetenschapsgebieden op de voet te volgen. Aan het eind van de
zeventiende en het begin van de achttiende eeuw bevond het theologisch
en filosofisch denken zich in een stroomversnelling en bleken de tegenstellingen tussen oude en moderne denkpatronen zeer groot en vaak zelfs onoverbrugbaar. Hoe verhield Le Clerc zich nu eigenlijk tot de denkwijzen
van zijn tijd? O m op deze vraag globaal te kunnen antwoorden, moeten
hier enkele algemene opmerkingen volgen over de gewichtige ontwikkelingen op het genoemde terrein in zoverre zij voor Le Clercs geschriften een
rol van betekenis hebben gespeeld87, daarna zal worden overgegaan tot een
beschouwing van de belangrijkste opvattingen en polemieken op dit gebied,
zoals die in de Bibliothèque Chotsie hun neerslag hebben gekregen.
Vanaf de Renaissance hadden zich op wijsgeng-theologisch terrein ingrijpende veranderingen voltrokken. Was in de middeleeuwse scholastiek de
filosofie nog de dienstmaagd van de theologie en werd zij beoefend als een
integrerend deel van een theologische "summa", in de zeventiende eeuw
werd er, met name door het werk van Descartes, een duidelijke scheiding
aangebracht tussen beide geesteswetenschappen en was de theologie niet
langer de meesteres van de wijsbegeerte. Bovendien veranderde de methodiek binnen de godgeleerde studiën Steeds nadrukkelijker werden de theologische thema's vanuit verschillende standpunten benaderd en onderscheidde men de bijbelse theologie, waarin werd nagegaan wat God in de
bijbel aan geloofswaarheden heeft meegedeeld, de patrologie, waarin men
onderzocht hoc de kerkvaders de Schriftuurlijke Openbaring hadden geïnterpreteerd en de historische geloofswetenschap, waarin werd bestudeerd
hoe traditie en leergezag spraken over deze theologische onderwerpen. O p
elk van deze deelgebieden verrichtte ook Le Clerc onderzoek; in de Bibliothèque Choisie werden de resultaten daarvan besproken, evenals de reakties
die zijn opvattingen in dezen hadden opgeroepen
Maar fundamentele tegenstellingen onder de geleerden maakten iedere
publicatie over religieuze controverses en zeker over de waarheid van het
christelijk geloof als zodanig tot een zeer hachelijke onderneming: de kans
op een veroordeling uit het kamp van "andersdenkenden" was zeer groot.
Tussen katholieke en protestante theologen had zich een blijvend verschil
van opvattingen geopenbaard Op zoek naar zekerheid omtrent Gods heil
gingen de laatsten terug tot de Heilige Schrift als het woord Gods, daarbij
de kerkelijke traditie en conciliaire uitspraken ondergeschikt makend aan
het gezag van de Bijbel Naast deze uit de kerkelijke hervorming in de
zestiende eeuw voortvloeiende tegenstelling, ontwikkelde zich in de zeventiende eeuw echter nog een ander, onverzoenbaar lijkend, conflict, namelijk
dat tussen aanhangers van het zogenaamde openbarmgsgeloof en het kerkelijk geloof enerzijds en die van een exclusief redelijk geloof anderzijds88.
Met "openbaringsgclovigen" worden zij bedoeld die de openbaring van de
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levende God in Jezus Christus voor waar aannemen, verreweg de meesten
onder hen kunnen ook gerekend worden tot de aanhangers van het kerkelijk
geloof, dat wil zeggen, gelovigen die de officiële leer van hun kerk onderschrijven, neergelegd in symbola en belijdenisgeschriften De aanhangers
van een exclusief redelijk geloof daarentegen verwerpen elk geestelijk gezag
dat is voortgevloeid uit de willekeur van andere mensen; zij steunen uitsluitend op criteria, die zich uit de aan iedere mens eigen rede laten ontwikkelen.
In verschillende opzichten, bijvoorbeeld in zijn oordeel over de katholieke
kerk, toonde Le Clerc zich een oprecht protestant 89 met sterke sympathie
voor wat later als het redelijk geloof in Jezus Christus zou worden aangeduid. Niet alleen noemde hij het Nieuwe Testament zijn geloofsbelijdenis90,
maar ook verzette hij zich nadrukkelijk tegen sommige kerkelijke tradities91.
Had hij immers niet al vroeg het juk van de Formula Consensus van de
Zwitserse gereformeerde kerken geweigerd, die hem iedere vrijheid van
denken ontnam en hem dwong een orthodox kerkelijke leer te volgen?
Zijn geschriften vertonen kenmerken van een denken dat zich uit de
stroom van een laat zeventiende-eeuws rationalisme in empiristische richting ontwikkelde. Eerder verdient hij een plaats in de rijen van de achttiendeeeuwse denkers dan in die van de eeuw daarvoor. In Le Clercs theologische
en filosofische geschriften neemt het woord "raison" een centrale plaats
in92 en wordt het begrip "rede" of "ratio" zodanig gehanteerd dat men hem
zonder al te veel schroom een rationalist mag noemen, het juiste gebruik
van de rede was voor hem het middel bij uitstek om tot de waarheid te
komen. Bovendien openbaren zich in zijn werken ook duidelijk enkele
belangrijke kenmerken van de Verlichting93. Allereerst moet dan gewezen
worden op het autonome oordeel, waaraan Le Clerc veel waarde hecht, de
mens mag alleen datgene voor waar houden, wat hij zelf als waar heeft
ingezien94. Deze opvatting verlangt van een geleerde dat hij de moed toont
zelf op onderzoek uit te gaan en de resultaten daarvan uit te spreken Vervolgens moet Le Clercs pleidooi voor verdraagzaamheid worden genoemd 95 . O p vele plaatsen, ook m zijn periodieken, hamerde Le Clerc op
het belang van een welwillende gezindheid jegens andersdenkenden.
Binnen de wijsbegeerte als vakwetenschap hepen de denkwijzen in Le
Clercs tijd sterk uiteen. Descartes had de middeleeuwse samensmelting van
geloof en rede verlaten door het geloof en de rede als twee op zichzelf
staande kenvermogens te beschouwen Voor Descartes was de wijsbegeerte
de weg naar de aardse wetenschap en wijsheid en moest de mens, als denkend
wezen, in staat worden geacht door middel van intuïtie en logische deductie
deze wetenschap op te bouwen, uitgaande van een universele, methodische
twijfel om vergissingen en vooroordelen uit te sluiten Tegenover de categorie van het denken had hij die van de uitgebreidheid geplaatst, waarbij
al het stoffelijke wordt opgevat als zijnswijze van de uitgebreidheid Hoewel
deze theorieën door vele geleerden uit de zeventiende en het begin van de
achttiende eeuw werden aangevuld cn/of bestreden, werd Descartes ook in
Le Clercs tijd nog steeds beschouwd als de grondlegger van een geheel
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nieuwe wijze van filosoferen Zo spreekt Le Clerc in 1713 nog over twee
filosofische richtingen [XXVII,200] " on parle aujourdhui dans les Ecoles
d'une double Philosophie, savoir, de celle des Scholastiques, & de celle de
Descartes & des autres philosophes, qui depuis son tems ont cherché la
Vérité
Gaf Le Clerc zich in zijn tijd een plaats tussen de wijsgeren van deze
laatste groep, van wie Descartes, [1,136] "qui a fait revivre l'esprit de recherche & d'examen" de grote voorman was, onderzoekers uit de twintigste
eeuw zullen bij Le Clerc weliswaar enige cartesiaanse - en scholastieke
invloed - niet kunnen ontkennen, maar hem toch bovenal beschouwen als
de heraut van een nieuwe, empiristisch-sensuahstische richting in de filosofie, waarvan Le Clercs vriend John Locke een belangrijk initiator was % Als
eclectisch ingesteld filosoof, altijd bedacht op het didactisch nut dat zijn
wijsgerige uiteenzettingen dienden te hebben voor zijn studenten op het
Remonstrants Seminarium, toonde hij zich in deze discipline meer een historicus dan een theoretisch denker en eerder een vertolker van die filosofische opvattingen die in zijn ogen algemene bekendheid verdienden, dan
een oorspronkelijk wijsgeer Onverschrokken en onvermoeibaar openbaarde hij zich niet alleen als een goed journalist, die oog had voor nieuwe
ontwikkelingen, maar zeker ook als een "verlicht" verdediger van iedere
mening die naar zijn overtuiging op waarheid berustte
In navolging van Locke verwierp Le Clerc de opvatting dat de menselijke
geest uitgerust zou zijn met ingeboren waarheidsprinciepen (de zogenaamde
"ideae innatae" of aangeboren ideeën) Volgens hem was de geest een instrument, waarmee de mens impulsen die hij langs empirische weg verzameld
had, zo bewerkte dat ordelijke kennis te voorschijn kon komen Aldus
kwam ook hij tot een onderscheid tussen de "ventas reahs", de werkelijkheid van de substantie, en de "ventas nominahs", het complex ideeën dat
men van de substantie heeft97 Le Clerc nam afstand van het metafysisch
stelsel van Descartes door in wezen al het metafysische onkenbaar te noemen Daarnaast voelde Le Clerc zich bijzonder aangetrokken tot de ideeën
van Ralph Cudworth, een der zogenaamde "Cambridge platomsts", een
groep wijsgeng-godsdienstige denkers die christendom en humanisme,
godsdienst en wetenschap wilden verzoenen Met name het principe van
de "plastic nature", dat Cudworth had ontwikkeld als een reaktie op het
in diens ogen verderfelijke stelsel van het mechamcisme, zou door Le Clerc
in zijn Bibliothèque Choiste met verve worden verdedigd, zoals hier nog aan
de orde zal komen
Le Clercs grootste verdienste op wijsgerig gebied is ongetwijfeld dat hij
de waarde van het nieuwe denken bij Locke en andere tijdgenoten heeft
onderkend en dat hij voor de verbreiding van deze, hoofdzakelijk uit Engeland afkomstige ideeën heeft zorg gedragen Al in zijn eerste periodiek, de
Bibliothèque Universelle et Historique, deed hij verslag van geschriften van
Locke, soms nog voordat deze in druk waren verschenen98 Evenzo toonde
hij al vroeg oog te hebben voor het belang van de experimentele fysica, de
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wetenschap die naar zijn mening bij uitstek geschikt was om de waarheid
van het christelijk geloof aannemelijk te maken" In zijn eerste tijdschrift
nam hij besprekingen op van belangrijke fysici als Robert Boyle en kregen
diens A Dtsquisitton about the final Causes of Naturai Things en De ipsa
Natura... een bespreking 100 In zijn Bibliothèque Choisie bleek de aandacht
voor de Engelse filosofie en fysica alleen maar toegenomen Werken van
de belangrijkste Engelse wijsgeren en natuurkundigen, onder anderen Locke, Shaftesbury, Grew, Newton en Berkeley, genoot in deze periodiek een
grote belangstelling en zou aldus een weg vinden naar het vasteland van
Europa.
a Theologische artikelen in de Bibliothèque Choisie
De theologie heeft bij Le Clerc vanjongsaf een centrale plaats ingenomen
in zijn geschriften Zijn eerste pennevrurht, de in 1680 te Saumur anoniem
uitgebrachte Eptstolae Theologicae ,01, geven reeds uiting aan de vrijzinnige
opvatting dat de christelijke moraal belangrijker is dan alle kerkelijke dogma's en dat verdraagzaamheid en naastenliefde christelijke deugden zijn
Vanaf 1685 verschijnen vervolgens regelmatig theologische studies van zijn
hand Steeds duidelijker bakent hij het terrein van de geloofswetenschap
af, steeds meer durft hij voor deze studies een eigen rationele en ondogmatische benadering te kiezen'02 Volgens Le Clerc is de Heilige Schrift de
enige echte studiebron voor theologen, maar hij beschouwt de Bijbel niet
als een filosofisch of natuurwetenschappelijk boek103. Zijn afkeer van de
metafysici die, naar zijn mening, het christelijk geloof vernietigen104 en van
de cartesiaanse theologen steekt hij niet onder stoelen of banken105 Hij
onderkent dat de Schrift door mensen te boek is gesteld en overgeleverd
en dat zij derhalve.aan het risico van onzuiverheid en corruptie heeft blootgestaan"16 Hiermee neemt hij tegelijkertijd afstand van de woordelijke bijbelinspirane die een bovennatuurlijke bijstand veronderstelt welke het verstand van de gewijde schrijvers voortdurend zou hebben geleid en hen
gedurende hun werk constant zou hebben bijgestaan, zodat iedere letterlijke
formulering van de autografe tekst in feite voor onfeilbaar moest worden
gehouden De ontkenning van een dergelijke inspiratie schiep voor Le Clerc
alle ruimte om de Bijbel met zozeer dogmatisch-theologisch als wel histonsch-filologisch te benaderen Voor Le Clerc is de Schrift in zijn studies
vooral een antiek document, waarvan de tekst vergeleken diende te worden
met andere oude literatuur van welke oorsprong dan ook' 07 Maria Christina
Pitassi belicht in haar dissertatie, hoe Le Clerc het als een uitdaging ervoer
de werkwijze van de criticus tot een echte wetenschap te maken Zonder
ooit tot een exacte definitie of een algemene theorie over een dergelijke
methode te komen, bleek Le Clerc de kritiek te beschouwen als een tak van
wetenschap waarin met enkel de litteraire en zuiver tekstuele aspecten dienden te worden bestudeerd, maar vooral ook aandacht moest worden gegeven aan de plaats van het geschrevene in zijn context en tegen de achtergrond
van de historische veranderlijkheid van betekenissen In zijn Sentimens de
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quelques Théologiens de Hollande sur l'Histoire critique du Vieux Testament,
composée par le P. Richard Simon de l'Oratoire... ,0H bracht Le Clerc de ontkenning van de letterlijke inspiratie [brief 11 en 12] ter sprake en hij uitte in dit
boek eveneens zijn twijfels over het auteurschap van Mozes over de Pentateuch; twijfels die hij na enkele jaren trouwens zou hebben overwonnen 104 .
De polemiek die hierdoor met Simon ontstond 110 , — in Le Clercs ogen de
enige, die hij zelf had geëntameerd — zou door Le Clerc, worden beëindigd,
omdat hij zich ergerde aan de onverdraagzame houding van zijn opponent.
Het dispuut met deze alom bekende oratoriaan had er echter wel voor
gezorgd dat Le Clercs naam.als vrijzinnig theoloog was gevestigd in de
Republiek der Letteren.
Vanaf 1690 verschijnen regelmatig van zijn hand fragmenten van een
kritische tekstuitgave van de Bijbel. Een volledige uitgave van de gewijde
geschriften beschouwde hij vanaf dat jaar als zijn hoofdwerk. Na een eerste
proeve, een uitgave van Abdias (1690) volgden zijn met steun van de Remonstrantse Broederschap uitgegeven becommentarieerde Latijnse vertalingen
van de Pentateuch(1693 en 1696), die gedeeltelijk ook in een Engelse editie
werden uitgebracht'". Pas in 1708 zouden andere boeken uit het Oude
Testament volgen" 2 . In 1698 zag zijn eerste studie over het Nieuwe Testament het licht onder de titel Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi,
ex versione vulgata, cum paraphrasi et adnotationibus Henrici Hammondi.... Deze
uitgave bevatte een vertaling vanuit het Engels in het Latijn van de bijbeltekst
die Henry Hammond al in 1653 had uitgegeven, met de nodige kritische
noten van Le Clerc zelf113. Een Engelse theoloog, Daniel Whitby" 4 , zou
vanwege zijn kritiek op deze uitgave van Le Clerc in de Bibliothèque Choisie
[IV,391-414] aan de schandpaal worden genageld. Whitby had namelijk in
de eerste druk van diens A paraphrase and commentary upon the epistles of the
New Testament... (1700) Le Clerc beschuldigd van Ariaansc sympathieën,
maar al spoedig had de Engelsman, zeker ook op aandringen van Gilbert
Burnet, de bisschop van Salisbury" 5 beloofd zijn beschuldigingen tegen Le
Clerc te herroepen in een volgende editie. Hoewel Whitby in zijn uitgave
van 1701 inderdaad de gewraakte passage tegen Le Clerc midden in het
boek had verwijderd, had hij in het voorwoord van deze editie een dergelijke
aanklacht tegen hem laten staan. Door het publiceren van enige brieven in
zijn tijdschrift uit de correspondentie tussen Whitby, Burnet en hemzelf116,
wilde de Amsterdamse theoloog het publiek het bewijs leveren dat Whitby
zich niet aan zijn belofte had gehouden.
In 1699, eenjaar na de uitgave van het Nieuwe Testament van Hammond,
bracht Le Clerc zijn Harmonía Evangelica uit, de eerste Griekse synopsis van
de Evangeliën. De Jonge noemt deze uitgave van Le Clerc een van de
geïsoleerde hoogtepunten in de bestudering van het Nieuwe Testament,
omdat de remonstrantse hoogleraar in dit werk de Griekse evangelieteksten
in vier parallelle kolommen zo afdrukte, dat vergelijking mogelijk was.
Bovendien gaf Le Clerc er bij verschillende passages blijk van te kunnen
aanvaarden dat de evangelieteksten onderling verschillen en niet harmoniIV

107

seerbaar zijn, ook al bleef hij nog wel zoeken naar "de ene gemeenschappelijke historische kern" 117 Dit werk zou in 1700 een Nederlandse en in 1701
ook een Engelse vertaling krijgen118 In 1703 volgde tenslotte Le Clercs
Franse vertaling van het Nieuwe Testament die door vele protestantse theologen werd aangevallen en in Pruisen, zoals besproken, werd veroordeeld
In zijn Btblwthèque Choisie kreeg het Oude Testament maar weinig aandacht in vergelijking met het Nieuwe In het tweede deel van zijn tijdschrift
[11,261-268] werd een summiere bespreking opgenomen van een al in 1653
te Cambridge uitgegeven Annotattones in vetus Testamentum , een verhandeling waarin getracht werd allerlei in dit Testament opgeroepen vragen te
beantwoorden Zo komt onder meer de kwestie aan de orde, of de wereld
nu in het voor- of najaar is geschapen en hoe de planeten zich onderling in
grootte verhouden In deel XXI[265-333] ging Le Clerc veel uitvoeriger in
op twee van zijn eigen uitgaven, door reclame te maken voor herdrukken
van zijn beide Pentateuch-studies, die in 1710 bij Hendrik Schelte van de
pers waren gekomen Veel aandacht werd geschonken aan de opzet van
beide geschriften evenals aan de inhoud van enige vooraan geplaatste verhandelingen De eerste van deze "dissertations" handelde over het Hebreeuws en de in deze taal gestelde tekst van de Schrift Hij stelde vast dat
de Hebreeuwse tekst waarvan de Septuagintvertalers gebruik hadden gemaakt, alles behalve correct te noemen was Ter verdediging van deze
constatering voegde hij er onmiddellijk aan toe dat zijn kritiek zuiver filologisch van aard was en geen geloofswaarheden aan het wankelen bracht
[XXI, 271] "Il ne s'agit point ici d'articles de foi, ni de dogmes thcologiques,
mais de Critique & de Grammaire, sur quoi toutes les Communions des
Chrétiens sont d'accord qu'on ne doit écouter que des raisons critiques, ou
grammaticales"
Tevens weerlegde hij in dit artikel de beschuldiging, als zou zijn Genesisuitgave in der haast zijn geschreven en daardoor weinig nut kunnen bieden
Hij verhaalde al tijdens zijn verblijf te Saumur in 1680 begonnen te zijn met
het noteren van gedachten en met het lezen van voor deze studie belangrijke
geschriften Aldus had hij, gedurende een heel decennium, zijn gedachten
kunnen wijden aan deze uiterst moeilijke materie Ook besteedde hij aandacht aan een andere verhandeling toegevoegd aan deze Pentateuch-uitgave,
waarin zijn opvatting over tekstinterpretatie stond geformuleerd Belangrijk oordeelde hij de constatering dat een vertaling nooit meer kan zijn dan
een poging de inhoud van de originele tekst zo dicht mogelijk te benaderen
en dat een perfecte weergave, zeker van een in het Hebreeuws gestelde
tekst, uitgesloten diende te worden geacht Zich alweer bij voorbaat wapenend tegen kritiek uit dogmatisch-theologische hoek, wees hij nogmaals
op het karakter van zijn studie, die enkel een verslag gaf van een filologisch
onderzoek en met meer pretendeerde te zijn [XXI,274] "On laisse à d'autres
Auteurs le soin de rechercher les sens thcologiques, ou moraux, & toutes
les conséquences qu'on en peut tirer On n'a pas eu le dessein d'en parler
ici, & comme le sens littéral doit être la base de tout ce que l'on peut dire
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de solide, on s'y est uniquement attaché " Iedere theologische aanval op
deze studies zou Le Clerc, zo meldde hij, dan ook naast zich neerleggen,
"parce que c'est ici un Ouvrage de paix & de recherches communs à tous
les chrétiens, et non de controverses & de querelles" [XXI,280]
Toch zou Le Clerc in zíjn Bibliothèque Choisie een artikel wijden aan een
van de reakties op zijn Genesis-uitgave en wel die van Richard Kidder, de
bisschop van Bath en Wells In diens A commentary of thefive Books ofMozes
(Londen 1694) had de anglicaanse prelaat Le Clerc vele jaren voordien
onder meer beschuldigd een volgeling te zijn van de Engelse wijsgeer Thomas Hobbes en diens radicale ideeën In het vierde deel van zijn periodiek
[IV,363-391] nam Le Clerc nu een drietal brieven uit 1694 op uit de briefwisseling tussen Kidder en hemzelf Als reden voor de openbaarmaking
van deze correspondentie, noemde Le Clerc het feit dat de bisschop in deze
epistels toezeggingen had gedaan om in een nieuwe druk van zijn boek de
beschuldigingen tegen Le Clerc in te trekken en er een gunstig oordeel over
diens Genesis voor in de plaats te stellen Dat de journalist uitgerekend in
het najaar van 1703 tot pubhkatie van deze bewijsstukken overging, kwam
door het plotselinge overlijden van Kidder, die een van de slachtoffers was
geworden van de zware storm, welke eind november 1703 grote delen van
Engeland had geteisterd119, de bisschop was derhalve niet meer in staat
geweest zijn gelofte gestand te doen Naast twee brieven van Le Clerc aan
Kidder en een van deze prelaat aan Le Clerc, alle uit de laatste maanden van
1694, plaatste de journalist ook nog een fragment van een aan hem gerichte
Engelse brief van 10 januari 1695, waarin de niet met name genoemde
Engelse correspondent de belofte van Kidder vermeldde 120
Dat de aandacht voor het Nieuwe Testament in de Bibliothèque Choisie
groter bleek dan die voor het Oude, was ongetwijfeld ook te danken aan
de uitgave van Le Clercs in het Frans gestelde teksteditie uit 1703 en de
kritiek die deze vertaling uitlokte De bespreking van deze eigen uitgave in
zijn Bibliothèque [11,268-284] bestond voornamelijk uit enkele kritische
kanttekeningen, die het publiek overigens zeer duidelijk op de hoogte beachten van zijn bedoelingen met deze editie Benadrukt werd dat Le Clercs
benadering van de Schrift ook in deze studie filologisch van aard was en
niet theologisch-inhoudehjk Voorts maakte hij duidelijk dat hij juist voor
een vertaling in het Frans had gekozen, omdat hij daardoor een groter
publiek zou kunnen bereiken, velen waren immers niet op de hoogte was
van allerlei ontwikkelingen op exegetisch terrein die doorgaans in het Latijn
werden gepubliceerd Kenmerkend voor Le Clercs openhartige en onverschrokken houding als publicist is hier zijn opmerking over het verlangen
dat hem bezielde om de waarheid te zoeken en die in alle vrijheid op papier
te zetten [11,271] "On a pris dans les Notes toute la liberté, que l'on peut
prendre raisonnablement " en [11,279] "Il m'a été libre d'expliquer, commej 'ai cru qu'il falloit faire, les passages, ou il peut y avoir de l'obscurité "
In dankbaarheid voegde hij er nog aan toe dat hij van de remonstranten alle
vrijheid had gekregen die hij nodig achtte "Ceux parmi lesquels je vis sont
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si fort persuadez de la clarté de l'Ecriture Sainte, & de la force de la Vérité,
qu'ils ne croyent pas qu'on puisse s'écarter d'un point essentiel.. ". Geen
goed woord had hij echter over voor het overgrote deel van de exegeten
die, vanuit een zuiver dogmatische interesse, in hun tekstuitgaven enkel die
passages van een toelichting voorzagen, waarin de theologische zienswijzen
van hun partij op een, naar zij meenden, onweerlegbare manier naar voren
werden gebracht. Net zoals hij eerder de filologen van zijn tijd als groep
had bekritiseerd, ging Le Clerc hier dus in de aanval tegen een hele menigte,
thans van theologen, "sans faire tort à personne" [11,272]. Het kon natuurlijk
niet uitblijven, of vele godgeleerden voelden zich desondanks persoonlijk
aangevallen; zij zouden Le Clerc met beschuldigingen van allerlei hcresie
overladen.
In heldere bewoordingen formuleerde Le Clerc nogmaals dat theologen
met bang moesten zijn, dat de waarheid geschaad zou worden, als bepaalde
dogmatische opvattingen met tegen herhaald bijbelonderzoek zouden blijken te zijn [11,274]: "L'Ecriture Sainte est assez claire, dans ce qui est essentiel
au salut, si on l'étudié seulement dans la vue d'apprendre la Vérité, pour
fixer les esprits de ceux qui la recherchent" 121 . Met nadruk verzocht Le
Clerc aan een ieder die, na zorgvuldige lezing van zijn Nouveau Testament,
nog problemen had met een bepaalde passage, om hem niet zo maar te
veroordelen, maar zich persoonlijk met eventuele aanmerkingen tot hem
te richten. Voor diegenen die ondanks deze oproep hem toch alleen maar
publiekelijk zouden willen verketteren en beledigen, vroeg hij God bij voorbaat om vergeving Hij eindigde dit artikel, zoals van een rechtgeaard remonstrant mag worden verwacht [11,283-284]. "Le Nouveau Testament
est ma Confession de foi, je ne puis rien ôter, ni ajouter, &je tache sincèrement de l'entendre, & d'observer les devoirs, qui y sont recommandez.
C'est tout ce qu'on peut demander de moi, si l'on croit que le Nouveau
Testament suffit pour y apprendre la doctrine du salut."
Al eerder werd gewezen op de storm van kritiek die in sommige kringen
opstak bij de uitgave van Le Clcrts Nouveau Testament. In Pruisen werd de
vertaling zelfs verboden en in de Republiek ondernam men vanuit de Waalse
synode eveneens, overigens vergeefse, pogingen om deze editie veroordeeld
te krijgen122. Het leek wel of voor velen van zijn theologische opponenten
deze uitgave de druppel was die de emmer deed overlopen, zij beschouwden
deze editie als het duidelijkste bewijs dat de Amsterdamse hoogleraar allerlei
heterodoxe en ketterse leerstellingen aanhing, waarvan ook zijn eerdere
geschriften, naar hun mening, al hadden getuigd123. In de met name door
Waalse kringen in de Republiek en ook door de Franse kerkeraad in Berlijn
geuite kritiek, werd Le Clerc beschuldigd van sociniaanse opvattingen, een
aanklacht die hij trouwens zijn leven lang te verduren heeft gekregen en
met grote hardnekkigheid heeft bestreden Socinianen, die de leer van Fausto
Socini volgden, verwierpen de Drievuldigheid en waren van mening dat
in God geen personen bestaan Zij werden daarom ook wel "unitariërs"
genoemd. Een direkte konsekwentie van de verwerping van het dogma
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van de Drieeenheid was de ontkenning van de godheid van Christus, die
door de socinianen echter wel als verkondiger van het heil werd vereerd
Bovendien loochenden zij de erfzonde, de verlossing, de verdoemenis en
de genade en vatten zij de sacramenten alleen symbolisch op O p verschillende plaatsen in zijn Bibliothèque Choisie distantieerde Le Clerc zich nadrukkelijk van deze sociniaanse opvattingen 124 In het derde deel [111,394-409]
nam hij een "Avis sur Ie Nouveau Testament " op, waarin hij de volgende
verklaring aflegde "Je déclare donc d'abord queje ne suis point des scntimens particuliers des Sociniens, & principalement sur la Divinité & sur le
Sacrifice de Jésus-Christ " Zesjaar later, in een korte bespreking van het
Essai sur le Socmtamsme, ou Réflexions sur quelques articles de la doctrine de Mr
Le Clerc touchant ¡es Sociniens et Examen de quelques passages de son Nouveau
Testamentfrançais (Den Haag 1709) van de hand van Philippe Mesnard [XVIII,401-424]125 herhaalde hij " je suis du sentiment commun de tous les
Chrétiens sur la matière de la S Trinité, & de celui des Rcmonstrans en
particuliers, sur le sacrifice de Jésus-Christ " Ook de uitvoerige polemiek
die Le Clerc met Antoine Despineul had gevoerd, had zijn oorsprong gehad
in de beschuldiging van dezejezuiet, dat de Harmonica Evangelica (1699) van
de remonstrantse hoogleraar met fundamentele leerstukken van het christendom volstrekt onverenigbaar moest worden geacht en dat het boek een
samenraapsel was van louter calvinistische en bovenal sociniaanse opvattingen Deze beschuldigingen had Despineul opgenomen in een artikel in het
Journal de Trévoux, waarvan hij journalist was [januari/februari 1701] De
jezuïet, door Le Clerc later [ВС XVII,84] "un pedant, sans érudition & sans
gout" genoemd, had in deze onenigheid meermalen gebruik gemaakt van
het Journal, terwijl Le Clerc, nog niet begonnen aan de uitgave van zijn
Bibliothèque Choisie, zijn replieken het opnemen in de Amsterdamse editie
van het jezuïetentijdschrift126 Hoe zeer Le Clerc ook, op een naar zijn eigen
overtuiging niet mis te verstane wijze, afstand had genomen van de belangrijkste sociniaanse opvattingen, tot zijn dood in 1707 zou Despineul overtuigd blijven van de ketterse ideeën die zijn grootste opponent erop nahield
Vanwaar dan toch die onophoudelijke beschuldigingen aan zijn adres'
Le Clerc zelf weet deze aantijgingen aan de onkunde onder velen van zijn
tegenstanders die, omdat het hun aan goede argumenten ontbrak, in arren
moede niets beters wisten te doen dan schelden [11,299] "C'est aujourd'hui
une injure à la mode, parmi (qu'il me soit permis de parler ainsi, puisque
chaque ordre a sa populace) la Canaille des Théologiens, qui ne manquent
jamais, quand ils ne savent plus rien dire, de crier au Socinicn " In zekere
zin was Le Clercs reaktie terecht, want voor sociniaan kan iemand, die
voortdurend verklaarde belangrijke dogma's als de goddelijkheid van Jezus
Christus en de verlossing te aanvaarden, toch echt niet worden gehouden
Maar voor zijn opponenten was het belangrijk dat het publiek overtuigd
zou raken van Le Clercs vermeende "sociniaanse" gezindheid, omdat socinianen nu eenmaal op de meeste plaatsen nog steeds hevig werden vervolgd,
terwijl de aanhangers van andere vrijzinnige ideeën, zeker in de Republiek,
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in verregaande mate werden getolereerd Waren er bovendien niet vele
overeenkomsten tussen remonstranten en socmianen, zoals een rationalistische en tolerante grondhouding, en waren ook met vele voor vervolging
gevluchte unitariërs juist in de remonstrantse gemeenschap opgenomen 127 '
Was Le Clerc bovendien met regelmatig in de bres gesprongen voor de
socmianen door ervoor te pleiten dat zij ruimte zouden krijgen voor hun
denkwijze en door te verlangen dat zij niet langer aan vervolging en geloofsdwang van christelijke zijde zouden worden blootgesteld'
In zijn periodiek zou Le Clerc nog aan drie andere Griekse edities van
het Nieuwe Testament aandacht besteden, het betrof twee in Engeland
gedrukte uitgaven, die door John Gregory en John Mill waren verzorgd,
en een Rotterdamse editie onder redactie van Ludolf Küster128 De eerste
kreeg een summiere bespreking [XIV,348-351] en had, volgens Le Clerc,
slechts weinig waarde, maar de uitgave van Mill werd uitvoerig behandeld
Het ging hier om de pubhkatie van een belangrijke variantenverzameling129,
waarvoor Le Clerc grote waardering had Niet alleen schreef Le Clerc een
uitvoerige samenvatting over deze editie [XIV,351-411], maar hij plaatste
eveneens een bijdrage van Jacques Lenfant over dit Nieuwe Testament
[XVI,275-311], die ook al uiterst positief in zijn oordeel was Het artikel
van Lenfant werd bovendien nog gevolgd door een Latijnse brief van Lc
Clerc, handelend over enkele citaten van kerkvaders, waaraan Mill in zijn
editie geen aandacht had geschonken [XVI,311-342] Küsters bij Caspar en
Michael Böhm uitgegeven Novum Testamentum Graecum, in feite een voortzetting van de genoemde variantenverzamelmg van Mill, - door De Jonge
een klassiek werk met briljante prolegomena genoemd 130)-kreeg van Le
Clerc de meeste lof toegezwaaid Hij ried de aanschaf ten zeerste aan met
een voor iemand die zo weinig beeldspraak gebruikte als hij, opvallende
vergelijking [XX,289-303] "Ceux qui ont tant de Porcellaine, ou d'autres
meubles, dont ils ne se servent point, & qui ne craignent pas pour cela d'être
censurez de leurs amis, peuvent bien sans rien risquer avoir plusieurs exemplaires du Nouveau Testament Grec, surtout lors que les dernières éditions
valent mieux, que les precedentes"
Ruime aandacht werd in de Bibliothèque Choisie geschonken aan het werk
van de kerkvaders Omdat Le Clerc zich ten doel had gesteld de waarheid
omtrent het geloof bloot te leggen, waar die ook maar was aan te treffen,
stonden ook de geschriften uit de eerste eeuwen van het christendom in
zijn belangstelling Met zijn met aflatende vrijmoedigheid het hij zijn licht
schijnen over de bijbelinterpretaties en apocriefe boeken die door echte
"patres", maar ook door "mauvais Chrétiens" waren geschreven131 Hoe
moeilijk het vaak ook was om een scheiding te trekken tussen "echte" en
"valse" geschriften, Le Clerc vond het onjuist als men bij een kritisch onderzoek te bescheiden was en met tot een duidelijke beslissing durfde te
komen In een artikel gewijd aan de "Livres supposez ou Fragmens d'Auteurs connus, des deux premiers Siècles de l'Eglise Chrétienne" [IV,311363]132, keurde hij een al te grote terughoudendheid in dezen af Toen bij112
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voorbeeld de briefen het portret van Jezus ter sprake werden gebracht, die
aan Abgar Oekama, koning van Edcssa in Mésopotamie, zouden zijn toegezonden, oordeelde Le Clerc [IV,327] "Il est vrai qu'Isaac Casaubon &
Rich Montaigu n'ont pas osé se déterminer contre, ce que Mr Cave appelle
"modestie" Pour moi, je croi qu'il n'y a point de retenue en cela, mais
seulement un manquement d'attention, à moins qu'on ne vueille leur attribuer un peu trop de politique "
William Cave, een kanunnik te Windsor en auteur van Apostolici or, the
History of the lives, acts, death and martyrdoms of those who were contemporary
with or immediately succeeded the Apostles As also the most eminent ofthe Primitive
Fathers
(Londen 1677), had zich fel tegen Le Clerc gekeerd, omdat de
journalist in zijn Bibliothèque Universelle et Historique [X, 175-245] naar aanleiding van een uitgave van de Opera van Clemens van Alexandrie 133 als
algemeen bezwaar tegen de biografen van kerkvaders naar voren had gebracht dat deze auteurs te veel lofzangen op papier zetten, vol vleierij en
gehuichel, en daarmee de waarheid geweld aandeden Cave zelf zou, volgens
Le Clerc, Eusebios van Caesarea, de grondlegger van de kerkgeschiedenis,
te veel in het kamp van de orthodoxen hebben geplaatst en hem ten onrechte
als trimtaner hebben afgeschilderd In de opvatting van Le Clerc had Cave
deze kerkvader beter beschrijven als een aanhanger van het ananisme Op
de reaktie van Cave in De Eusebu Caesanensts Anamsmo adversus Joannem
Cleruum, toegevoegd aan zijn Historia apologetica adversus imqutas Joannis
Clerici cnminationes in Eptstolis critias & ecclesiastias nuper editis (Londen 1700),
kwam Le Clerc met tot een echt antwoord Hij oordeelde de bitse opmerkingen van Cave beneden zijn waardigheid en vond de wijze, waarop deze
Engelse geleerde de kerkgeschiedenis placht te boekstaven, lijnrecht ingaan
tegen het waarheidsgevoel en de oprechtheid, waarover een goed historicus
van nature diende te beschikken Bovendien noemde hij Cave, in een artikel
van zijn Bibliothèque, gewijd aan een door hemzelf geschreven verhandeling
over de vraag, "s'il faut toujours répondre aux calomnies des Théologiens'"
[XXIV,305-328] 134 juist het prototype van de godgeleerde tegen wie men
maar beter kon zwijgen13"" In de genoemde verhandeling keurde Le Clerc
het werk van twistzieke theologen trouwens in zijn algemeenheid af en
noemde hij zulke geschriften altijd nutteloos [XXIV,328] "Pour moi, je
me suis affermi à rechercher & à dire tranquillement la Venté, sans daigner
répondre à ceux qui m'ont attaqué, à cause de cela, par de mauvais principes
Quand je ne répondrai pas à des livres peu honètes & peu sinceres, on n'aura
qu'à chercher, dans ce Livre, les raisons de mon silence "
Le Clerc had op zijn patrologisch werk meer kritiek te verduren gekregen
dan van William Cave alleen De door hem zelf van commentaar voorziene
herdruk van Jean-Baptiste Coteliers 5 S Patrum qui temporibus apostolicis
floruerunt (1672), die m 1698 bij de gebroeders Huguetan het licht zag136,
zijn The Ufes of the Primitive Fathers (Londen 1701), een Engelse vertaling
van patrologische artikelen uit de Bibliothèque Universelle et Historique™1,
evenals de Augustiniana (1703),3H, hadden behoedzamer opererende godIV
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geleerden genoeg reden tot ongenoegen verschaft Zelfs het werk van Augustinus, de belangrijkste kerkvader met het grootste gezag in protestantse
kringen, werd zonder scrupules aan een nauwgezet onderzoek onderworpen Over de resultaten daarvan die in de Appendix Augustmiana op papier
werden gezet, schreef Le Clerc [1,405]
Cet Auteur [= Jean Phcrépon, een schuilnaam voor Le Clerc zelf] a
cru pouvoir parler de S Augustin, comme d'un autre homme qui
n'est point inspiré, & le contredire, lors qu'il juge qu'il se trompe II
n'est pas de ceux, qui croyent les Pères exempts de l'observation des
règles de la Critique & de la Logique, & que l'on doive approuver,
dans leurs Ecrits, des raisonnemens qui ne sont point concluants, &
des explications de l'Ecriture, qui sont opposées aux règles les plus
assurées de la bonne Critique Ce qu'on ne trouveroit pas bon, dans
un Moderne, ne lui paroit pas meilleur dans un Ancien
Met name de leerstellingen die de calvinisten uit het werk van Augustinus
meenden te mogen afleiden, met betrekking tot de predestinatie en het recht
om ketters te vervolgen, werden door Le Clerc hevig bestreden
Maar de reaktics die zijn patrologische geschriften uitlokten, kregen nauwelijks een weerwoord in de Bibliothèque Choisie^39 Le Clerc maakte echter
een uitzondering voor de polemiek, die hij met de benedictijner monnik
Jean Martianay' 40 uitvocht over de schrijver van de vulgaat, Hieronymus
Martianay, lid van de congregatie van Saint-Maur, had een groot deel van
zijn leven gewijd aan een publicatie over het leven en de werken van deze
heilige Tussen 1693 en 1706 verschenen in Parijs vijf delen van zijn Hieronymus-uitgave 141 Nadat de eerste twee in 1693 en 1699 in omloop waren
gebracht, had Le Clerc zijn Quaestiones HteronymianaeU2 geschreven, waarin
hij naar zijn vaste overtuiging duidelijk had aangetoond, dat noch Hieronymus noch diens biograaf beschikten over een goede kennis van het Hebreeuws en het Grieks, bovendien had hij geconcludeerd dat Martianay de
Latijnse taal onvoldoende beheerste om een verantwoorde teksteditie van
een kerkvader te kunnen verzorgen De reden voor Le Clercs kritiek op
deze monnik en zijn werk was echter nog niet eens zozeer diens middelmatige kennis van zaken, als wel de hooghartige en onfatsoenlijke wijze waarop
Mananay zeer bekwame moderne geleerden de les had menen te moeten
lezen Toen de benedictijn in de laatste drie delen van zijn editie ook Le
Clerc tot het slachtoffer van zijn minachting en kritiek had gemaakt, meende
de Amsterdamse journalist dat hem niets anders overbleef dan de monnik,
zonder enige schroom, met gelijke munt te betalen [XVIII,2]
Les manières méprisantes & fières, dont un homme aussi médiocre,
que le Ρ Martianay, a parlé de très-habiles Modernes & la facon
mal-honète, dont il en a usé envers moi, m'avoient mis en droit de
lui dire ses véntez, & même de le traiter assez durement, car enfin

114

IV

quand on ne souffre que ce que l'on a fait aux autres, que l'on a
attaquez, on n'a pas sujet de se plaindre Cependant il s'en faut beaucoup quej'aye pris le même ton, que mon advesairc, & je ne m'en
repens pas
In zíjn Bibliothèque, waar hij М а г н а т у al eerder op laatdunkende wijze had
vermeld 143 , wijdde hij een lang artikel aan de Hicronymus-uitgave van de
benedictijn en hij spaarde de auteur in genen dele In feite was deze bespre
king in het tijdschrift van Le Clerc een vervolg op zijn Quaestiones Hieronymianae de strekking bleef hetzelfde, alleen nam het aantal voorbeelden
toe, aan de hand waarvan Le Clerc zijn kritiek op de onbetrouwbaarheid
van Martianay inzake Hieronymus en zijn opvattingen over de onbetrouw
baarheid van Hieronymus zelf als geloofsbron adstrueerde Duidelijk werd
nu ook dat Le Clerc de fouten van de kerkvader weet aan de gebrekkige
hulpmiddelen, die deze in zijn tijd had kunnen beschikken Voor de misstap
pen van diens biograaf had hij echter geen goed woord over Martianay
had veel meer gebruik moeten maken van de grote hoeveelheid beschikbare
vakliteratuur, maar was, naar Le Clercs mening, door een middelmatige
intelligentie toch niet in staat geweest deze bronnen op de juiste wijze te
gebruiken Le Clercs conclusie luidde dat er een veel betere editie van Hier
onymus te bezorgen moest zijn, waarin de honderden fouten die in deze
Panjse editie waren geslopen, zouden kunnen worden vermeden Eventuele
bijdragen voor een dergelijke nieuwe uitgave konden naar Hendrik Schelte
worden gestuurd, blijkbaar was Le Clerc zelf bereid een nieuwe editie te
verzorgen
Ook in de polemieken die Le Clerc uitvocht op theologisch gebied, komt
duidelijk naar voren dat hij zich niet het afschrikken door aanvallen van
geleerden en dat hij al wat hij voor waar hield onbeschroomd aan het papier
bleef toevertrouwen Het onbegrip bij velen van zijn-dogmatisch ingestelde
opponenten, die zijn filologische benadering van bijbelse teksten als uiterst
gevaarlijk verwierpen, lijkt hem dan ook ternauwernood te hebben ge
stoord
b Filosofische artikelen m de Bibliothèque Choisie
In grote eerbied en dankbaarheid voor de vriendschap en wijsheid die hij
van John Locke had mogen ontvangen, richtte Le Clerc in zijn periodiek
meermalen de schijnwerpers op het oeuvre van deze grote Engelse filosoof
Bovendien plaatste hij, na diens overlijden, een uitvoerige "élogc" [VI,342411], een lofrede, die eveneens separaat werd uitgegeven, en in een Engelse
en een Duitse vertaling vele malen zou worden herdrukt' 44 Wat Le Clerc
in Locke vooral bewonderde, was de wijze waarop deze geleerde een christelijke levenswandel en een diepgaande studie van het Nieuwe Testament had
weten te paren aan "une finesse d'esprit & une exactitude extraordinaire de
raisonnement" [VI,343], Le Clerc was bijzonder getroffen door de ideale
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combinatie van grote vroomheid en fijnzinnig verstand, waarover Locke
tijdens zijn leven moest hebben beschikt
Het eerste werk van Locke, dat in de Bibliothèque Choisie een bespreking
kreeg, was The Reasonableness ofChnstiantty (1695/1696) Het gold een Franse versie, vertaald door Pierre Coste onder de titel, Que la religion chrétienne
est très-raisonnable [11,284-305] By de totstandkoming van deze vertaling,
die in 1703 by Hendrik Schelte in een herdruk van de pers was gekomen,
had Le Clerc een duidelijke rol gespeeld Uit de correspondentie tussen
Coste en Locke in dejaren 1696 en '97 145 en die tussen Locke en Le Clerc
uit dezelfde periode 146 blijkt, dat Le Clerc Coste ter zijde had gestaan met
alleen had hij het Engelse origineel afgegeven bij de lange tijd door ziekte
aan bed gekluisterde Coste, maar hij had hem ook van advies gediend Coste
zou door toedoen van Locke in het najaar van 1697 naar Engeland oversteken, waar hij een aanstelling zou krijgen als gouverneur van de zoon van
Lady Masham De erudiete Lady Damans Masham 147 , de dochter van de
door Le Clerc zo zeer gewaardeerde filosoof Ralph Cud worth, had zich op
deze wijze eveneens verzekerd van een uitstekende secretaris en een goede
vertaler van het werk van John Locke, die immers ook al de nodige jaren
verbleef op haar landgoed te Oates.waar hij tot zijn dood zou blijven wonen148
In het artikel, gewijd aan de redelijkheid van de christelijke godsdienst,
verdedigde Le Clerc met hart en ziel de opvatting van Locke dat het voor
iemand die christen wil worden, in eerste instantie voldoende is te geloven
in God en in Jezus Christus als de Messias Ook onderstreepte hij de mening
van de Engelse filosoof dat geloofswaarheden op het gehele Nieuwe Testament moeten berusten en dat uit de brieven van de apostelen alleen geen
kerkelijke dogma's kunnen worden afgeleid Vanzelfsprekend wees hij resoluut iedere aantijging als zou Locke een ketter of sociniaan zijn geweest,
van de hand 149
In deel XII(1707) van zijn tijdschrift [XII,80-123] bracht Le Clerc de vijfde
druk van An Essay concerning humane understanding ter sprake, van welk
werk hij al in zijn Bibliothèque Universelle et Historique [VIH,49-142, Х Ш,399-427] uitvoerige besprekingen had opgenomen Het ging hem niet zozeer
om de inhoud van het hele werk - een folio-uitgave in vier delen met in
totaal meer dan 600 pagina's -, maar hij wilde, met enige vrijheid, dieper
ingaan op enkele problemen die Locke met tot op de bodem had uitgezocht
[XII,81].
L'estime & l'amitié, que j'ai eues pour feu Mr Locke & les louanges
que j'ai données à ses Découvertes, dont j'ai beaucoup profité dans
mes Ouvrages Philosophiques, commeje l'ai témoigné dans la Dédicace de ma Logique, m'engagent à expliquer quelque chose, que l'on
a mal pris & à donner une idée plus juste de quelques questions, qu'il
n'a pas cru devoir examiner à fonds
De opmerkingen van Le Clerc handelden over de zijns inziens met al te
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heldere formuleringen van Locke aangaande de begrippen "wil" en "vrijheid", maar ook over de kritiek van de kant van Bayle op Lockes theorie
over de kennis die de mensen bezitten van de substantie, zulks in filosofische
zin150 Met name de vraag of een mens werkelijk beschikt over de vrijheid
om te kiezen tussen het goede en het kwade hield Le Clerc duidelijk bezig
Hij interpreteerde Locke, die hij met al te duidelijk vond in dit opzicht, als
volgt [XII,84-85] "il ne m'est nullement libre de souhaiter d'être malheureux, & je suis porté de moi même invinciblement à souhaiter le Bonheur
Mais s'il agit de choses, ou indifférentes, ou qui ne me rendent ni heureux,
ni malheureux, je suis libre de les souhaiter, ou non " Hij besteedde juist
aan het begrip "vrijheid" de nodige aandacht, omdat hij meende met behulp
van deze interpretatie Bayle gemakkelijker te kunnen bestrijden in diens,
volgens Le Clerc, negatieve benadering van de menselijke vrijheid Uiterst
negatief liet Le Clerc zich over de inmiddels overleden Rotterdamse wijsgeer
uit, over geen van zijn opponenten zou hij een zo hatelijk en van weinig
verdraagzaamheid getuigend oordeel uitspreken als juist over Pierre Bayle
[XII, 106]
Toutes les lumières Philosophiques de Mr Bayle consistoient en
quelque peu de Pénpatisme, qu'il avoit appris des Jésuites de Toulouse, & un peu de Cartésianisme, qu'il n'avoit jamais approfondi II
avoit l'esprit si fort rempli de ce peu de choses, & si distrait par des
recherches de nulle importance, que rien de philosophique n'y pouvoit plus entrer
Bayle werd er ook van beschuldigd aan de terminologie van Locke een
andere inhoud te hebben gegeven Waar de Engelse wijsgeer bijvoorbeeld
sprak over het begrip "uitgestrektheid", mocht Bayle met spreken van een
"ondoordringbare uitgestrektheid" Het was onaanvaardbaar, volgens Le
Clerc, dat Bayle op grond van deze en andere valse interpretaties doordraafde en Locke op onverantwoorde wijze door de modder haalde In hetzelfde
artikel [XII, 123-170] kregen ook de Posthumous Works of Mr John Locke
(Londen 1706) een bespreking Deze uitgave bevatte enkele fragmenten van
filosofische verhandelingen Hoewel de afzonderlijke studies niet door Locke waren afgerond en, volgens Le Clerc, niet de perfectie bereikten van
Locke's An Essai concerning humane understanding uit 1690, hadden de
uitgevers er toch goed aangedaan deze filosofische geschriften uit te geven
Immers, het werk van een "esprit aussi penetrant & aussi net" als die van
Locke verdiende altijd de aandacht van de lezers
Aan de zes korte studies van de hand van Locke over de brieven van
Paulus aan de Konntiers, de Romeinen, de Efesiers en de Galaten151 besteedde hij evenzeer ruimschoots aandacht [XIII,37-178] Le Clercs oordeel over
deze verhandelingen was echter niet geheel positief Hij meende dat Locke
een te geringe belezenheid op theologisch gebied had gehad en derhalve in
methodiek en uitwerking af en toe onnodige fouten had gemaakt Van de
door Coste vertaalde verhandeling De l'Education des Enfans (Schelte 1708)
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vermeldde de journalist slechts de titel en hij deelde mee , dat ruimtegebrek
er de oorzaak van was dat dit boek in zijn periodiek verder onbesproken
zou blijven [XVII,420] Eenzelfde lot ondergingen de Oeuvres diverses de
M Jean Locke, die bij Fritsch en Böhm te Rotterdam in 1710 het licht zagen
[XXI,228] Dat er slechts kort melding van deze uitgave werd gemaakt was
ongetwijfeld mede te danken aan de voorin opgenomen lofrede op Locke
van de hand van Le Clerc Enkele pagina's besteedde hij tenslotte nog aan
de bnevenuitgave, die de gebroeders Churchill te Londen m 1708 bezorgden
[XVIUS^^]152
De verschillende artikelen, die Le Clerc in zijn Bibliothèque Choisie wijdde
aan de uitleg en de verdediging van de ideeën van Ralph Cudworth, vormen
zonder enige twijfel de belangrijkste bijdragen, die in het hele tijdschrift te
vinden zijn Ook de auteur zelf schatte ze hoog 153 The Intellectual system oj
the universe , al in 1678 te Londen verschenen154, was, in de ogen van Le
Clerc, een uiterst waardevol filosofisch document Het kreeg in de eerste
jaren van de achttiende eeuw zeer veel aandacht Verschillende natuurkundige onderzoekers droegen in deze jaren bewijzen aan, die de theorieën van
Cudworth volledig ondersteunden en derhalve diens verhandeling beter tot
haar recht heten komen Le Clerc was ervan overtuigd dat met de waarheden
die in dit boek waren geformuleerd, een adequaat antwoord kon worden
gegeven aan de belangrijkste atheïsten uit de Oudheid en de eigen tijd Ook
meende hij dat The Intellectual system een definitieve weerlegging behelsde
van het cartesiaanse mechamcisme Met artikelen in zijn Bibliothèque droeg
Le Clerc ertoe bij dat Cudworth' ideeën bij een groter publiek een ruimere
bekendheid verkregen Le Clercs uiteenzettingen over Cudworth' wijsgerige theorieën beslaan bijna 700 pagina's en vonden een grote weerklank,
maar ze brachten hem eveneens in een zeer onaangenaam conflict met Pierre
Bayle135 Het is betreurenswaardig dat twee vooraanstaande geleerden als
Bayle en Le Clerc, die beiden het ideaal van de verdraagzaamheid zo hoog
in hun vaandel hadden staan en zich doorgaans in hun geschriften ook
tolerant opstelden, hier zo fel van leer trokken en zaken met altijd van
personen wisten te onderscheiden Annie Barnes licht in haar biografie
uitvoerig toe, hoe deze twee overtuigde christenen, die ogenschijnlijk zo
veel met elkaar gemeen hadden, na een aanvankelijke vriendschap uit elkaar
konden groeien en eikaars persoonlijke vijanden worden Ieder van hen
beiden was ervan overtuigd, dat de ander een vijand van het geloof was en
in zijn pubhkaties rechtstreeks aanstuurde op een ondermijning van de fundamenten van dat christelijk geloof 56 Bayle bleek een scherpzinnig denker
en een handig polemist, die de zwakke plekken in de redeneringen van Le
Clerc met grote trefzekerheid kon aanwijzen, hiermee wist hij de achterstand, die hij op Le Clerc had opgelopen door zijn onbekendheid met de
Engelse taal157 en zijn geringe interesse in de vooruitgang van de fysica,
ruimschoots in te halen Toch was het vooral het grote verschil in beider
uitgangspunten, dat hen lijnrecht tegenover elkaar plaatste Le Clerc stelde
vertrouwen in de menselijke rede, die, naar zijn vaste overtuiging, op geen
118

IV

enkele manier in strijd kon zijn met het licht van de openbaring, terwijl
Bayle het optimistisch vertrouwen in de vorderingen van de menselijke
geest miste en voor zichzelf meer ruimte leek te hebben vrijgemaakt om
de openbaring te eerbiedigen op grond van haar eigen mysterie.
De besprekingen, gewijd aan Cudworth' The Intellectual system..., behandelden de volgende onderdelen:
[II, 11-77]: "Histoire des systèmes des anciens Athées"·; [11,78-130]: "Preuves
& Examen du sentiment de ceux, qui croyent qu'un Nature qu'on peut
nommer PLASTIQUE a été établie de Dieu, pour former les Corps Organizez."; [111,11-106]: "Que-les Payens les plus éclairez ont cru qu'il n'y a
qu'un Dieu suprême."; [V,30-145]: "Réponse aux Objections des Athées,
contre l'IDEE que nous avons de DIEU, avec des preuves de son Existence."; [VII,19-80]: "Réfutation'des objections des Athées contre la Création
du Néant."; [VIII, 11-42]: "Réponse aux objections des Athées, contre l'Immatérialité de l'Ame, avec la réfutation des objections que l'on fait contre
cette doctrine. Sentimens des Anciens Chrétiens, sur cette matière. Raisons
des Immatérialistes Platoniciens & Pythagoriciens, pour l'Immatérialité des
Natures Intelligentes."; [IX, 1-40]: "Réponses a diverses objections des
Athées, touchant l'origine du Mouvement, de la Pensée & de la Vie. " [IX,41103]: "Réponses aux objections des Athées, sur la Providence Divine, à
quelques unes des Questions qu'ils font sur la conduite de Dieu, & à leurs
raisonnemens pour montrer qu'il seroit à souhaiter qu'il n'y eut point de
Religion pour l'intérêt du Genre Humain".
Le Clerc was er met deze artikelen in geslaagd een zeer heldere, becommentarieerde samenvatting in het Frans te geven van een breedvoerig origineel, dat bovendien was doorspekt met vele citaten uit antieke auteurs.
Hoofdelementen uit de hier verdedigde wijsgerige theorieën, vormden de
idee van de plastische naturen, die door Cudworth in het leven waren geroepen om te ontkomen aan het onaanvaardbare dilemma, waarvoor het mechanicisme de filosofen, volgens Le Clerc, had gesteld. Als men, zoals
Hobbes bijvoorbeeld, ervan uitging, dat alle fenomenen uit het universum
te herleiden zouden zijn tot mechanische bewegingen, dan wordt alles of
door het toeval en de wanorde, of door een nauwgezet opererende God
bestuurd. Deze opvattingen werden door Cudworth als irrationeel afgedaan
en hij voerde als een betere verklaring de "nature plastique" ten tonele158,
waarmee hij bedoelde [11,84]: "quelque Nature inférieure, sous lui [= God],
qui exécute les ordres de sa Providence, en ce qui concerne les mouvemens
réguliers de la matière" 159 . Door middel van een dergelijke "natuur" konden
notebomen hun vruchten voortbrengen en gingen vogels hun nesten bouwen; trouwens het gehele universum met al zijn delen als de aarde en de
planeten, beschikte over een eigen plastische natuur.
Voor dit vitalistische en tegelijkertijd ook bijna magische idee dat er in
de wereld immateriële fenomenen bestonden zonder kennis en geweten,
kon volgens Le Clerc ondersteuning worden gevonden in de vorderingen
die de natuurkunde, met name in Engeland, maakte [IX,44-45]: "Ceux qui
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examineront les découvertes, que l'on a faites sur le Système du Monde,
depuis le tems de Mr Cudworth, pourront s'en servir, pour pousser son
raisonnement Les Principes de la Physique de Mr Newton & l'Astronomie
de Mr Gregory leur fourniront de très-belles lumières pour cela " Daarom
ook nam Le Clerc in de eerste twee delen van zijn periodiek [1,228314,11,352-411] een uiterst lovende bespreking op van de Cosmologia sacra
van de bekende Engelse botanicus Nehemiah Grew160, in het tweede deel
van dit werk verdedigde de Engelse geleerde namelijk een "vital world,
which God hath made", die de theorie van de plastische natuur op een eigen
wijze onder woorden bracht
In de ogen van Bayle deugden de opvattingen van Cudworth en Le Clerc
echter geenszins en hij veroordeelde de plastische natuur als een verminking
van de mechanistische theorie, omdat aan een dergelijk verschijnsel een
eigen bestaansrecht was verleend, eigenlijk vond hij het ook mets anders
dan een aristotelische "forma substantiahs" Bovendien beschuldigde Bayle
Le Clerc ervan met dergelijke ideeën de atheïsten eerder in de kaart te spelen,
dan het atheïsme daadwerkelijk te bestrijden, immers, net als de christenen
konden ook de atheïsten zich meester maken van deze plastische naturen,
wanneer deze een eigen drijfveer bezaten en niet direkt door God werden
bestuurd De discussie werd nog ingewikkelder gemaakt, toen oude discussiepunten die met deze kwestie als zodanig met rechtstreeks te maken hadden
als het manichéisme161 en de goedheid van God, weer werden opgerakeld
Bayle publiceerde zijn aanvallen op Le Clercs ideeën in de Histoire des Ouvrages des Savans en in eigen publikaties Chronologisch gezien verschenen
Bayles reakties op de opvattingen van Le Clerc als volgt
1704
Continuation des Pensees diverses , deel I, pp 90 ev ,162
Histoire des Ouvrages des Savans, augustus, pp 369 ev "Mémoire communiqué par Mr Bayle pour servir de réponse à ce qui le peut intéresser dans
un ouvrage imprimé à Paris sur la distinction du bien & du mal & au 4
article du 5 tome de la Bibliothèque Choisie", 163
Histoire des Ouvrages des Savans, december, pp 540 ev ,164
1706
Réponse aux questions d'un provincial Tome II en III,16''
1707
Entretiens de Maxime et de Themiste, ou réponse à ce que Mr Le Clerc a écrit
dans son X Tome de la Bibliothèque choisie contre Mr Bayle (postuum uitgegeven)
Vanzelfsprekend gebruikte Le Clerc zijn eigen tijdschrift om Bayle van
repliek te dienen In deel [V,283-303] nam hij naar aanleiding van Bayles
Continuation een artikel op, waarin hij op gematigde toon probeerde zijn
eigen opvattingen nader toe te lichten Met name de bewering van Bayle,
dat Grew en Cudworth met hun "natures plastiques" ongewild afbreuk
hadden gedaan aan het belangrijkste godsbewijs, dat immers werd gevormd
door de wonderbaarlijke structuur van het universum, bestreed de Amster120
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damse Journalist nadrukkelijk. Na eerst een uitgebreide lijst te hebben opgegeven van plaatsen waar de door Bayle aangesneden kwesties in de Bibliothèque Choisie voordien al waren behandeld, probeerde Le Clerc de bewering
van Bayle te ontzenuwen dat Cudworth en Grew in plaats van het cartesiaanse systeem te versterken, - het beste stelsel immers om het bestaan van een
Goddelijke Geest te bewijzen -, hun heil hadden gezocht bij de oude peripatetici, door de leer van defórmete substantiales opnieuw te introduceren in de
vorm van natures plastiques (Cudworth) en een "vital world" (Grew). Le
Clerc liet vervolgens zien hoe beide Engelse filosofen zich weliswaar van
Descartes' mechanicisme verwijderden, maar tegelijkertijd ook een andere
koers insloegen dan in de aristotelische school werd gevolgd. Cudworth
zette zich aftegen de bewegingsleer van Descartes en voerde de idee in van
"Intelligences d'un ordre inférieur qui ont disposé & qui disposent les particules de la matière comme elles doivent l'être, pour former les corps organisez, et qui président sur la conservation & sur les mouvemens de ces
organes" [V,292]. Deze idee valt niet samen met de conceptie "natuur" bij
Aristoteles, welke slechts uiterst vaag was geformuleerd, zoals dat ook gold
voor de peripatetische begrippen rust en beweging. Volgens Le Clerc was
Cudworth' idee van een nature plastique daarentegen veel adequater: "Cette
Nature n'est pas une faculté du Corps, qui y existe comme dans son sujet,
ainsi que la Forme Substancielle est dans la Matière, ou qui soit renfermée
dans l'idée de la Matière. C'est une substance immatérielle, qui en est entièrement distincte. Elle n'est pas non plus unie avec le Corps, pour faire un
tout avec lui. ...Elle n'est pas engendrée, & ne périt pas avec chaque Corps,
comme les Formes Substancielles" [V, 292-293]. Le Clerc sprak in hetzelfde
artikel de hoop uit dat de onenigheid tussen Bayle en hemzelf met zijn
nieuwe explicaties tot een eind zou zijn gekomen. In deel [VI,422-427]
plaatste hij echter enige opmerkingen, "sur ce que Mr. Bayle a répondu ...
dans l'Histoire des ouvrages des Savans [Art. VII du mois d'Août 1704]."
Cudworth zou de "natures plastiques" niet als passieve instrumenten hebben
gezien, maar als werktuigen die, onder leiding van God, "quoi que nous
n'en sachions pas la manière", zelfstandig konden functioneren. Le Clerc
zette zijn weerwoord voort in het volgende deel [VII, 255-289], door een
artikel van Fontenelle, gepubliceerd in de Histoire & les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris (1700/1701), te bespreken, waarin deze geleerde in
een studie over de vruchtbaarheid van planten en dieren een soortgelijke
term bezigde als de "nature plastique". Wederom een nieuwe impuls kreeg
de polemiek in een artikel dat Le Clerc de titel meegaf: "Défense de la Bonté
& de la Sainteté Divine, contre les objections de Mr. Bayle" [IX,103-171].
In dit artikel deelde Le Clerc mee dat hij weliswaar gematigd zou blijven
in zijn replieken, maar dat hij anderzijds Bayles opvattingen onverbloemd,
in al hun verderfelijkheid zou weergeven. Uit dit artikel komt naar vorcr1
hoe ongeloofwaardig Bayle zich bij Le Clerc had gemaakt. Hoe kon men
beweren, dat God, die als men de konsekwenties uit Bayles redeneringen
trok, een kwaadwillend wezen moest zijn en dan tegelijkertijd geloven, dat
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Ну de hoogste goedheid en heiligheid vertegenwoordigde'' In hetzelfde
deeltje [IX,361-386],alsook in het volgende [X,364-426] ging Le Clerc ver
der met zijn weerwoord en bleef hij ontkennen dat de opvattingen van
Cudworth aan de atheïsten juist argumenten zouden verschaffen om het
bestaan van God te loochenen, maar de hatelijkheden tegen Bayle namen
wel toe 166
Ook al zou de Amsterdamse journalist m zijn tijdschrift verder geen
volledig artikel meer besteden aan het beantwoorden van zijn Rotterdamse
opponent, op vele plaatsen in het tijdschrift zou Le Clerc nog direkt of
indirekt ingaan op de meningen van zijn gehate tegenstander 167 Net als
Bayle die in deze polemiek hulp had gezocht bij andere geleerden, die anti-Le
Clercgezind waren 168, gaf ook Le Clerc zelf aan geleerden die zich tegen
Bayle hadden gekeerd, ruime aandacht in zijn Bibliothèque Choisie Zo kreeg
het geschrift van Jaquelot, Conformité de ¡a Foi avec ¡a raison, ou défense de la
Religion contre les principales difficultez répandues dans le dicttonatre Historique
& Critique de Mr Bayle [VI,412-422] een instemmende bespreking Ook
diens Examen de la Theologie de Mr Bayle [XI,401-408] en Réponses aux
Entretiens composez par Mr Bayle, contre la Conformité [XIII,416-418], als
ook Le philosophe de Roterdam, accusé, atteint & convaincu van Juneu [XI,408414] kregen de aandacht169
Dat er grote belangstelling bestond voor de polemiek tussen Bayle en Le
Clerc blijkt onder andere uit de artikelen, die eraan besteed werden in de
Boekzaal,70 en uit het doorj van Gaveren uitgeven pamflet "Aanmerkingen over de Schriften, gewisseldt tusschen de Heeren Proffessoren, BAYLE
en KLERK, ofte wel eigentlyk over die van den laatstgemelden, wegens
d'overeenstemming van de H Schrift met de Reden " (Amsterdam 1707),
waarin Bayles standpunt werd verdedigd
Tot diep in de achttiende eeuw zouden de opvattingen van beide opponenten trouwens nog de aandacht trekken van de geletterden Zo sprak De
Philosooph uit 1766171 lovend over Bayle "Elk weet byzonderlyk hoe veele
moeite de schrandere Bayle zig heeft gegeeven, om onzen Redelyken Godsdienst, als onverdedigbaar voor te stellen, en den christenen te raaden, dat
zy alle de buitenwerken van Gezond Verstand laaten vaaren, en zig enkel
m het Bolwerk van Geloof (een Geloof zonder Rede) versterken zouden "
Anderen daarentegen zouden de verdediging op zich nemen van Le Clerc,
wiens verdiensten blijkbaar nog niet waren vergeten Zo schreef Jean-Baptiste de Boyer, marquis d'Argens in zijn Mémoires secrets de la République des
Lettres ou le théâtre de ¡a venté (Amsterdam 1744) "Depuis que le sçavant
Le Clerc est mort, le nombre de ses ennemis est plutôt augmenté que diminué On s'est servi de toutes sortes de voyes, pour flétrir sa gloire & sa
mémoire On voudroit, s'il étoit possible, que les hommes oubliassent la
pénétration, l'élévation de geme de cet illustre sçavant, mais ses ouvrages
l'assurent de l'immortalité" 171
Van de vele polemieken, die Le Clerc tijdens zijn leven voerde, heeft die
met Bayle de grootste bekendheid gekregen De roem die zijn tegenstander
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als oorspronkelijk denker nog tot in onze tijd geniet, zal daar zeker toe
hebben bijgedragen, evenals de nog immer bestaande tegenstelling die aan
hun opvattingen ten grondslag lag inzake de waarde die men moet toekennen aan de openbaring en aan de menselijke rede. Voor Le Clerc is het
betreurenswaardig, dat temidden van zo vele polemieken juist dit dispuut
in de belangstelling is blijven staan, omdat hij zich uitgerekend in deze
onenigheid af en toe weinig verdraagzaam heeft opgesteld. In zijn overige
polemieken, weliswaar gekenmerkt door een besliste en niets ontziende
toon, worden slechts zelden op een bepaalde persoon gerichte hatelijkheden
aangetroffen. Het lag immers niet in Le Clercs bedoeling om, naar de mode
van de tijd, alleen maar met zoveel mogelijk geleerden in dispuut te gaan
en aldus een naam als geleerde te vestigen; het ging hem slechts om het
verkondigen van de waarheid. Anderzijds was hij er echter ook de man niet
naar om kritiek op zijn opvattingen gemakkelijk te laten passeren. Wie het
waagde te tornen aan de door de Amsterdamse journalist in onverbloemde
bewoordingen weergegeven meningen, kon verwachten dat deze zijn na
eigen kritisch onderzoek verkregen opvattingen zou verdedigen. De in zijn
algemeenheid gestelde kritiek aan het adres van filologen, neo-Latijnse dichters en dogmatisch-ingestelde patrologen en exegeten meende hij derhalve
te moeten verdedigen in verschillende, soms wel al te uitvoerige polemieken. De Bibliothèque Choisie vormde hierbij een machtig en uiterst geschikt
verdedigingswapen.

IV

123

Hoofdstuk V
EEN ANALYTISCH-THEMATISCHE INDEX

In 1718, vijfjaar na het verschijnen van het zevenentwintigste en laatste
deel van de Bibliothèque Choisie, kwam bij de gebroeders Wetstein te Amsterdam een afzonderlijk registerdeel van de persen, waarmee deze uitgevers
beoogden het gehele tijdschrift, dat voor een belangrijk gedeelte bij hen
was herdrukt, voor het publiek toegankelijker te maken. Dit als index fungerende achtentwintigste deel vergemakkelijkte het hanteren van deze periodiek als naslagwerk uiteraard aanzienlijk. De lezers konden nu in dit
deeltje de naam van een schrijver of van een anoniem uitgegeven boekwerk
opzoeken in een register waarin ook trefwoorden waren opgenomen, die
de belangrijkste in het tijdschrift behandelde onderwerpen karakteriseerden.
Het was niet langer nodig alle indices in de afzonderlijke delen door te
bladeren als men wilde weten of Le Clerc aan een of ander boek aandacht
had geschonken en als men wenste te achterhalen wat de mening van de
journalist was geweest over een bepaald onderwerp of geschrift. Hoewel
dit registerdeel ook voor een hedendaags onderzoeker zijn nut blijkt te
hebben bij het zoeken naar in het tijdschrift besproken boeken en onderwerpen, moet toch worden geconstateerd, dat de index in uitvoering en opzet
de nodige bibliografische lacunes vertoont en verschillende vragen onbeantwoord laat. Zo ontbreekt onder meer een thematische indeling, die de
boeken en artikelen ordent naar de verscheidene takken van wetenschap,
waarover Le Clerc zijn lezers wenste te informeren. Dientengevolge blijft
ook onduidelijk welke disciplines blijkbaar de voorkeur van de journalist
genoten en welke terreinen van kunsten en wetenschap hem minder interesseerden, althans in het register van alle besproken boeken nagenoeg of
geheel ontbraken.
Met de bedoeling de bibliografische leemten van voornoemde index op
te vullen en tegelijkertijd ook inzicht te verkrijgen in de aandacht die de
onderscheiden disciplines in het tijdschrift genoten, werd besloten een nieuw
register te maken. Recent onderzoek naar andere periodieken uit dezelfde
periode, de overgang van de zeventiende en achttiende eeuw, levert voor
het vervaardigen van een dergelijke rubricering een zeer bruikbare methodiek. Met name de door Lenie van Lieshout gehanteerde ordening in de
"Analytisch-thematische index op de Bibliothèque Universelle et Historique" 1 en de "Index analytique et thématique" op de Histoire des Ouvrages
des Savons2 bleek goed te voldoen en werd met slechts enkele wijzigingen
gevolgd.
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Aldus werden in twee afzonderlijke lijsten de boeken en de artikelen, die
met direkt naar aanleiding van een boekwerk waren geschreven, geordend
in zes eigentijdse hoofdcategorieën, te weten
(a) theologie en godsdienst, (b) rechtswetenschap en jurisprudentie, (c) geschiedenis en geografie, (d) kunsten en (natuur)wetenschappen, (e) "Belles
Lettres" en tenslotte een onvermijdelijke (f) restcategorie Deze hoofdcategorieën overigens voor het gemak van een internationale gebruikersgroep
in het Frans gesteld werden op hun beurt onderverdeeld
Binnen de groep "theologie en godsdienst" werd een onderscheid gemaakt naar boeken die als voornaamste onderwerp behandelen [1] de Heilige Schrift of de bijbelse geschiedenis, [2] de kerkvaders, de theologie en
de apologetiek van [3] protestante en van [4] katholieke zijde en tenslotte
[5] de joodse geschriften De categorie "rechtswetenschap en jurisprudentie" viel uiteen in [6] canoniek recht, [7] burgerlijk recht en [8] natuurlijk
en publiek recht
De afdeling "geschiedenis en geografie" werd onderverdeeld in [9] kerkelijke [10] en wereldlijke geschiedenis, [11] hulpwetenschappen (zoals genealogie, archeologie en numismatiek) en [12] geografie, reisverslagen en
cartografie
De categorie "kunsten en (natuur)wetenschappen" werd gesplitst in [13]
filosofie en [18] kunsten en voorts in een afdeling [14] algemeen, [15] wiskunde, [16] fysica, [17] medicijnen en kennis van de natuur en tenslotte de
[18] kunsten
De categorie "Belles lettres" kent een onderverdeling naar [19] klassieke
filologie en [20] taal, zeden en moderne letteren
De restcategorie bevat uiteraard die boeken, welke men met duidelijk in
een van de voornoemde afdelingen kan onderbrengen
Voor de bibliografie werd gekozen voor een correcte en overzichtelijke,
maar met voor een uitputtende titelbeschrijving Dit houdt in dat van ieder
boek de titel, soms verkort, maar altijd in de belangrijkste woorden wordt
weergegeven Bovendien worden als verdere gegevens verstrekt de plaats
en het jaar van uitgave, de drukker of het drukkersadres, het formaat van
het boek en de plaats in de Bibliothèque Choisie, waar Le Clerc aan het
desbetreffende werk aandacht schonk Dat het formaat van een boek wordt
vermeld, heeft een duidelijke reden Bij het hanteren van boekencatalogi
uit de zeventiende en achttiende eeuw blijkt het zoekwerk naar een bepaalde
uitgave bijzonder te worden vergemakkelijkt, als men weet in welke afmeting een boek van de persen kwam De werken in dergelijke catalogi werden
immers vaak eerst onderverdeeld naar formaat en vervolgens pas naar onderwerp Als voorbeeld moge dienen de Catalogus Bibliothecae Vin Clanssimi
Joanms Clerici, waarin het grootste deel van de in de Bibliothèque Choisie
besproken werken vrij eenvoudig is op te sporen, als men het formaat
tenminste kent Ter verkrijging van de noodzakelijke bibliografische gegevens werd gebruik gemaakt van de catalogus van de Bibliothèque Nationale,
die van de British Library en de National Union Catalogue Indien nodig werd
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aanvullende informatie gehaald uit de anoniemen-en pseudoniemenlexica,
de catalogi van de Koninklijke Bibliotheek uit Den Haag en die van de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Utrecht. Bovendien moesten incidenteel
de genoemde bibliotheekcatalogus van Le Clerc en enige andere contemporaine en/of gespecialiseerde bibliografieën uitkomst bieden.
De onderverdeling naar de genoemde disciplines leverde een opmerkelijk,
maar met in achtneming van voorgaande hoofdstukken, niet onverwacht
resultaat. Van de 417 in het tijdschrift besproken boeken bleken 112 werken
in de categorie "theologie en godsdienst" te moeten worden ondergebracht;
23 in "rechtswetenschap en jurisprudentie"; 92 in "geschiedenis en geografie"; 53 in "kunsten en (natuurwetenschappen"; 104 in "Belles Lettres" en
tenslotte 33 boeken in de restcategorie. Percentueel betekent dit:
theologie

27

recht

/o

5,5%

geschiedenis

22

kunsten

12,5 /o

belles lettres

25

%

8

%

rest

/o

Figuur 7
Het valt dus op dat, als alleen naar het aantal in het tijdschrift besproken
boeken wordt gekeken, de theologie, de "Belles Lettres" en de geschiedenis
en geografie samen nagenoeg driekwart (74%) van het totaal uitmaken.
Binnen deze hoofdcategorieën trekken verder nog een paar grote onderafdelingen de aandacht, namelijk: de klassieke filologie met 80 boeken, de
theologie en apologetiek van protestantse zijde met 47 de bijbelstudies met
43 en de kerkelijke geschiedenis met 40 werken. Tenslotte kan nog worden
vermeld dat in de door Le Clerc besproken boeken het Latijn 250 maal de
voertaal was, het Frans 110 keer; verder waren er nog 47 in het Engels
gestelde werken, 5 Italiaanse, 4 Nederlandstalige en was er 1 Spaans boek.
De onderverdeling van de boeken ën artikelen naar de verschillende disciplines ziet er nu als volgt uit:
Théologie et Religion
1. Ecriture sainte et histoire sacrée (y comprises histoire et géographie de
la Bible) [43 ex.]
p. 128
2. Pères de l'église [10]
133
3. Théologie et apologétique auteurs protestants [47]
134
4. Théologie et apologétique auteurs catholiques [7]
140
5. Ouvrages judaïques (ou traitant d'un sujet judaïque) [5]
141
126
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Droit et Jurisprudence
6. Droit canon et ecclésiastique [1]
7. Droit civil (ancien et moderne) [13]
8. Droit naturel et public [9]
Histoire
9. Histoire ecclésiastique [15]
10. Histoire profane [40]
11. Sciences auxiliaires (par exemple généalogie, numismatique,
archéologie etc.) [25]
12. Géographie, voyages et cartographie [12]

141
142
143
144
145
149
152

Sciences et Arts

13. Philosophical]

154

14.
15.
16.
17.
18.

156
156
157
158
159

[Sciences]
[Sciences]
[Sciences]
[Sciences]
Arts [2]

généralités [3]
mathématiques [3]
physique [11]
médecine et sciences naturelles [13]

Belles lettres
19. Philologie [80]
20. Langue, moeurs et lettres modernes [24]

160
170

Divers
21. Divers [33]

172

V

127

BOEKEN
In dit overzicht wordt telkens de Nederlandse benaming van de plaats van
uitgave vermeld; dit houdt verband met de in bijlage I opgenomen lijst van
drukkers en plaatsnamen.

THEOLOGIE ET RELIGION
1. Ecriture sainte et histoire sacrée
A N N O T A T I O N E S in Vêtus Testamentum, et in Epistolam ad Ephesios.
Incerto autore, e Bibliotheca Joannis Archiepiscopi Eboracensis erutae.
- Amsterdam (F. Halma) 1703; in-8.
ВС II, 261-268
ABRAVANEL, Isaac benJudah, [VAN BASHUYSEN] ...Commentarius
in Pentateuchum Mosis. Editio Secunda. Prima Veneta...multo соггесtior...edente H.J. van Bashuysen.
- Hannover (Typogr. Orientalis) 1710; in-4.
ВС XXI, 202-207
ALEXANDRE, Noel, Expositio litteralis & moralis Sancti EvangeliijesuChristi, secundum Quatuor Evangelistas, auctoreR.P.F. Natali Alexandro...
- Parijs (J. Anisson) 1703; In-fol.
ВС IX, 337-340
BERNARDIN de PICQUIGNY, Epistolarum B. Pauli Apostoli triplex
expositio, Analysi, ...paraphrasi... commentario... authore R.P. Bernar
dino a Piconio...
- Parijs (J. Anisson) 1703; in-fol.
ВС IX, 341-344
BONFRERE, Jacques, [LE CLERC] Onomasticon urbium et locorum Sacrae Scripturae, ... opera Jacobi Bonfrerii s.j. recensuit & animadversionibus suis auxit Joannes Clericus...
- Amsterdam (F. Halma) 1707; in-fol.
ВС ХШ, 1-36
B O N J O U R , Gulielmus, Selectae in Sacram Scripturam dissertationes actae
in Seminario Montisfalisci...
- Apud Montem Faliscum (ex typographia Seminarii) 1705; 5 parties en
1 vol. in-fol.
BC XV, 196-237
BOSSUET, Jacques-Bénigne, Seconde instruction sur les passages particuliers de la version du Nouveau Testament imprimée à Trévoux en l'année
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1702 avec une dissertation préliminaire sur la doctrine et la critique de
Grotius,...
- Parijs (J. Anisson) 1703; in-12.
ВС V, 304-357
BUTINI, Pierre, Histoire de la vie de Jésus-Christ, ou Paraphrase harmonique des quatre Evangiles,...
- Genève (Fabri et Barillot) 1710; in-4.
ВС XX, 208-212
C O U E T D U VIVIER,Abraham, l'Histoire évangélique dans son ordre
naturel, ou Nouvelle harmonie des quatres évangélistes
- Den Haag (F. Johnson) 1706; in-4.
ВС VIII, 412-415
ENTRETIENS voir J O N C O U R T
G.D.T.M.D. [-Gerardus de Trajectu Mosae, Doctor], Novum Testamentum. Post priores Steph. Curcellaei; tum & D.D. Oxoniensium labores
Cañones examinât ...G.D.T.M.D.... Cum ejusdem prolegomenis et notis
- Amsterdam (Wetstein) 1711; in-12.
ВС XXIII, 204-221
GRABE, Johann Ernst, Epistola ad ... Joannem Millium, ...qua ostenditur
libri Judicum genuinam LXX. Interpretum versionem earn esse, quam
ms. codex alexandrinus exhibet, romanam autem editionem ...ab illa
prorsus diversam atque eandem cum Hesychiana esse ...
- Oxford (Sheldon theatre) 1705; in-4.
ВС XIII, 388-396
GREGORY, John, ... Novum Testamentum una cum scholiis Graecis, e
Graecis scriptoribus tam ecclesiasticis quam exteris, maxima ex parte
desumptis...
- Oxford (Sheldon theatre) 1703; in-fol.
ВС XIV, 348-350
HISTORIA voir KING
H O D Y, Humphrey, Aristeae historia Graece et Latine. (Voorafgaande aan:)
De Bibliorum textibus originalibus, versionibus graecis et latina vulgata,
libri IV...
- Oxford (Sheldon theatre) 1705; in-fol.
ВС Vili, 345-370
Q O N C O U R T , Pierre de], Entretiens sur les différentes méthodes d'expliquer l'Ecriture et de prêcher de ceux qu'on appelle Cocceïens et Voetiens,
dans les Provinces-Unies...
- Amsterdam (Z. Châtelain) 1707; in-12.
ВС XI, 414-417;XIII, 413-415
J O H N S T O N , Arthur, ...Psalmorum Davidis paraphrasis poetica, nunc
demum castigatius edita
- Amsterdam (F. Halma) 1706; in-16.
ВС XI, 421
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KIDDER, Richard, A commentary on the Five Books of Moses: with a
dissertation concerning the author or writer of the said books...
- Londen (W. Rogers) 1694; 2 vol. in-8.
ВС IV, 363-391
[KING, Peter], Historia Symboli Apostolici, cum observationibus ecclesiasticis et criticis ad singulos eius artículos. Ex Anglico sermone in Latinum translata [door Gfr. Olcarius]
- Leipzig (T. Fritsch) 1706; in-8.
ВС XI, 420-421
KÜSTER, Ludolf, [MILL] Novum Testamentum Graecum, cum lectionibus variantibus MSS. exemplarium, versionum, editionum, SS. Patrum
et Scriptorum Ecclesiasticorum; et in easdem notis ...Studio et labore
Joannis Millii S.T.P. Collectionem Millianam recensuit, meliori ordine
disposuit, novisque accessionibus locupletavit Ludolphus Kusterus
- Rotterdam (C. Fritsch en M. Böhm) 1710; in-fol.
BC XX, 289-303
LE CLERC, Jean,... Epistolae Criticae et Ecclesiasticae, in quibus ostenditur
usus Artis criticae, cujus possunt haberi volumen tertium. Accesserc epistola de Hammondo et critica ac dissertatio, in qua quaeritur, an sit semper
respondendum calumniis theologorum
- Amsterdam (H. Schelte) 1712; in-8.
ВС XXIV, 305-328
LE CLERC, Jean, Genesis, sive Mosis Prophetae liber primus, ex translatione Joannis Clerici, cum ejusdem Paraphrasi.-.Editio secunda auctior
& emendatior
- Amsterdam (H. Schelte) 1710; in-fol.
ВС XXI, 265-301
LE CLERC, Jean, Mosis Prophetae libri quatuor, Exodus, Leviticus, N u 
meri et Deuteronomium, ex translationej. Clerici, cum ejusdem Paraphrasi,...Editio nova auctior & emendatior
- Amsterdam (H. Schelte) 1710; in-fol.
ВС XXI, 301-333
LE CLERC, Jean, Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jésus-Christ,
traduit sur l'original Grec. Avec des remarques, où l'on explique le texte,
et où l'on rend raison de la version ...
- Amsterdam (J.L. de Lorme) 1703; 2 vol. in-4
ВС II, 268-284; III, 394-409
LE CLERC, Jean, Veteris Testamenti libri historici: Josua, Judices, Rutha,
Samuel, Reges, Paralipomena, Esdras, Nehemias et Esthera ex translationejoan. Clerici,...
- Amsterdam (H. Schelte) 1708; in-fol.
ВС XVI, 61-166
LE CLERC, Jean voir BONFRERE, SANSON
LEIGH, Edward, [WOLZOGEN] Dictionaire de la langue sainte, conte
nant toutes ses origines ou les mots hébreux, tant primitifs que dérivez
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du Vieux Testament, avec des observations philologiques et théologiques
... Ecrit en anglois par le Chevalier Leigh, & traduit en François & augmenté de diverses remarques, par feu Mr. Louis de Wolzogue
- Amsterdam (P. Mortier) 1703; in-4.
ВС II, 411-412
LE MAISTRE de SACY, Isaac-Louis, l'Histoire du Vieux et du Nouveau
Testament, représentée avec des figures & des explications édifiantes,... Dédiée à Monseigneur le Dauphin. Par le Sieur de Royaumont,
Prieur de Sombreval
- Amsterdam (wed.Mortier) 1712; in-4
ВС XXVII, 234
LOCKE, John, A Paraphrase and notes on the Epistles of St. Paul to the
Galatians, I & II Corinthians, Romans, Ephesians. To which is prefix'd
an essay for the understanding of St. Paul's epistles by consulting St.
Paul himself
- Londen (A. en J. Churchill) 1705-1707; 6 pt. in 1 vol. in-4.
ВС XIII, 37-178
MILL, John, E Käme Diatheke ...Novum Testamentum cum lectionibus
vanantibus ...et in easdem notis Accedunt loca Scnpturae parallela
...Praemittitur dissertano, in qua de libris N . T . et Canonis constitutione
agitur; Historia S. Textus N . Foederis ad nostra usque tempora deducitur...
- Oxford (Sheldon theatre) 1707; in-fol.
ВС XIV, 350-411
MILL, John voir KÜSTER
PELS, Isaac voir VAN BASHUYSEN
SANCHEZ, Gaspar, Gaspans Sanctn.. In librum lob commentarli cum
paraphrasi...Cum nova praefatione, vitam autons complexa
- Leipzig [Antwerpiae] (Io. Fr. Gleditsch en zoon) 1712; in-4.
ВС XXIV, 1-48
SANSON, Nicolas, [LE CLERC] Geographia sacra ex Veten et Novo
Testamento desumta, et in tabulas quatuor concinnata,...Additu sunt
descriptio Terrae Chanaan, ... Jesu Christi, et apostolorum Petri et Pauli
vitae ... auctore Nie. Sanson...Accesserunt in indicem geographicum
notaejoanms Clerici, cujus etiam praefixa est Praefatio
- Amsterdam (F. Halma) 1704; in-fol
ВС II, 305-311
SAURÍN, Jacques, Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte...2e édition, revue et corrigée; tome I et II
- Den Haag (wed. A. Troyel) 1708 en 1712; in-8.
ВС XXV, 177-202
SCHULTENS, Albert, Animadversiones Philologicae et Cnticae ad varia
loca veteris Testamenti, in quibus, ope praecipue linguae arabicae, multa
ab interpretibus nondum satis intellecta illustrantur, quam plurima etiam
nove expheanda modeste proponuntur...
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- Amsterdam (wed S Petzold en zoon) 1709, in-8
ВС XX, 435-443
SCHULTENS, Albert, Animadversiones Philologicae inJobum, in quibus
plurima hactenus ab interpretibus maie accepta ope linguae arabicae et
affinium illustrantur
- Utrecht (G Broedelet) 1708, in-8
ВС XVI, 372-378
TEELMAN, Herman, [VITRINGA] Exercitationes Sacrae & Philologi
cae in Parabolas Evangélicas aliasque insigniores Sacrae Scripturae Partes
- Amsterdam (L Renard) 1708, in-4
ВС XVI, 342-356
T O I N A R D , Nicolas, Evangehorum harmonía graeco-latina
- Parijs (A Cramoisy) 1707, in-4
ВС XV, 247-290
VAN BASHUYSEN, Hendrik Jacob, [PELS] Exercitatio Scnpturana &
Critica, continens specimen Bibhorum Hanoviensium Hebraicorum et
dissertationem Respondentis de allegorns Rabmico-Talmudicis Praes
H J van Bashuysen
- Frankfurt a M 1707, in-4
ВС XXI, 197-202
VAN BASHUYSEN, Hendrik Jacob, Hoc est, Psalmi Davidis & aliorum
(opgenomen in ) Theologiae eleuchticac aciagraphica Descriptio V
disputatiombus et appendice comprehensa, opens plenioris dehneatio, in
usum auditorum suorum
- Hanau (Typogr oriental ) 1712, in-12
ВС XXIV, 331-334
VAN BASHUYSEN, Hendrik Jacob voir ABRAVANEL
VAN DALE, Antonius, Dissertano super Aristea de LXX interpretibus,
cui ipsius praetensi Ansteae textus subjungitur Additur Historia Baptismorum
Accedit et Dissertatie super Sanchoniathone
- Amsterdam (J Wolters) 1705, in-4
ВС Vili, 370-395, IX, 224-244
VAN LIMBORCH, Philippus van, Commentanus in acta apostolorum
et in Epístolas ad Romanos et ad Hebraeos
- Rotterdam (В Bos) 1711, in-fol
VITRINGA, Campegius, Anakrisis Apocalypsiosjoannis Apostoli, quam
veras interpretandae ejus hypotheses dihgenter inquintur et ex nsdem
interpretatio facta, certis histonarum monumentis confirmatur atque illustratur, ea etiam quae Meldensis praesul Bossuetus in hujus Vaticini
commentano supposuit, et exegetico protestantium systemati in visis de
Bestia ас Babylone mystica objecit, sedulo examinantur
- Franeker (F Halma) 1705, m-4
ВС VI, 334-341
VITRINGA, Campegius, Commentanus in Librum prophetiarum Jesaiae,
quo sensus oratioms ejus sedulo investigatur pars prior
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- Leeuwarden (F. Halma) 1714, 2 vol. in-fol.
ВС XXVII, 378-423
VITRINGA, Campegius, Observationum sacrarum, libri Quintus & sextus; in quibus de rebus vani argumenti & utihssimae investigatioms Theologice ac Cntice dissentur...
- Franeker (W. Bleek) 1708; in-4.
BC XVI, 356-370
VITRINGA, Campegius, voir TEELMAN
WHITBY, Daniel, A Paraphrase and commentary on the New Testament
in two volumes... with tables to each of the matters contained and of the
words and phrases explained throughout the whole work...
- Londen (Awnsham en J. Churchill) 1703; in-fol.
ВС IV, 391-414
WHITE, Samuel, A commentary on the Prophet Isaiah...
- Londen (A. Collins) 1709; in-4.
ВС XXIII, 422-434
WOLZOGEN, Louis voir LEIGH
2. Pères de l'Eglise
AUGUSTINUS, [GARNERIUS] Appendix Augustiniana, in qua sunt S.
Prosperi carmen de ingratis cum notis Lovaniensis theologi, Joannis Garnern . .
- Amsterdam (P. Mortier) 1703; in-fol.
ВС I, 399-414
AUGUSTINUS, [LE CLERC] Appendix augustiniana continens S. Pros
peri carmen de ingratis, cum notis Lovaniensis theologi; Joannis Garneni...dissertationes pertinentes ad histonam Pelagianam, Pelagli Britanni
commentarli in Epístolas S. Pauli, ас denique Des Erasmi, Joan. Lud.
Vivís, Jacobi Sirmondi, Hennci Norisn, Joannis Pherepom [= Le Clerc]
et aliorum praefationes, censurac, notae et animadversiones in omnia S.
Augustini opera...
- Amsterdam [Antwerpiae] (P. Mortier) 1703; in-fol.
ВС I, 399-414
CHRYSOSTOMOS, Johannes, [HUGHES] S.P.N. Joannis Chrysosto—
mi...de sacerdotio libri VI... Editionem adornavit, praefationemque adjccit Joannes Hughes...
- Cambridge (E. Jefferey) 1710; in-8.
ВС XXI, 84-86
FABRICIUS, Johannus Albertus, Codex Apocryphus Novi Testamenti,
collectus, castigatus, testimomisque, censuns et animadversiombus illustratus ...
- Hamburg (B Schiller) 1703; in-8.
ВС IV, 315-363
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HUGHES, John voir CHRYSOSTOMOS
GARNERIUS, Joannis voir AUGUSTINUS
GRABE, Johann Ernst, Spicilegium S.S. Patrum ut et Haereticorum seculi
post Christum natum I., II. et III. ... collegit, e t . . . notis ... illustravit...
Joannes Ernestus Grabius.
- Oxford (Sheldon theatre) 1700; 2 vol. in-8.
ВС IV, 314
GRABE, Johann Ernst voir JUSTINUS
HIERONYMUS, [MARXIANAY] Sancti Eusebii Hieronymi Operum tomus primus -quintus, studio et labore monachorum ordinis S. Benedict!
e congregatione S. Mauri
- Parijs (L. Roulland) 1693-1706; 5 vol. in-fol.
BC XVII, 1-152
IRENAEUS, [MASSUET] S. Irenaei Episcopi lugdunensis & Martyris
...Detectionis et eversionis falso cognominatae agnitionis seu Contra haerescs libri quinqué, ...labore domini Renati Massuet
- Parijs (J.B. Coignard) 1710; 3 parties in-fol.
BC XXV, 237-344
JUSTINUS, [GRABE] Apologia prima pro christianis ad Antonium Pium,
cum latina Johannis Langi versione ...
- Oxford (Sheldon theatre) 1700-1703; 2 vol. in-8.
ВС, 328-352
LE CLERC, Jean voir AUGUSTINUS
MARTIANAY, Jean voir HIERONYMUS
MASSUET, Renatus voir IRENAEUS
M O N T F A U C O N , Bernard de voir ORÍGENES
M O U R G U E S , Michel, Plan théologique du Pythagorisme et des autres
sectes savantes de la Grèce pour servir d'éclaircissement des Pères contre
les païens...
- Parijs Q. Vincent) 1712; 2 vol. in-8.
ВС XXVII, 424-462
ORÍGENES, [ M O N T F A U C O N ] Hexaplorum Origenis quae supersunt,
multis partibus auctiora ...Ex manuscriptis & ex libris editis eruit & notis
illustravit D. Bernardus de Montfaucon...
- Parijs (L. Guérin) 1713; 2 vol. in-fol.
ВС XXVII, 324-378
P H E R E P O N U S [= Le Clerc] voir A U G U S T I N U S
3. [Théologie et apologétique] auteurs protestants
BARBEYRAC, Jean voir TILLOTSON
BERNARD, Jacques, Traité de la repentance tardive...
- Amsterdam (R. en G. Wetstein) 1712; in-8.
ВС XXV, 202-220
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[BRAY, Thomas] Papal usurpation and persecution as it has been exercis'd
in ancient and modern times with respect both to princes & people; a fair
warning to all Protestants.. By a sincere lover of our Protestant establish
ment both in church and state ..
- Londen (J. Downing) 1712, 2 vol. in 1, in-fol
ВС XXVI, 444-452
[CARROLL, William] Spinoza reviv'd; or, a treatise proving the book
entitled, The rights of the Christian Church &c. to be the same with
Spinoza's Rights of the Christian Clergy, &c. and that both of them are
grounded upon downright atheism
- Londen (J Morphew) 1709, in-8
ВС XXI, 36-47
CLARKE, Samuel, A demonstration of the Being and Attributes of God,
more particularly in answer to Mr Hobbes, Spinoza and their followers...
The second Edition, corrected
- Londen (J Knapton) 1706; in-8.
ВС XXVI, 279-335
CLARKE, Samuel, A discourse concerning the Unchangeable Obligations
of Natural Religion, and the Truth and Certainty of the Christian Reve
lation.
- Londen (J. Knapton) 1708; in-8.
ВС XXVI, 335-364
CLARKE, Samuel, A letter to Mr Dodwell, wherein all the arguments in
his Epistolary Discourse against the Immortality of the Soul are particulary answered, and the judgment of the Fathers concerning that matter
truly represented .. The third edition
- Londen (W Botham en J Knapton) 1708; in-8.
ВС XXVI, 375-386
[CLARKE, Samuel], A Defense of an Argument made use of in a letter to
Mr Dodwell, to prove the immateriality and natural immortality of the
soul
- Londen (J. Knapton) 1707; in-8.
ВС XXVI, 386-397
[CLARKE, Samuel], A second Defense
- Londen (J Knapton) 1707; in-8
ВС XXVI, 397-406
CLARKE, Samuel, A Third Defense..
- Londen (J Knapton) 1708, in-8.
ВС XXVI, 406-411
CLARKE, Samuel, The Scriptures Doctrine of the Trinity. .
- Londen (J Knapton) 1712; in-8
ВС XXVI, 418-437
[COLLINS, Anthony], A letter to the learned Mr. Henry Dodwell; contai
ning some remarks on a (pretended) demonstration of the immortality
and natural immortality of the soul, in Mr. Clark's answer to his late
Epistolary discourse...
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- Londen (A. Baldwin) 1707; in-8.
ВС XXVI, 386-397
[COLLINS, Anthony], A Reply to Mr. Clark's Defense of his Letter to
Mr. Dodwell. With a postscript relating to Mr. Milles's answer to Mr.
Dodwell's Epistolary Discourse
- Londen 1707; in-8.
ВС XXVI, 397-406
[COLLINS, Anthony], Reflections on Mr. Clark's Second defense of his
letter to Mr. Dodwell...
- Londen (J. Darby) 1707; in-8.
ВС XXVI, 406-411
CONFORMITE voirJAQUELOT
CYPRIAN, Ernst Salomon voir G R O O T
(A) DEFENSE voir CLARKE
DIALOGUE voir OLDISWORTH
DISCOURS voir MASHAM
DISSERTATIONS voir VEYSSIERE de LACROZE
D I T T O N , Humphry, A Discourse concerning the resurrection of Jesus
Christ... Together with an appendix concerning the impossible produc
tion of thought from matter and motion: the nature of humane souls and
of brutes...
- Londen Q. Darby) 1712; in-8.
ВС XXV, 431-459
DODWELL, Henry, An epistolary Discourse proving from the scriptures
and the first Fathers, that the Soul is a principle naturally Mortal; but
immortalized actually by the pleasure of God... by its union with the
Divine Baptismal Spirit...
- Londen (R. Smith) 1706; in-8.
ВС XXVI, 364-375
EXAMEN v o i r J A Q U E L O T
DODWELL, Henry, A Preliminary Defense of the Epistolary discourse,
concerning the distinction between Soul and spirit. In two parts...
- Londen (G. Strahan) 1707; in-8.
ВС XXVI, 411-418
FABRICIUS, Johann, Consideratio variarum controversiarum, videlicet
earum, quae nobis intercedunt, cum atheis, gentilibus, Judaeis...
- Helmstadt (G.W. Hammius) 1704; in-12.
ВС V, 408-419
FABRICIUS, Johann voir FORBES
FLEMING, Robert, Christology: a discourse concerning Christ, conside
red: I. In Himself; II. In his government; and III. In relation to his sub
jects...
- Londen (J· Humfreys en A. Bell) 1705; in-8
ВС XI, 417^20
FORBES, William, Gulielmi Forbesii, ...Considerationes Modestae et Pa136
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cificae controversiarum dejustificatione, purgatorio, invocatione sancto
rum, chnsto mediatore, et Euchanstia. Editto За... curante Joanne FabriClO

- Helmstadt 1704; m-8.
ВС V, 396-408
G R O O T , Hugo de, [LE CLERC] Hugo Grotius de Ventate Rehgionis
Chnstianae. Edilio accuratior, quam recensuit, notuhsque adjectis illustravit Joannes Clericus...
- Amsterdam (F. van der Plaats) 1709, in-8.
ВС Х Ш, 229-245
G R O O T , Hugo de, [CYPRIAN] Hugo Grotius de Ventate rehgionis
chnstianae. Editio novissima, in qua ejusdem annotationes ipsius textus
verbis subjectae sunt; accedunt Ern Sai. Cypnam Analecta
- Leipzig (J.F. Gleditsch) 1709; in-8.
ВС XVIII, 245-250
HICKES, George, Two treatises, one of the Christian Priesthood; the other
of the Dignity of the Episcopal order, written... to obviate the erroneus
opinions... and false assertions m a late book, entituled The Rights of the
Christian Church...
- Londen (R. Sare) 1707; in-8.
ВС XXI, 3-36
HILL, Samuel, A Thorough Examination of the false principles and falla
cious arguments, advane'd against the christian Church. . in a late perni
cious book ironically entituled "the Rights of the christian Church asser
ted, etc."...
- Londen (W. Taylor) 1708; in-8.
ВС XXI, 69-81
HOLTZFUSS, Barthold, Tractatus theologicus de praedestinatione, electione et reprobatione hominum ad promovendam concordiam ecclesiasticam conscriptus...editio altera
- Frankfurt a.d Oder (J Schrey enJ.C. Hartmann) 1703; in-4.
ВС V, 419-422
[JAQUELOT, Isaac], Examen de la Théologie de Mr. Bayle, répandue
dans son Dictionnaire critique, dans ses "Pensées sur les comètes" et dans
ses Réponses à un provincial, ou l'on défend la conformité de la foi avec
la raison contre sa réponse
- Amsterdam (F. L'Honoré) 1706; in-12.
ВС XI, 401-408
[JAQUELOT,. Isaac], Conformité de la foi avec la raison, ou Défense de
la religion contre les principales difficultez répandues dans le "Dictionnaire historique et critique" de M. Bayle. Système abrégé de l'âme et de la
liberté
- Amsterdam (H. Desbordes en D. Pain) 1705; in-8.
ВС VI, 412-422
[JURIEU, Pierre], Le philosophe de Rotterdam accusé, atteint et convaincu
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- Amsterdam 1706, ιη-8
ВС XI, 408-414
JURIEU, Pierre, Histoire critique des dogmes et des cultes bons et mauvais,
qui ont été dans l'Eglise depuis Adamjusqu'à Jésus-Christ, où l'on trouve
l'origine de toutes les idolatries de l'ancien paganisme expliquées par
rapport à celles des Juifs .
- Amsterdam (F. L'Honoré) 1704; m-4.
ВС V, 358-374; VI, 428-431
LA PLACETTE, Jean, Réponse à deux objections qu'on oppose de la part
de la raison à ce que la foi nous apprend sur l'origine du mal et sur le
mystère de la Trinité, avec une Addition où l'on prouve que tous les
chrétiens sont d'accord sur ce qu'il y a de plus incompréhensible dans le
mystère de la prédestination ..
- Amsterdam (E. Roger) 1707; in-12.
ВС XIII, 415-416
LE CLERC, Jean voir G R O O T
(A) LETTER voir COLLINS
[MASHAM, Damans Cudworth], Discours sur l'amour divin .. traduit de
l'anglois [door Pierre Coste]
- Amsterdam (H Schelte) 1705; 2 parties en 1 vol. in-12.
ВС VII, 383-390
MESNARD, Philippe , Essai sur le socmianisme, ou Réflexions sur quelques articles de la doctrine de M Le Clerc touchant les sociniens et Examen de quelques passages de son Nouveau Testament françois
- Den Haag (wed. A. Troyel) 1709; in-12.
ВС XVIII, 401-424
[OLDISWORTH, William], Dialogue between Timothy and Philatheus.
In which the principles and projects of a late whimsical book, intituled,
(The rights of the christian church,.. ) are fairly stated, and answered in
their kind .
- Londen (В Lintott) 1709-1710; 2 vol. in-8.
ВС XXI, 81-84
OSTERVALD, Jean Frederic, Traité contre l'impureté
- Amsterdam (Τ Lombrail) 1707; in-8.
ВС XIV, 326-332
OUTREIN, Johannes d', De Groóte nuttigheid van Catechizatiën ...
- Amsterdam (J. Borstius) 1708; in-8.
BC XVII, 312-326
OUTREIN, Johannes d', Korte schets der godlyke waarheden soo als die
in haare natuurlyke ordre te samen geschakeld zyn. .
- Amsterdam (J Borstius) 1708; in-8.
BC XVII, 312-326
(Le) PHILOSOPHE voir JURIEU
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PUFENDORF, Samuel von, lus feciale divinum, sive de Consensu et dissensu protestantium exercitatio posthuma
- Lübeck 1695; in-8.
ВС VII, 391-413
REELAND, Adriaan, Dissertationum miscellanearum pars lila
- Utrecht (W. Broedelet) 1708; in-8.
ВС XV, 398-406
(A) REPLY voir COLLINS
REFLECTIONS voir COLLINS
(The) RIGHTS voir TINDAL
SPINOZA REVIV'D voir CARROLL
TILLOTSON, John, [BARBEYRAC] Sermons sur diverses matières importantes par feu Mr. Tillotson .. Traduit de l'anglois parjean Barbeyrac
- Amsterdam (T. Lombrail) 1705 en 1708; in-8.
ВС VIII, 422-423; XV, 412-414
- Amsterdam (P. Humbert) 1713; in-8.
ВС XXVI, 233-235
TILLOTSON, John, The works of the most reverend Dr. John Tillotson,
late lord archbishop of Canterbury... The second edition
- Londen (В. Aylmer en W. Rogers) 1699; in-fol.
ВС VII, 289-360
TILLOTSON, John, Uitgelezene Mengelstoffen bestaande in XV. Praedicatien...
- Rotterdam (B. Bos) 1712; in-8.
ВС XXVI, 235-236
[TINDAL, Matthew], The rights of the Christian Church asserted, against
the Romish, and all other priests who claim an independent power over
it. With a preface concerning the government of the Church of England,
as by law estabhsh'd
- Londen 1706 en 1709; two parts in-8.
ВС X, 305-363; XX, 396-405
TURNER, John, A Vindication of the rights and privileges of the Christian
Church in answer to a late book intitul'd "The Rights of the Christian
Church asserted . . "
- Londen (J· Wyat) 1707; in-8.
ВС XXI, 60-69
VAN DALE, Antonius, ...De Oracuhs veterum ethmcorum dissertationes
duae.. Edilio 2a plunmum adaucta...
- Amsterdam (H. en wed. T. Boom) 1700; in-4.
ВС III, 106-140
VAN DALE, Antonius, Dissertationes de origine ас progressu idolatriae
et superstitionum , de vera ас falsa prophetia , uti et de divinationibus
idolatrías Judaeorum
- Amsterdam (H. en wed. Th. Boom) 1696; in-4.
ВС III, 140-171; IV, 187-244
V

139

[VEYSSIERE de LACROZE, Mathurin], Dissertations historiques sur di
vers sujets
- Rotterdam (R. Leers) 1707; in-12.
ВС XIV, 332-348
WERENFELS, Samuel, Dissertationen! Theologicarum sylloge
- Basel (J.L. König) 1709; in-8.
ВС XXI, 424-436
W O T T O N , William, The Rights of the clergy in the Christian Church
asserted in a sermon preached at Newport Pagnel, in the county of Bucks,
September 2., 1706... In which the principles of a late book entituled "The
Rights of the Christian Church asserted", are examined.. .The 4th edition,
corrected
- Londen (T. Goodwin) 1707; in-8.
ВС XXI, 47-59
4. [Théologie et apologétique] auteurs catholiques
BALTUS, Jean-François, Réponse à l'Histoire des oracles de Mr. de Fontenelle. Dans laquelle on réfute le système de Mr. Van-Dale, sur les
auteurs des oracle du paganisme, sur la cause & le temps de leur silence;
& où l'on établit le sentiment des Pères de l'Eglise sur le même sujet
- Straatsburg (J.R. Doulssecker) 1707; in-8.
ВС XIII, 178-282
[BALTUS, Jean-François], Suite de la Réponse à l'Histoire des oracles, dans
laquelle on réfute les objections insérées dans la XIII. Tome de la Bibliothèque Choisie, & dans l'article II. de la République des lettres du mois
de juin 1707; & où l'on établit sur de nouvelles preuves le sentiment des
SS. Pères touchant les oracles du paganisme
- Amsterdam (P. Humbert) 1709; in-8.
ВС XVII, 308-312
B O U R D A L O U E , Louis, Sermons du P. Bourdaloue...
- Parijs (С. Rigaud) 1707; 3 vol. in-8.
ВС XIV, 262-326
FENELON, François de Salignac de la Mothe, Instructions pastorales...
- Valenciennes (G.F. Henry) 1708; in-8.
ВС XV, 291-311
FENELON, François de Salignac de la Mothe, Demonstration de l'existence
de Dieu, tirée de la connoissance de la nature, et proportionnée à la faible
intelligence des plus simples
- Parijs (J· Estienne) 1713; in-12.
ВС XXVI, 226-233
[FOUILLOU, Jacques en PETITPIED, N.], Justification du silence respec
tueux, ou Réponse aux instructions pastorales et autres écrits de M. l'Archevêque de Cambray...
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- Parijs 1707; 3 vol. in-32.
ВС XV, 312-329
JUSTIFICATION voir FOUILLOU
LAMY, Bernard, Démonstration ou preuves évidentes de la Vérité et de
la Sainteté de la morale chrétienne. Ouvrage qui comprend en cinq entretiens toute la morale.
- Rouen et se vend a Pans chez N. Pépié 1706; in-12.
ВС XI, 394-401
SUITE voir BALTUS
5. Ouvrages judaïques
BREITHAUPT, Joachim Justus, . .Josephus Hebraicus... rerum memorabihum de populo Judaico, libri VI. ...
- Gotha (Dietnech) 1710; in-4.
ВС XXIII, 188-204
GAGNIER, Joannes voir JOSEPH
JOSEPH BEN C O R I O N , [GAGNIER] ...Josippon, sivejosephi Ben-Gorioms Histonaejudaicae libri sex... Ex Hebraeo Latine vertit... et notis
illustravitj Gagmer
- Oxford (Sheldon Theatre) 1706; in-4.
ВС XXIII, 169-188
REELAND, Adnaan, Antiquitates sacrae Veterum Hebraeorum, breviter
dehneatae ...
- Utrecht (G. Broedelet) 1708 en 1712; in-8.
ВС XVI, 370-372, XXIV, 329-331
SURENHUYS, Willem, Biblos katallages in quo secundum veterum Theo
logorum Hebraeorum formulas allegandi et modos interpretandi concihantur loca ex V. in N . T . allegata ...
- Amsterdam (J. Boom) 1713; in-4.
ВС XXV, 407-431
WINDET, James, Stromateus epistolikos De vita functorum statu; ex He
braeorum atque Graecorum comparatis sententns concinnatus, cum Co
rollario de Tartaro Apostoli Petri ...
- Londen (T. Roycroft) 1663; in-4.
BC I, 354-379
D R O I T ET JURISPRUDENCE
6. Droit canonique et ecclésiastique
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7. Droit civil
BORNERIUS, Philippus voir RANCHINUS
BRENKMAN, Hendrik, De Eurematicis diatriba, sive in Herennii Modes
tini librum singularem ... commentarius
- Leiden (F. Haaringh) 1706; in-8.
ВС XXIV, 334-338
DÜKER, Carel Andreas, Opuscula varia de latinitate jurisconsultorum veterum junctim edidit et animadversiones adjecit Carolus Andreas Dukerus
- Leiden (J. van der Linden) 1711; in-12.
ВС XXIII, 231-235
N O O D T , Gerard, De Forma emendandi doli mali in contrahendis negotiis
admissi apud veteres liber
- Leiden (J. van der Linden) 1709; in-4.
ВС XIX, 317-322
N O O D T , Gerard, ...Diocletianus & Maximinianus, sive de transactione
et pactione criminum, liber singularis
- Leiden 1704; in-4.
ВС IV, 298-311
N O O D T , Gerard, Julius Paulus, sive de Partus expositione et nece, apud
veteres, liber singularis. Edilio tertia, prioribus auctor
- Amsterdam (F. Haaring) 1710; in-4
BC XX, 212-215
N O O D T , Gerard, ... Opera omnia, cum ante edita, tum adhuc inedita:
quorum index & ordo est post praefationem
- Leiden (J. van der Linden) 1713; in-4.
ВС XXVI, 237-259
N O O D T , Gerard, ... Opera varia quibus continentur probabilium juris
libri IV. De jurisdictione et imperii libri II. Ad legem Aquiliam liber
singularis
- Leiden (F. Haaring) 1705; in-4.
BC VII, 224-255
RANCHINUS, Stephan, [BORNERIUS] Miscellanea decisionum seu resolutionum, quae ex varus partibus juris tam civilis, quam canonici...
redactae auctore Stephane Ranchino...noviter editae, et varus mendis
repurgatae ...opera et studio Phillipi Bornerii...
- Genève (J. Fabri en J. Barillot) 1709; in-fol.
ВС XIX, 348-350
SCHULTING, Anton, Dissertationes de recusatione judicis, pro rescriptis
imperatorum Romanorum, de transactione super controversiis quae ex
ultimis voluntatibus proficiscuntur, etiam non inspectis vel cognitis iliarum verbis recte ineunda...
- Franeker (F. Halma) 1708; in-4.
ВС XVI, 379-388
142

V

THOMASIUS, Christian, Cautelae circa doctrinam de natura precum juridicarum...
- Halle a.d. S. (J-C. Zahn) 1710; in-4.
BC XXI, 207-210
VAN BYNKERSHOEK, Cornelius, Observationum juris Romani libri
quatuor in quibus plurima juris civilis aliorumque auctorum loca explicantur et emendantur
- Leiden (J. van der Linden) 1710; in-4.
ВС XIX, 322-348
VAN KERCKRAAD, Abraham, Dissertatio Jurídica de jure patrio ...
- Utrecht (G. Broedelet) 1708; in-8.
ВС XVI, 392-393
WESTENBERG, Johannes Ortwinus, ... Principia juris, secundum ordinem Digestorum, seu Pandectarum, in usum auditorum vulgata
- Harderwijk (H. Rampen) 1712; in-8.
ВС XXIV, 338-350
8. Droit naturel et public
BARBEYRAC, Jean, Traité du jeu; où l'on examine les principales questions de droit naturel et de morale qui ont du rapport à cette matière
- Amsterdam (P. Humbert) 1709; 2 vol. in-8.
ВС XIX, 445-446
BARBEYRAC voir N O O D T et PUFENDORF
BÖHMER, Justus Henning, Introductio in jus publicum universale ex genuinis juris naturae principiis deductum...
- Halle a.d. S. (Orphanotrophium) 1709; in-8.
ВС XXI, 211-215
BUDDEUS, Johann Franz, Selecta juris naturae et gentium
- Halle a.d. S. (Orphanotrophium) 1704; in-8.
ВС VII, 391-413
N O O D T , Gerard, [BARBEYRAC] Du pouvoir des souverains, et de la
liberté de conscience. En deux discours, traduits du latin de Mr. Noodt...
- Amsterdam (T. Lombrail) 1707; in-8.
ВС XII, 420-423
O R D O N N A N C E S (Les) militaires du roi de France, réduites en pratique
& appliquées au detail du service...
- Den Haag (H. Scheurleer) 1711; in-12.
ВС XXII, 461
PETZOLD, Sebastianus voir VAN LEYDEN
PUFENDORF, Samuel von, [BARBEYRAC] Les Devoirs de l'homme et
du citoyen, tels qu'ils sont prescrits par la loi naturelle, traduits du Latin...
- Amsterdam (H. Schelte) 1707; in-8.
ВС IX, 387-410; XII, 415-419
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PUFENDORF, Samuel von, [BARBEYRAC] Le Droit de la Nature &
des gens; ou, Système Général des principes les plus importants de la
morale, de la jurisprudence, et de la politique. Traduit du latin ...
- Amsterdam (G. Kuyper) 1706; in-4.
ВС IX, 387-410
- Amsterdam (P. de Coup) 1712, 2 vol. m-4.
ВС XXVI, 453-456
SICHTERMAN, Gerardus, De Poenis militanbus Romanorum, disser
tano philologico-juridica
- Amsterdam (F Halma) 1708; m-8.
ВС XVI, 402-407
VANLEYDEN, Phihppus, [PETZOLD] Tractatusjundico-politici... Recensuit & indice auxit Sebastianus Petzoldus. .
- Amsterdam (S Petzold) 1701; in-4
ВС I, 40-63

HISTOIRE
9. Histoire ecclésiastique
AMELOT DE LA HOUSSAYE, Abraham, Lettres du cardinal d'Ossat,
avec des notes historiques & politiques de Mr. Amelot de la Houssaie.
Nouv. éd. cor. sur le manuscrit original .
- Amsterdam (P. Humbert) 1708; in-8.
ВС XVII, 210-233
LENFANT, Jacques, Histoire du concile de Constance, tirée principalement
d'auteurs qui ont assisté au concile ..
- Amsterdam (P. Humbert) 1714, 2 tomes en 1 vol in-4.
ВС XXVII, 103-177
MARCA, Petrus de, ...Dissertationum de Concordia Sacerdotii et Imperii,
.. seu de hbertatibus Ecclesiae gallicane libri VIII...
- Frankfurt (Th. Fritsch) 1708, 2 vol. in-fol.
ВС XVII, 270-306
NORIS, Enrico, Historia Pelagiana et Dissertatie de Synodo V. Oecumenico... additis Vindicns augustimams . Editio nova ab ipso Auetore nunc
plunmum locupletata a quinqué eruditissimis dissertatiombus historias...
- Amsterdam [Lovann] (H Schelte) 1702; 1 vol. in-fol.
ВС I, 13-40
PAGI, Antonio, Critica historico-chronologica in universos annales ecclesiasticos .. cardinahs Baroni! auctore R.P. Antonio Pagi studio et
cura Francisa Pagi, auctoris nepotis
- Antwerpen (sumpt. societatis) 1705, 4 voi. in-fol.
ВС Vili, 258-327
PALAZZI, Giovanni, Gesta pontificum romanorum a Sancto Petro.. .usque
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ad Innocentium XI. ...additis pontificum imaginibus...auctoreJo. Palano .
- Venetië (J· Pare) 1687-1688; 4 tomes en 2 vol. in-fol.
ВС IV, 181-186
RUINART, Thierry, Acta primorum martyrum sincera et selecta ex libris
cum editis tum manu scnptis collecta, eruta vel emendata notisque et
observatiombus illustrata, ... His praemittitur praefatio generalis in qua
refelhtur dissertano XI cypnanica Hennci Dodwelh de paucitate marty
rum
- Amsterdam (Wetstein) 1713; in-fol.
ВС XXVI, 172-226
SCACCHI, Fortunato, Sacrorum cleaochnsmaton myrothecia tria, in quibus exponuntur olea atque unguenta divinos in codices relata.. autore Fr.
Fortunato Scaccho...
- Amsterdam (P. de Coup) 1710; 3 parties en 1 vol in-fol.
ВС XX, 314-324
VIALART, Charles, Geographia sacra, sive Notitia antiqua diocesum om
nium patnarchahum, metropohticarum, et episcopahum veteris Eccle
siae...
- Amsterdam (F. Halma) 1704; in-fol.
ВС II, 311-319

10. Histoire profane
ALDRETE, Bernardo Jose, Varias anteguedades de Espana, Africa y otras
provincias ...
- Amberes (J. Hasrey) 1614; in-4
ВС V, 383-394
APOLOGIE voir WILD
AUBERY du MAURIER, Louis, Mémoires pour servir à l'histoire de
Hollande, et des autres provinces-unies...
- Parijs (J. Villette), 1697; in-16.
ВС II, 130-169
[BAILLET, Adrien], «ps. Balt. H. de La Neuville» Histoire de Hollande,
depuis la trêve de 1609, où finit Grotius, jusqu'à notre tems, par M. de
La Neuville...
- Parijs (la Compagnie des libraires associés) en Brussel (J. de Gneck)
1703, 4 vol m-12.
ВС IV, 127-140
BASNAGE, Jacques l'Histoire et la religion des Juifs, depuis Jésus-Christ
jusqu'à présent, pour servir de supplément et de continuation à l'histoire
de Joseph
- Rotterdam (R Leers) 1706-1707; 5 vol. in-12.
ВС XIII, 401-412
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B A U D O I N , Jean voir LA VEGA
BEYER, Andreas voir SELDEN
BÖHMER, Justus Henning, ...Dissertationes juris ecclesiastici antiqui, ad
Plinium II. et Tertullianum
- Leipzig (J.F. Gleditsch en zoon) 1711; in-8.
ВС XXIV, 440-450
B O N J O U R , Guillaume, In monumenta Coptica seu Aegyptiaca Bibliothecae Vaticanae brevis exercitatio
- Rome (F.M. Acsamitek) 1699; in-4.
ВС XV, 238-246
B U C H A N A N , George, Rerum scoticarum Historia ...
- Amsterdam (L. Elzevier) 1643; 2 parties en 1 vol. in-8.
ВС VIII, 106-202
C H AMBERLAYNE, John, Magnae Britanniae Notitia, or the Present Sta
te of Great Britain, with divers remarks upon the antient state the
reof. . .The two and twentieth edition of... England, and first of the North
Part call'd Scotland
- Londen (T. Goodwin) 1708; in-8.
ВС XVII, 404-409
[CLEMENT, Nicolas], Mémoires et negotiations secrètes de la Cour de
France touchant la paix de Munster, contenant les lettres ... et les avis
secrets de la part du roi, de S.E. le cardinal Mazarin...
- Amsterdam (Châtelain en l'Honoré)' 1710; 4 vol. in-8.
ВС XX, 22-46
(A) COLLECTION of State Tracts, publish'd on occasion of the Late
Revolution in 1688. and during the reign of king William III....
- Londen 1705-1707; 3 vol. in-fol.
ВС XV, 1-109
DANIEL, Gabriel, Histoire de France depuis l'établissement de la monarchie française dans les Gaules...
- Parijs (D. Mariette) 1713; 3 vol. in-fol.
ВС XXVII, 1-102
DENIS, Jean Baptiste, Mémoires anecdotes de la cour et du cierge de France...
- Londen 1712; in-8.
ВС XXIII, 463
DESMAIZEAUX, Pierre, La vie de M. Boileau-Despréaux...
- Amsterdam (H. Schelte) 1712; in-12.
ВС XXIV, 460-462
DODWELL, Henri, Exercitationes duae; prima, de aetate Phalaridis, secun
da, de aetate Pythagorae philosophi...
- Londen (R. Smith) 1704; in-8.
ВС X, 130-158
[DU BOS, Jean-Baptiste], Les Intérêts de l'Angleterre mal-entendue, dans
la guerre présente. Traduit du livre Anglois, intitulé, Englands interest
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mistaken in the present war... Sixième édition, revue, corrigée, et augmentée de notes historiques...
- Amsterdam (J.L. de Lorme) 1704; in-S.
ВС VI, 314-317
D U M O N T , Jean, Nouveau Recueil de Traitez, d'alliance, de trêve, de
paix, de garantie et de commerce faits & conclus entre les rois, princes,
et états souverains de l'Europe, depuis la paix de Munsterjusques à l'année
MDCCIX...
- Amsterdam (F.l'Honoré) 1710; 2 vol. in-12.
ВС XXI, 220-223
D U M O N T , Jean, Nouveau Recueil de traitez d'alliance, de paix, de trêve,
de neutralité...depuis la paix de Munster jusqu'à present & que l'on ne
trouve pas dans les Recueils de Traitez publiez à Paris et en Hollande
- Amsterdam (F. l'Honoré) 1710; in-12.
ВС XX, 235-236
DUPIN, Louis-Ellies, Bibliothèque universelle des historiens, contenant
leurs vies ... et le dénombrement des différentes éditions de leurs oeuvres,
avec des tables chronologiques et géographiques
- Parijs (P. Giffart) 1707; 2 vol. in-8.
ВС XIII, 348-350
(l')ETAT voir FRESCHOT
[FRESCHOT, Casimir], L'Etat ancien & moderne des Duchez de Florence,
Modène, Mantoue & Parme ... on y a ajouté une semblable relation de
la ville et législation de Bologne
- Utrecht (G. van Poolsum) 1711; in-8.
ВС XXIII, 462-463
GRAM A YE, Joannes Baptista,... Antiquitates illustrissimi Ducatis Brabantiae, in quibus singularium urbium ...laudes, coenobiorum fundationes...ecclesiarum patronatus...pagorum dominia ... descripta ...
- Leuven (A. Dénique) 1708; 2 vol. in-fol.
ВС XX, 380-382
GRAMA YE, Joannes Baptista, ...Antiquitates illustrissimi Comitatus
Flandriae...
- Leuven (A. Dénique) 1708; in-fol.
ВС XX, 382-383
(Le) GRAND THEATRE voir GUEUDEVILLE
[GUEUDEVILLE, Nicolas], Le Grand théâtre historique, ou Nouvelle
histoire universelle tant sacrée que profane depuis la création du monde
jusqu'au commencement du XVIIIe siècle ... [trad, libre de l'allemand
d'A.L. Imhof]
- Leiden (P. van der Aa) 1704; in-fol.
ВС III, 409-410
HISTOIRE de Hollande voir BAILLET
HYDE, Edward, The History of the Rebellion and Civil Wars in England,
begun in 1641, with the precedent passages and actions that contributed
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thereto, and the happy end and conclusion thereof by the king's blessed
restoration
- Oxford (Sheldon theatre) 1705-1706; 3 tomes en 6 vol. in-8
ВС Х Ш, 1-145, XIX, 1-132
(Les) INTERETS voir D U BOS
LA CHAUSSE, Michel-Ange de, Le grand Cabinet Romain, ou Recueil
d'Antiquitez romaines... avec les explications ...
- Amsterdam (F l'Honoré en Z. Châtelain) 1706, in-fol.
ВС XI, 421-422
LA R O Q U E , Antoine de, Mémoire touchant M. de Thou, où l'on voit ce
qui s'est passé de plus particulier durant son ambassade de Hollande .
- Amsterdam [Cologne] (P Brunei ) [Ρ Marteau] 1710; in-8
ВС XXI, 224-225
LA VEGA, Garcillasso de, [BAUDOIN] Histoire des guerres civiles des
Espagnols dans les Indes...Traduit de l'espagnol de l'Ynca Garcillasso de
La Vega ...
- Amsterdam (G. Kuyper) 1706; 2 tomes in-12.
ВС VIII, 420-422
LA VEGA, Garcillasso de, [BAUDOIN] Histoire des Yncas, rois du Pérou
... traduite de l'espagnol de l'Ynca Garcillasso de La Vega...
- Amsterdam (G Kuyper) 1704; 2 vol. in-8.
ВС V, 374-383
MEMOIRES voir CLEMENT
MOLL, Herman, The British Empire in America, containing the history
of the discovery, settlement, progress and present state of all the British
colonies on the continent and islands of America. .
- Londen (J Nicholson en B. Tooke) 1708
ВС XXV, 118-156
PITISCUS, Samuel, Lexicon antiquitatum romanarum: in quo ntus et antiquitates cum Graecis ac Romanis communes, .
- Leeuwarden (F Halma) 1713; en 2 vol. in-fol.
ВС XXVI, 438-444
REELAND, Adriaan, Dissertationum miscellanearum pars prima et altera
- Utrecht (G Broedelet) 1706-1707; m-8.
ВС XI, 260-276; XIII, 396-400
RYCAUT, Paul, Histoire de l'Empire Ottoman...traduit de l'anglois de
Mr. le chevalier Ricaut [par Pierre Briot]
- Den Haag (T. Johnson) 1709; 6 tomes en 3 vol. in-12.
ВС XX, 202-208
RYMER, Thomas, Foedera, conventiones, literae et cujuscunque generis
acta publica inter reges Angliae et alios quosvis imperatores, reges, pon
tífices, principes, vel communitates, ab ineunte saeculo duodecimo, viz.
ab anno 1101 ad nostra usque tempora, habita aut tractata...
- Londen (A en J. Churchill) 1704-1717; 17 voi. in-fol.
ВС XVI, 1-61; XX, 47-130; XXI, 118-177 en 233-265; XXII, 325-425;
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ХХІИ, 237-327; XXIV, 237-305; XXVI, 1-64; XXVII, 237-324
SCHMINCKE, Johann, Eginhartus de Vita et gestis Caroli Magni, cum
commentano Joh. Fnederici Bessehi et notis Joh Bollandi...
- Utrecht (G. van de Water) 1711; in-4.
ВС ХХШ, 70-89
SELDEN, John, [BEYER] ..deDus Syns syntagmata Π Adversaria nempe
de numimbus commentitiis in Veten Instrumento memoratis .. Edilio
...omnium novissima, additamentis et indicibus ...locupletata, opera M.
Andreae Beyen...
- Leipzig (L.S. Comen) 1668; 2 parties en 1 vol. in-8.
ВС VII, 80-146
SIRI, Vittorio, Memorie recondite dal'anno 1601 sino al 1640...
- Ronco 1677; 8 voi. in-4.
ВС IV, 158-177
SIRI, Vittorio, (II) Mercurio, overo Historia de correnti Tiempi ..deel IV
- Casali (G. del Monte) 1648; in-4.
ВС IV, 158-177
TEMPLE, William, Observations upon the United Provinces of the Ne
therlands...
- Amsterdam (wed. S. Swart) 1690; in-8.
ВС VI, 297-314
VAN ALMELOVEEN, Theodor Janssen, Fastorum Romanorum Consulanum libri duo, quorum prior juxta senem annorum, posterior secun
dum ordinem alphabeticum digestus...Accedunt praefecti urbis Romae
et Constantinopohs
- Amsterdam (J· Wolters) 1705; in-8.
ВС VII, 213-223
VANEL, Claude, Abrégé Nouveau de l'histoire générale d'Angleterre,
d'Ecosse et d'Irlande et des autres pais qui composent le royaume de la
grande Bretagne...
- Parys (C. Osmont) 1689; 4 vol. in-12.
ВС IV, 117-127
[WILD, Marquard], Apologie pour la vieille cité d'Avenche ou Aventicum
en Suisse ... opposée à un Tramé mis au jour par l'autheur De la découverte de la ville d'Antre [- P. Dunod ...]
- Bern 1710; in-8.
ВС XXI, 436-446
11. Sciences auxiliaires
BIANCHINI, Francisco, De kalendario et cyclo Caesaris ac de paschah
canone S. Hippolyti martyns dissertationes duae...
- Rome (A. en F. de Comitibus) 1713; 2 parties en 1 vol. in-fol.
ВС XXVII, 177-194
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BIANCHINI, Francisco, Solutio problematis Paschalis
- Rome (Camera apostolica) 1703; in-4.
ВС XXVII, 194-196
B O N J O U R , Guillaume, Calendarium romanum, chronologicorum causa
constructum,... stylo tam Juliano quam Gregoriano...
- Rome (J.F. Buagni) 1701; in-fol.
ВС XV, 187-195
BURMAN, Pieter voir GRUTER
CHATELAIN, Henri en GUEUDEVILLE, Nicolas, Atlas Historique, ou
Nouvelle introduction à l'histoire, à la chronologie et à la géographie
ancienne et moderne, représentée dans de nouvelles cartes... par
M.C. ...avec des dissertations sur l'histoire de chaque Etat
- Amsterdam (F L'Honoré et eie.) 1705; in-fol.
ВС V, 422-423
C O U S T A N T , Pierre, Vindiciae Mss. Cod. a R.P. Batholomaeo Germon
Impugnatorum...
- Parijs (С. Robustel) 1707; in-8.
ВС XX, 271-288
FONTANINI, Giusto, ...Vindiciae antiquorum Diplomatum adversus
Bartholomaei Germonii disceptationem de veteribus regum francorum
diplomatibus et arte secernendi antiqua diplomata vera a falsis libri duo,
quibus veterum actorum appendix
- Rome (F. Gonzaga) 1705; in-4.
ВС XX, 261-269
GRAEVIUS, Johann Georg, Thesaurus Antiquitatum et Historiarum Italiae... Tome I, II, III
- Leiden (P. van der Aa) 1704-1705; in-fol.
BC V, 13-30
GRUTER, Janus, [BURMAN], Inscriptiones antiquae Totius orbis romani
in absolutissimum corpus redactae olim ... diligentiaJani Gruteri...Praefatio P. Burmanni
- Amsterdam (F. Halma) 1707; 4 vol. in-fol.
ВС XIV, 1-55
GUEUDEVILLE, Nicolas voir CHATELAIN
H A R D O U I N , Jean, Opera selecta, tum quae jam pridem Parisiis edita nunc
emendatiora et multo auctiora prodeunt, turn quae nunc primum edita...
- Amsterdam (J.L. de Lorme) 1709; in-fol.
ВС XVII, 373-404; XVIII, 250-308
J U N I U S , Hadrianus, Animadversa, ejusdemque de Coma commentarium
...Accedit appendix Hadriani Junii ad animadversa sua, nunc primum
...in lucem edita, ex bibliotheca Corn, van Arckel
- Rotterdam Q. Hofhout) 1708; in-8.
ВС XV, 387-398
LAZZARINI, Domenico, DefensioinP. Bartholomeum Germonium. Edi
ta studio Cajetani Lombardi...
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- Venetië (Ν. Pezzana) 1708; in-8.
BC XX, 269
MABILLON, Jean, De Re diplomatica libri VI., in quibus quidquid ad
veterum instrumentorum antiquitatem, materiam, scripturam et stilum;
quidquid ad sigilla, monogrammata, subscriptiones ac notas chronologicas; quidquid inde ad antiquariam historicam, forensemque disciplinam
pertinet, explicatur et illustratur...
Editio secunda ab ipso auctore recognita, emendata et aucta
- Parijs (С. Robustel) 1709; in-fol.
ВС XX, 237
MABILLON, Jean, Librorum de Re Diplomatica Supplementum, in quo
archetypa in his libris pro regulis proposita...
- Parijs (С. Robustel) 1704; in-fol.
BC XX, 238-261
MARANTA, Scipio, ...Expostulatio in Bartholomeum Germonium pro
antiquis diplomatibus et codicis manuscriptis
- Messina (D. Tarinus) 1708; in-16.
BC XX, 269-270
NORIS, Enrico, Cenotaphia Pisana Caii & Lucii Caesarum Dissertationibus
illustrata... Parergon de annis regni Herodis, de praesidibus Syriae ac
romanis in Asia provinciis
- Venetië (P. Balleonius) 1681; in-fol.
BC IV, 9-117
NORIS, Enrico, ...Henrici Norisii... Paraenensis ad ...Joannem Harduinum ...opus posthumum ...Accessit ejusdem Thraso, seu Miles macedonicus plantinosale perfrictus ...
- Amsterdam (P. Marret) 1709; in-12.
BC XVIII, 309-321
P.F.R.P. Pyrrhonismi Historici, sive observationum...
- ... 1711; in-8.
BC XXIV, 452-453
RENFERD, Jacob, ...Periculum Palmyrenum, sive literaturae veteris Palmyrenae indagandae et eruendae ratio et specimen...ad illustrem Gisb.
Cuperum...
- Franeker (F. Halma) 1704; in-4.
BC V, 394-396
SPANHEIM, Ezechiel, ... Dissertationes de praestantia et usu numismatum
Antiquorum, editio nova...
- Amsterdam/Londen (R. enG. Wetstein/R. Smith) 1706; 2 torn. in-fol.
BC XI, 1-104
VALSECCHI, Virginio, De M. Aurelii Antonini Elegabali tribunitia potestate V. dissertano Historico-chronologica ...
- Florence (J. de Guiduccis en S. Franchi) 1711; in-4.
BC XXIV, 390-404
VAN OVERBEKE, Bonaventura, Reliquiae antiquae urbis Romae quarum
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singulas, Innocentio XI., Alexandre Vili, et Innocentio XII. PP. MM.,
diligentissime perscrutatus est, ad vivum delineavit, dimensus est, descripsit atque in aes incidit Bonaventura ab Overbeke. Opus postumum
Michael ab Overbeke suis sumptibus edi curavit
- Amsterdam (J. Crellius) 1708; 3 tomes in-fol.
ВС XX, 1-22
[VEYSSIERE de LACROZE, Mathurin], Vindiciae veterum scriptorum
contra J. Harduinum...Additae sunt viri eruditi Observationes chronologicae in prolusionem et historiam Veteris Testamenti
- Rotterdam (R. Leers) 1709; in-12.
ВС XVI, 412-418
VIGNOLI, Giovanni, Andquiores pontificum Romanorum denarii, nunc
primum in lucem editi notisque illustrati
- Rome (R. Bernabejus) 1709; m-4.
ВС XX, 194-197
VIGNOLI, Giovanni, ...De columna imperatoris Antonii Pii dissertado.
Accedunt antiquae inscriptiones ex quamplurimis, quae apud auctorem
extant, selectae
- Rome (F. Gonzaga) 1705; in-4.
XII, 171-198
VIGNOLI, Giovanni, ...Epistola ad Antonium Gallandium... de nummo
Imp. Antonini Pii qui in tertio ejus consulatu percussus columnam quandam exhibet in Cimelio D. Foucault
- Rome (F. Gonzaga) 1709; in-4.
ВС XX, 198-200
VINDICIAE voir VEYSSIERRE de LACROZE
12. Géographie, voyages et cartographie
[ADDISON, Joseph], Remarks on several parts of Italy, etc. in the years
1701, 1702, 1703...
- Londen (J. Tonson) 1705; in-8.
ВС XI, 198-217
AMBROISE Le Camaldule, Bead Ambrosii, abbatis generalis Camaldulensis Hodoeporicon, a Nicolao Bartholini Bargensi O R . Congregationis
Matris Dei publicae luci asscrtum, ex Bibliotheca Medica ...Antonium
Magliabechi...
- Florence [1681]; in-4.
ВС XX, 183-186
BLAEU, Joan, Géographie, qui est la première (-cinquième) partie de la
cosmographie Blaviane, en laquelle la terre est représentée dans des cartes
et illustrée de descriptions...
- Amsterdam (J. Blaeu) 1663; 12 vol. in-fol.
ВС V, 423-424
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BOSMAN, Willem, Voyage de Guinée, contenant une description nouvelle
& très exacte de cette côte...
- Utrecht (A. Schouten) 1705; in-12.
ВС Vili, 415-417
CELLARIUS, Christoph, Notitia orbis antiqui, sive, Geographia plenior,
ab ortu rerumpublicarum ad Constantinorum tempora orbis terrarum
faciem declarans. Christophorus Cellarius ex vetustis probatisque monimentis collegit, et novis tabulis geographicis, singulari cura et studio
delineatis, illustravit. Adjectus est index...
- Amsterdam [Cantabrigiae] (C. Fritsch) 1703-1706; 2 vol. in-4.
ВС X, 297-305
CHARDIN, John, Voyages de Monsieur le chevalier Chardin en Perse et
autres lieux de l'Orient...
- Amsterdam (J.L. de Lorme) 1710; 4 tomes en 3 vol. in-4.
ВС XXIII, 348-421
GEMUSAEUS, Hieronymus voir STRABO
HESSELIUS, Franciscus, Vibius Sequester. De Fluminibus, fontibus, lacubus, nemoribus, paludibus, montibus, gentibus, quorum apud poetas
mentio fit...
- Rotterdam (A. Willis) 1711; in-8.
ВС XXIII, 435-440
L. (R** de) voir L'ISLE
LE CLERC, Jean voir SANSON
[L'ISLE, Guillaume de], Théâtre complet et particularisé de la Guerre du
Nort. Ou Cartes Géographiques des pais exposez à la présente guerre...
par le Sr. R.** de L.
- Den Haag (H. Scheurleer) 1711; in-8.
ВС XXIII, 464
PAPIUS, Andreas, ...Dionysii Orbis descripdo, cum veterum scholiis, et
Eustathii commentariis ...cum nods Andreae Papii
- Oxford (Sheldon theatre) 1697; in-8.
ВС VI, 280-292
SANSON, Nicolas, [LE CLERC] Atlas andquus sacer et profanus...ex
tabulis Nicola Sansonis...Tabulas ordine collavit & emendavit Joannes
Clericus
- Amsterdam (J. Covens en C. Mortier) 1705; in-fol.
ВС VIII, 203-229
SCHEUCHZER, Johann Jacob, ...Helvedcus, sive Itinera tria, in quibus...quicquid insuper in natura, ardbus, et andquitate, per Alpes helvéticas et rhoeticas rarum sit...exponitur...
- Londen (H. Clements) 1708; 3 parties en 1 vol. in-4.
BC XVH, 188-190
STRABO, [GEMUSAEUS], ...Strabonis Rerum Geographicarum libri
XVII. ...subjiciuntur Chrestomathiae graec. et lat. interprete Hieronymo
Gemusaeo
V

153

- Amsterdam (J. Wolters) 1707; 2 vol. in fol.
ВС XII, 386-400
THEATRE voir l'ISLE

SCIENCES ET ARTS
13. Philosophie
[BAYLE, Pierre], Continuation des Pensées diverses écrites à un docteur
de Sorbonne, ou Réponse a plusieurs difficultez que Monsieur *** a
proposées à l'auteur
- Rotterdam (R. Leers) 1705; in-12.
ВС V, 283-303
BAYLE, Pierre, Entretiens de Maxime et de Themiste, ou Réponse à "l'Examen de la théologie de M. Bayle" par M. Jaquelot
- Rotterdam (R. Leers) 1707; in-12.
ВС XII, 198-386
[BAYLE, Pierre], Réponse aux questions d'un provincial
- Rotterdam (R. Leers) 1704-1706; in-12.
ВС IX, 361-386
BUDDEUS, Johann Franz. Elementa philosophiae practicae. Editio secun
da...
- Halle a.d. S. (J-F. Zeitler) 1712; in-8.
ВС XXIV, 368-375
BUDDEUS, Johann Franz, ...Elementa philosophiae instrumentalis, seu
Institutionum philosophiae eclecticae tomus secundus...
- Halle a.d. S. (Orphanotrophium) 1703; in-8.
ВС VII, 370-383
BUDDEUS, Johann Franz, Institutiones Theologiae Moralis varus observationibus illustratae
- Leipzig (T. Fritsch) 1711; in-4.
ВС XXIV, 375-383
BUDDEUS, Johann Franz, Introductio ad Historiam philosophiae Ebraeorum. Accedit dissertado de haeresi Valentiniana...
- Halle a.d. S. (Orphanotrophium) 1702; in-8.
ВС VII, 360-370
CHAUVIN, Etienne, Lexicon philosophicum secundis curis Stephani
Chauvini... ita tum recognitum et castigatum ...ut denuo quasi novum
opus in lucem prodeat...
- Leeuwarden (F. Halma) 1713; in-fol.
BC XXVII, 196-213
C O N T I N U A T I O N voir BAYLE
[COOPER, Anthony Ashley] [= SHAFTESBURY], A Letter concerning
enthusiasm, to My lord * * * * *
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- Londen (J- Morphew) 1708; in-8.
Lettre sur L'entousiasme. Traduite de l'Anglois...
- Den Haag (T. Johnson) 1709; in-8.
ВС XIX, 427-431
[COOPER, Anthony Ashley] [= SHAFTESBURY], The Moralists, a phi
losophical Rhapsody. Being a recital of certain conversations upon natural
and moral subjects...
- Londen (J. Wyat) 1709; in-8.
ВС XIX, 431-436
[COOPER, Anthony Ashley] [= SHAFTESBURY], Sensus communis:
an essay on the freedom of wit and humour. In a letter to a friend...
- Londen (E. Sanger) 1709; in-8.
ВС XIX, 436-438
COSTE, Pierre voir LOCKE
CROUSAZ, Jean-Pierre de, Système de réflexions qui peuvent contribuer
à la netteté et à l'Etendue de nos connoissances, ou Nouvel Essai de
Logique...
- Amsterdam (F. L'Honoré) 1712; in-8.
ВС XXIV, 404-425
C U D W O R T H , Ralph, The true intellectual system of the univers: the first
part; wherein, all the reason and philosophy of atheism is confuted; and
its impossibility demonstrated
- Londen (R. Royston) 1678; in-fol.
ВС I, 63-138; II, 78-130; III, 11-106; V, 30-145; VII, 19-80; VIH, 11-42
en 43-106; IX, 1-40
[JAQUELOT, Isaac], Réponse aux Entretiens composez par Mr. Bayle,
contre la conformité de la foi avec la raison, & l'Examen de sa théologie
- Amsterdam (F.L'Honoré) 1707; in-12.
ВС XIII, 416-418
LE CLERC, Jean, ...Opera philosophica, in quatuor volumina digesta...
- Amsterdam (J.L. de Lorme) 1704 en 1710; 4 vol. in-12.
ВС IV, 140-158; XXI, 215-220; XXII, 426-448
(A) LETTER voir C O O P E R
LLOYD, William, A Chronological account of the life of Pythagoras, and
of other famous men his contemporaries, with an Epistle.. .about Porphy
ry's andjamblichus's Lives of Pythagoras
- Londen (H. Mortlock) 1699; in-8.
ВС X, 89-100
LOCKE, John, An Essay concerning humane understanding. In four
books...the fifth edition
- Londen (A. en J. Churchill en S. Manship) 1706; in-fol.
ВС XII, 80-170
LOCKE, John, Posthumous Works of Mr. John Locke...
- Londen (A. en J. Churchill) 1706; in-8.
ВС XII, 105-123
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LOCKE, John, [COSTE] Que la religion chrétienne est très-raisonnable
telle qu'elle nous est représentée dans l'Ecriture sainte, traduit de l'anglois
- Amsterdam (H. Schelte) 1703, m-8
ВС Π, 284-305
(The) MORALISTS voir COOPER
POIRET, Pierre, Fides et ratio collatae ac suo utraque loco rcdditae, adversus principia Joannis Lockn cum accessione triplici .
- Amsterdam (ex officina Wetsteniana) 1707, in-8
ВС XIII, 412-413
REPONSE v o i r J A Q U E L O T .
REPONSES voir BAYLE
SCHEFFER, Johannes, . de Natura et constitutione philosophiae itahcae,
seu Pythagoncae, hber singularis
- Uppsala (H. Curius) 1664, in-8
ВС Χ, 159-181
SENSUS voir C O O P E R
SHAFTESBURY [3d earl of] voir C O O P E R
STANLEY, Thomas, Historia philosophiae vitas, opiniones, resque gestas
et dicta philosophorum sectae cujusvis complexa .. ex Anglico sermone
in latinum translata [a Godofredo Oleario].. Accessit vita authons
- Leipzig (Th. Fntsch) 1711; m-4
ВС XXIII, 221-231
14. Sciences généralités
DIVERS ouvrages de mathématique et de physique. Par Messieurs de l'Académie royale des sciences
- Parijs (l'imprimerie royale) 1693; in-fol.
ВС IX, 204-224
[FONTENELLE, Bernard Le Boyer de], Histoire de l'Académie Royale
des Sciences Année 1700 et 1701
- Amsterdam (G Kuyper) 1707; in-12
ВС VII, 255-289
Année 1706, 1709, 1710
- Amsterdam (P. de Coup) 1708
1713, in-12
ВС XV, 407, XXIII, 463-464, XXVII, 235
HISTOIRE voir FONTENELLE
15. [Sciences] mathématiques
ANALYSE voir REYNEAU
EUCLIDIS, [GREGORY], Euchdis quae supersunt omnia. Ex recensione
Davidis Gregorn..
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- Oxford (Sheldon theatre) 1703; in-fol.
ВС Χ, 260-276
FIRMICUS MATERNUS, Julius, Astronomicorum libri octo integri et
emendati, ex Scythicis oris ad nos nuper aliati...
- Venetië (A. P. Manutius) 1499; in-fol.
ВС II, 224-261
GREGORY, David voir EUCLIDIS
[REYNEAU, Charles-Réné] Analyse démontrée, ou la méthode de résoudre les problèmes des mathématiques, et d'apprendre facilement ces sciences... Par un prêtre de l'Oratoire...
- Parijs (J. Quillau) 1708; 2 vol. in-4.
ВС XVII, 153-167
16. Sciences physique
BERKELEY, George, An Essay towards a New Theory of Vision
- Dublin (J. Pepyat) 1709; in-8.
ВС XXII, 58-88
BUDDEUS, Johann Franz, Elementa philosophiae theoreticac
- Halle a.d. S. (Orphanotrophium) 1703; in-8.
ВС VII, 383-390
GRAVES ANDE, Willem Jacob 's, Essay de Perspective... Usage de la
chambre obscure pour le dessein
- Den Haag (Wed. A. Troyel) 1711; in-12.
ВС XXII, 88-92
HARTSOEKER, Nicolaas, Conjectures physiques
- Amsterdam (H. Desbordes) 1706; 2 vol. in-4.
ВС XI, 360-393; XIII, 376-388
HARTSOEKER, Nicolaas, Description de deux niveaux d'une nouvelle
construction, dont l'une a le centre de pesanteur au dessous, & l'autre au
dessus du poinct d'appui ...
- Amsterdam (1711); in-4.
ВС XXVII, 213-216
HARTSOEKER, Nicolaas, Eclaircissemens sur les Conjectures physiques...
- Amsterdam (P. Humbert) 1710; in-4.
ВС XX, 413-429
HARTSOEKER, Nicolaas, Suite des Conjectures physiques
- Amsterdam (H. Desbordes) 1708; in-4.
ВС XX, 406-413
- Amsterdam (N. Viollet) 1712; in-4.
ВС XXVII, 213-233
HAUKSBEE, F., Physico-mechanical experiments on various subjects,
containing an account of several surprising phenomena touching light
and electricity producible on the attrition of bodies ...
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- Londen 1709; in-4.
BC XXII, 101-118
HUYGENS, Christiaan, Opuscula postuma, quae continent Dioptricam.
Commentarios de vitris figurandis, dissertationem de corona & parheliis,
tractatum De motu, de vi centrifuga, Descriptionem automati planetarii
- Leiden (C. Boutesteyn) 1703; in-4.
BC II, 319-328
MUYS, Wijer Willem, Elementa physices methodo mathematica demonstrata, quibus accedunt dissertationes duae: prior de causa soliditatis corporum; posterior, de causa resistentiae fluidorum ...
- Amsterdam (Janssonius van Waesberge) 1711; in-4.
BC XXII, 92-101
[NEWTON, Isaac], Opticks, or a treatise of the reflections, refractions,
inflexions and colours of light...
- Londen (S. Smith) 1704; 2 parties en 1 vol. in-4.
ВС IX, 245-319
OPTICKS voir N E W T O N
17. Médecine et sciences naturelles
AURELIANUS, Caelius voir VAN ALMELOVEEN
BRISSEAU, Michel, Nouvelles Observations sur la cataracte, proposées à
l'Académie Royale des Sciences, le 18 novembre 1705, par Mr. Brisseau
le fils...
- Tournay (A. Du Puicht) 1706-1708; in-12.
ВС XX, 130-131
COSTE, Pierre voir REDI
GREW, Nehemiah, Cosmologia sacra: or, a discourse of the universe as it
is the creature and kingdom of God...
- Londen (W. Rogers) 1701; 5 prts. in-fol.
ВС I, 228-314; II, 352-411; III, 278-339
MORGAGNI, Giovanni Battista, ...Adversaria Anatomica prima ab eo
nuper in ...Academia Bononiensi publice lecta, mulds deinde accessionibus, novisque iconismis adaucta...
- Bologna (F. Pisarri) 1706; in-fol.
ВС XX, 140-145
PUGET, Louis de, Observations sur la structure des yeux de divers insectes
et sur la trompe des papillons, contenues en deux lettres au R. P. Lamy...
- Lyon (L. Plaignard) 1706; in-8.
ВС XX, 151-163
REDI, Francesco, ...De animalculis vivis quae in corporibus animalium
vivorum reperiuntur, observationes. Ex etruscis latinas fecit Petrus Coste
- Amsterdam (Wetstein) 1708; in-12.
ВС XX, 163-166
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SCHEUCHZER, Johann Jacob, Agrostographiae Helveticae Prodromus,
sistens binas graminum Alpinorum hactenus non descriptorum, & quorundam ambiguorum decades...
- Zürich (sumt. auto ris) 1708; in-fol.
ВС XVII, 190-210
SCHEUCHZER, Johann Jacob, Herbarium diluvianum collectum...
- Zürich 1709; in-fol.
ВС XX, 430-435
SCHEUCHZER, Johann Jacob, Piscium querelae & vindiciae expositae...
- Zürich 1708; in-4.
ВС XVII, 185-188
STELLUTI, Francesco, Trattato del legno fossile minerale nuovamente
scoperto...
- Rome (V. Mascardi) 1637; in-fol.
ВС XIII, 354-362
VALSELVA, Antonio Maria , De Aure humana tractatus in quo integra
auris fabrica, multis novis inventis et iconismis illustrata describitur...
- Utrecht (G. van de Water) 1707; in-4.
ВС XX, 146-151
VAN ALMELOVEEN, Theodor Jansen, Caelii Aureliani, Siccensis, me
dici vetusti, secta Methodici, De morbis acutis & chronicis libri Vili, soli
ex omnium methodicorum scriptis superstites... Accedunt seorsim
Theod. Janss. ab Almeloveen in Caelium Aurelianum notae & animadver
siones tam propriae, quam quas ex doctor, ігог. lucubrationibus hinc
inde collegit ...
- Amsterdam (Wetstein) 1709; in-4.
ВС XVHI, 197-209
VERHEYEN, Philippus, Corporis Humani Anatomiae liber primus... Edi
lio secunda ab authore recognita...
- Brussel (gebroeders T'Serstevens) 1710; 2 vol. in-4.
ВС XX, 384-389
VERHEYEN, Philippus, Supplementum anatomicum, sive Anatomiae
corporis humani liber secundus...
- Brussel (gebroeders T'Serstevens) 1710; in-4.
ВС XX, 389-396

18. Arts
FELIBIEN DES A VAUX, André, Entretiens sur les vies et sur les ouvrages
des plus excellens peintres anciens et modernes... Nouvelle édition revue,
corrigée et augmentée des Conférences de l'Académie Royale de peinture
et de sculpture
- Londen (D. Mortier) 1705; 4 vol. in-12.
ВС VIII, 407-409
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FELIBIEN DES AVAUX, Jean-François, Recueil historique de la vie et
des ouvrages des plus célèbres Architectes
- Londen (D Mortier) 1705, in-12
ВС Ш, 409-410
BELLES LETTRES
19. Philologie
AESCHINES SOCRATICUS [LE CLERC] Aeschinis Socratici Dialogi
tres graece et latine, ad quos accessit quarti latinum fragmentum. Vertit
et notis illustravit Joannes Clericus .
- Amsterdam (Ρ de Coup) 1711; in-8.
ВС XXII, 118-174
ALBINO VANUS, Pedo, [GORALLUS = LE CLERC] Elegiae III. et frag
menta, cum interpretatione et notis ...Theod. Coralli et aliorum
- Amsterdam (H. Schelte) 1703; in-8.
ВС I, 139-200
A N A C R E O N , [BARNES] Anacreon Teius Poeta lyricus ... ad fidem ...
Vet. ms. Vatican, emendatus .. dimidia fere parte auetus, aliquot nempe
justis poematns & fragmentis plunmis, ab undiquaque conquisitis. Item
Anacreontis vita
- Cambridge (E Jeffery) 1705, in-12.
ВС XI, 335-346
A N A C R E O N , [GACON] Les Odes d'Anacreon et de Sapho en vers françois, par le poète sans fard
- Rotterdam (C. Fntsch en M. Böhm) 1712; in-12.
ВС XXV, 228-236
ARISTOPHANES, [KÜSTER] AristophamsComoediaeundecim, Graece
& Latine , ex codd. mss emendatac... Omnia collegit et recensuit, notasque in novem comoedias et quatuor indices in fine adjccit Ludolphus
Kusterus ...
- Amsterdam (Th. Fntsch) 1710; in-fol.
ВС XIX, 263-283
BARNES, Joshua voir ANACREON, EURIPIDES, HOMERUS
BENTLEY, Richard voir CICERO, HORATIUS, PHALARIS
BERGLER, Stephan voir HOMERUS
BOS, Lambert, MysteniElhpsiosGraecaeexpositi specimen. Inquopleraeque loquutiones Graecorum defectivae supplentur et ad integram structuram referuntur
- Franeker (L Strick) 1702; in-12.
ВС XV, 356-359
BOS, Lambert, ...Obscrvationes miscellaneae ad loca quaedam cum novi
Foederis, tum exterorum scriptorum graecorum. Accedit Horatn Vitrin160
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ga, .. Animadversionum adjohanms Vorstii philologiam sacram speci
men
- Franeker (F Halma) 1707; m-8.
BC XV, 359-364
BOS, Lambert, Diatribai sive Exercitationes Philologicae, in quibus Novi
Foederis Loca nonnulla e profanis maxime auctonbus Graecis illustrantur
- Franeker (J. Gyzelaar) 1700; in-8
ВС XV, 348-356
BURMAN, Pieter voir HORATIUS PETRONIUS, PHAEDRUS
CAESAR, [CLARKE] С. Juin Caesaris quae exstant, accuratissime cum
libris editis & mss. optimis collata, recognita et correcta
Accesserunt
annotationes Samuehs Clarke
- Londen (J. Tonson) 1712; in-fol.
BC XXVI, 112-149
CAESAR, [DAVIES], C. Juin Caesaris quae extant omnia, ex recensione
Joannis Davisn ... Accessere metaphrasis Graeca hbrorum VII. de bello
Gallico, necnon indices necessani
- Cambridge (J. Owen) 1706; in-4
ВС XI, 161-183
CATULLUS, Catulli, Tibulh et Propertn opera, ad optimorum exemplarium fidem recensita...
- Cambridge (J. Tonson) 1702; in-4.
ВС HI, 270-278
CELLARIUS, Christoph, Duodecim panegynci veteres ex saeculo a Diocletiano ad Theodosium superstites... cum adnotationibus..
- Halle a.d S. (J· Bielcke) 1703 m-8.
ВС III, 339-362
CLARKE, Samuel voir CAESAR
CICERO, [CORRADO] Quaestura, in qua vita Ciceronis refertur, et ab
miquis judicns vindicatur, cum quibusdam alns, quae sequens pagina
indicabit...
- Leiden (C. Dnehuysen) 1667; in-12.
ВС XIV, 139-223
CICERO, [DAVIES/BENTLEY] M Tulli Ciceronis Tusculanarum disputationum libri V. Ex recensione Joannis Davisu. Accedunt Emendationes...Ric. Bentlen
- Cambridge 1709; 2 prts. in-8.
ВС XX, 215-227
CICERO, [REGNIER-DESMARAIS], Traité de la divination, traduit du
latin de Cicerón par Mr. l'abbé Régnier Desmarais. Nouv. éd augm.
d'un discours d'Isocrate traduit du Grec par le même
- Amsterdam (I. Trojel) 1711; in-8.
ВС XXI, 455-457
CICERO, [SCHRODER] M. Tulln Ciceronis Epistolarum libri tres...Textum recensuit notisque illustravit Casparus Schroderus
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- Amsterdam (P. de Coup) 1709; in-8.
ВС XX, 227
C O L O N N A , Hieronymus voir E N N I U S
C O R R A D O , Sebastianus voir CICERO
COSTE, Pierre voir HORATIUS, X E N O P H O N
CREECH, Thomas voir LUCRETIUS
CURTIUS RUFUS, Q., [PERIZONIUS] Q. Curtius Rufus, restitutus in
integrum, & vindicatus per modum speciminis a varus accusationibus,
& immodica atque nimis crisi viri celeberrimi, Joannis Clerici
- Leiden (H. Teering) 1703; in-8.
ВС III, 171-250
DACIER, André voir HORATIUS, PYTHAGORAS
DACIER, Anne-Lefèbre voir HOMERUS
DAVIES, John voir CAESAR, CICERO, MAXIMUS
DIATRIBE voir KÜSTER
DODWELL, Henry voir VITALIS
ENNIUS, Quintus, [COLONNA] Q. Ennii Poetae vetustissimi Fragmenta, quae supersunt ab Hieron. Columna conquisila disposila et explicata
adjoannem filium ...
- Amsterdam (Wetstein) 1707; in-4.
ВС XI, 183-197
EPICTETUS, [REELAND/MEIBOM] Manuale et sententiae, quibus accedunt Tabula Cebetis et alia affinis argument! in linguam latinam conver
sa a Marco Meibomio ...cura Hadriani Relandi...
- Utrecht (G. Broedelet) 1711; i n ^ .
ВС XXII, 302-325
EPICTETUS, [ROSSAL] ...Disquisitio de Epicteto philosopho Stoico,
qua probatur eum non fuisse christianum ...
- Groningen (J. van Velsen) 1708; in-8.
ВС XVI, 407-411
EURIPIDES, [BARNES] ...Euripidis, quae exstant omnia: tragoediae
nempc XX., praeter ultimam omnes completae: item, fragmenta aliarum
plusquam LX. tragoediarum; et epistolae V.... Praemittitur Euripidis
vita... Accedit index triplex...Opera et studio J. Barnes
- Cambridge (J. Hayes) 1694; 2 tomes en 1 vol. in-fol.
ВС VI, 241-255
EURIPIDES, [PIERS] Euripidis Tragoediae, Medea et Phoenissae, graecolatinae...Studio et opera Michel. Piers
- Cambridge (S. Smith en B. Walford) 1703; in-8.
ВС XI, 276-287
FABRICIUS, Johann Albert, ... Bibliotheca Graeca, sive Notitia scriptorum veterum graecorum, quorumcumque monumenta integra aut frag
menta edita exstant... libri I-IV
- Hamburg (С. Liebezeit) 1705-1708; in-4.
ВС XIII, 327-348; XVI, 393-418
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FABRICIUS, Johann Albert, ...Bibhotheca latina, sive Notitia autorum
veterum, latinorum, quorumcunque scripta ad nos pervenerunt ...
- Hamburg (B. Schiller) 1697; 2 prts. in 1 voi. in-16.
ВС III, 362-372
GACON, François voir ANACREON
GORALLUS, Theod. voir SEVERUS, ALBINOVANUS
GRONOVIUS, Jacob voir MINUCIUS
GRONOVIUS, Johannes Fredencus voir PHAEDRUS
GRUTER, Janus voir SENECA
HEARNE voir LIVIUS
HEINSIUS, Nicolaas voir VALERIUS
HEMSTERHUIS, Tiberius voir LUCIANUS, POLLUX
HOMERUS, [BARNES] Homen Ilias et Odyssea et in easdem choha sive
interpretano veterum, item notae perpetuae in textum et scholia, vanae
lectiones, etc., cum versione latina emendatissima...Opera, studio et impensisjosuae Barnes ...
- Cambridge (C. Crownfield) 1711; 2 voi. in-4.
ВС XXII, 241-277
HOMERUS, [BERGLER/LEDERLIN] Homen Opera quae exstant om
nia, graece et latine...curanteJo. Henr. Lederlmo... et post eum Stephano
Berglero ...
- Amsterdam (Wetstem) 1707; 2 voi. in-12.
ВС XI, 346-359
HOMERUS, [DACIER] l'Iliade d'Homère, traduite en François, avec des
remarques, par Madame Dacier
- Panjs (C Rigaud) 1711; 3 vol in-12.
ВС XXIV, 425-440
HORATIUS, [BENTLEY] Quinti Horatii Flacci Opera ad optimorum
exemplanum fidem recensita. Accesserunt vanac lectiones, quae in libris
mss. & eruditorum commentarns notatu digmores occurrunt
- Cambridge (J. Tonson) 1699; m-4.
ВС III, 250-258
- Amsterdam (R. en G. Wetstein) 1713; 2 vol. in-4.
ВС XXVI, 260-279
HORATIUS, [COSTE] Les Oeuvres d'Horace, traduites en François par
le P. Tarteron .. 4e édition, revue et corrigée, avec des remarques critiques
sur la tradition par P. Coste
- Amsterdam (P. de Coup) 17.10; in-12.
ВС XX, 228-233
HORATIUS, [DACIER] Oeuvres d'Horace, en latin et en françois, avec
des remarques critiques et historiques, par Monsieur Dacier... Troisième
édition, revue, corrigée et augmentée considérablement par l'auteur
- Panjs (J Ballard) 1709; 10 vol. in-12.
ВС XVII, 412-417
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HORATIUS, [DACIER] Nouveaux éclaircissemens sur les Oeuvres d'Horace, avec la réponse à la critique de M Masson
- Parijs (P Cot) 1708, m-12
ВС XVII, 417-423
HORATIUS, [MASSON] Q Horatn Flacci vita
studio Joannis Mas
son
- Leiden (A Dyckhuysen) 1708, in-16
ВС XIV, 223-262
HORATIUS, [BURMAN/RUTGERS] Q Horatius Flaccus cuns Petri
Burmanni AcceduntJ Rutgersn lectiones venusinae
- Utrecht (F Halma) 1699, in-12
ВС IV, 274-276
H U D S O N , John voir VELLEIUS
HUGENS, Martin voir TERENTIUS
KER, John, Selectarum de lingua Latina Observationum libri duo Prior
inscnbitur latine loquendi norma Cura Joannis Ker
- Londen (J Robinson) 1708-1709, 2 tomes in 1 vol , in-8
ВС XXV, 156-177
K U H N , Joachim voir PAUSANIAS
KÜSTER, Ludolf, Suidae Lexicon, Graece & Latine Textum Graecum
cum manuscnptis codicibus collatum a quamplunmis mendis purgavit,
notisque perpetuis illustravit, versionem Latinam Aemiln Porti innumens
m locis correxit, indicesque auctorum & rerum adjecit Ludolphus Kusterus
- Cambridge (Typis Academias) 1705, 3 vol in-fol
ВС IX, 172-186
[KÜSTER, Ludolf], Diatribe antigronoviana, in qua editio Suidae catabngiensis defenditur
- Amsterdam (C Petzold) 1712, in-8
ВС XXIV, 49-120
KÜSTER, Ludolf voir ARISTOPHANES, PYTHAGORAS
LE CLERC, Jean voir AESCHINES, LIVIUS, MENANDER, SALLUSTIUS, SEVERUS, SULPICIUS
LEDERLIN, Eugène, voir POLLUX
LE FEVRE, Tanneguy voir PHAEDRUS
LENG, John voir TERENTIUS
LESUEUR, Nicolas voir PINDARUS
LIVIUS, [HEARNE] Τ Livu
Historiarum ab urbe condita libri qui
supersunt, mss codicum collatione recogmti annotationibusque illustrati
- Oxford (Sheldon theatre) 1708, 6 vol in-8
ВС XIX, 165-174
LIVIUS, [LE CLERC] T m Livu Historiarum quod exstat . Recensuit et
notulis auxit Johannes Clericus
- Amsterdam/Utrecht (H Wetstein/G van de Water) 1710; 10 vol in16
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ВС XIX, 174-207
LUCIANUS, [HEMSTERHUIS] Luciani Samosatensis Colloquia Selecta,
et Timon .. Graece et Latine Colloquia Luciani et Timonem notis illustravit Tiberius Hemsterhuis
- Amsterdam (Wetstein) 1708; 3 prts in 1 vol. in-12.
ВС XVI, 411-412
LUCRETIUS, [CREECH] Titi Lucretii Cari de Rerum natura libri sex,
quibus interpretationem et notas addidit Thomas Creech...
- Londen (J. Tonson) 1712; 2 vol. in-4.
ВС XXVI, 149-172
LYCOPHRON, [POTTER] Lycophronis,... Alexandra cum graecis Isaaci
Tzetzis Guhelmi Canteri, J. Meursn, et Johannis Potten commentarns
...cura et opera Johannis Potten. 2a ed.
- Oxford (Sheldon theatre) 1702; in-12.
ВС VI, 271-280
MARTINUS, Gregonus, ...Gregonus Martinus ad Adolphum Mekerchum pro veten et vera graecarum hterarum pronunciatione...
- Oxford (Sheldon theatre) 1712; 2 prts in 1 vol. in-8.
ВС XXIV, 383-390
MASSON, Jean voir HORATIUS, OVIDIUS
MAUCROIX, François de, Oeuvres postumes de Mr. de Maucroix
- Amsterdam (P. Humbert) 1710; in-8
ВС XXII, 453-454
MAXIMUS van TYRUS, [DAVIES] ...Maximi Tyru Dissertationes .
Recensuit & notuhs illustravit J Davisius...
- Cambridge (J. Hayes) 1703; in-8
ВС XI, 287-329
MEIBOM, Marcus voir EPICTETUS
MENANDER, [LE CLERC] Menandn et Philemonis Reliquiae, quotquot
repenn potuerunt, graece et latine, cum notis Hugoms Grotii et Joannis
Clerici, qui etiam novam versionem adornavit, indicesque adjecit
- Amsterdam (T. Lombrail) 1709, in-8.
ВС XIX, 283-316
MINUCIUS FELIX, [DAVIES] — M. Minucii Felicis Octavius; cum integris observationibus N Rigaltu, et selectis ahorum Recensuit, suasque
notas adjecit J. Davisius, ... Praemittitur Franc. Balduim Dissertatie ...
- Cambridge (Typis Academias, impensisj. О wem) 1707; in-8.
ВС XVIII, 334-341
- M. Minucii Felicis Octavius, ex iterata recensione J. Davisii ... cum
ejusdem animadversiombus ac notis ... Des. Heraldi et Nie. Rigaltier ..
Accedit Commodianus, aen cypnamci scriptor, cum observationibus antehac editis, ...
- Cambridge (C. Crownfield) 1712; in-8.
ВС XXIV, 120-145
MINUCIUS FELIX, [GRONOVIUS] M. Minucii Felicis Octavius... ex
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recensione Jacobi Gronovii... Accedunt Caecilius Cyprianus de Idolorum
vanitate et Julius Firmicus Maternus,... de Errore profanarum religionum
- Leiden (C. Boutestein/S. Luchtmans) 1709; in-8.
ВС XVIII, 341-346
M O N T F A U C O N , Bernard de, Palaeographia Graeca, sive De ortu et progressu literarum Graecarum, et de varus omnium saeculorum scriptionis
graecae generibus
- Parijs (L. Guérin) 1708; in-fol.
ВС XVII, 341-372
MUSGRAVE, William voir VIT ALIS
NEEDHAM, Peter voir THEOPHRASTUS
NURRA, Joannis Paulo, De varia Lectione Adagii... tinctura Sardiniaca,
Dissertatio...
- Florence (P. Matini) 1709; in-4.
ВС XX, 186-194
OLEARIUS, Gottfridus voir PHILOSTRATUS
OVIDIUS, [MASSON] P. Ovidii Nasonis Vita ordine chronologico sic
delineata, ut poetae fata & opera veris assignentur annis, notisque philologicis & historicis illustrentur ...
- Amsterdam (Wed. J. Janssonius) 1708; in-8.
ВС XV, 408-411
PAUSANIAS, [KUHN], ...Pausaniae Graeciae descriptio accurata, qua
lector ceu manu per earn regionem circumducitur: cum latina Romuli
Amasaei interpretatione... Accesserunt... novae notae loachimi Kuhnii
- Leipzig (Th. Fritsch) 1696; in-fol.
ВС XI, 133-161
PERIZONIUS, Jacob voir CURTIUS RUFUS
PETRONIUS, [BURMAN] Titi Petronii Arbitri, Satyricon quae supersunt ...Curante Petro Burmanno
- Utrecht (G. van de Water) 1709; 2 prts in 1 vol. in-4.
ВС XIX, 350-427
PHAEDRUS, [BURMAN] Phaedri.. .Fabularum Aesopiarum libri V, cum
integris commentariis M. Gudii, Conr. Ritterhusii, Nie. Rigaltii, Nie.
Heinsii.J. Schefferi.J.L. Praschii, et exerptis aliorum, curante Petro Burmanno
- Amsterdam (H. Wetstein) 1698; in-8.
ВС IV, 245
PHAEDRUS, [GRONOVIUS] Phaedri... Fabularum Aesopiarum libri V.,
cum notis perpetuis Jo. Fred. Gronovii, p., & emendationibus Jacobi
Gronovii f., accedunt Nicolai Dispontinii in Phaedrum collectanea
- Amsterdam (Janssonius van Waesberge) 1703; in-8.
ВС IV, 246-273
PHAEDRUS, [LE FEVRE] Phaedri Fabulae, et P. Syri Mimi Sententiae
... cum notis et emendationibus Tanaquilli Fabri...
- Amsterdam (Wed. P. Marret) 1712; in-8.
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ВС XXIII, 440-446
PHAEDRUS, [VAN HOOGSTRATEN] Phaedn ...Fabularum Aesopiarum libri V , notis illustravit in usum serenissimi pnncipis Nassa vii David
Hoogstratanus. Accedunt ejusdem opera duo indices ...
- Amsterdam (F Halma) 1701; in-4
ВС IV, 245-246
PHALARIS, [BENTLEY] A Dissertation upon the epistles of Phalaris,
with an answer to the objections of the Honourable Charles Boyle
- Londen (H. Mortlock en J Hartley) 1699, in-8
ВС X, 81-89
[PAUW, Jan Cornells de], Philargyni cantabngiensis Emendationes in Menandn et Philemonis reliquias ex nüpera editione Joanms Clerici, ubi
quaedam Grotii ...plurima vero Phileleuthen Lipsiensis errata castigantur Cum praefationejoan. Clerici
- Amsterdam (H Schelte) 1711, in-8.
ВС XXII, 202-236
PHILARGYRIUS CANTABRIGIENSIS voir PAUW
PHILEMON voir M E N A N D E R
PHILOSTRATUS, [OLEARIUS]
Philostratorum quae supersunt om
nia, Vita Apollonn lib. VIII , Vitae sophistarum hbns II, Heroica, Imagi
nes priores atque posteriores et Epistolae ... Omnia ex mss. codd recensuit, notis perpetuis illustravit, versionem totam fere novam fecit Gottfndus Oleanus
- Leipzig (Th Fritsch) 1709, in-fol
ВС XIX, 240-263
PIERS, Michael voir EURIPIDES
PINDARUS, [LESUEUR] Olympia, Nemea, Pythia, Isthmia ...una cum
latina omnium versione carmine lynco, per Nicolaum Sudonum
- Oxford (Sheldon theatre) 1697, in-fol.
ВС VI, 255-271
PITHOU, Pierre, Pervigilium Veneris, ex editione Petri Pithoei, cum ejus
& Justi Lipsii notis
- Den Haag (H Scheurleer) 1712; ιη-8.
ВС XXIV, 218-232
P O E T E SANS FARD voir ANACREON
POLLUX, Julius [HEMSTERHUIS/LEDERLIN] Juin Polluas Onomas
ticon graece et latine .. Post
W Seben editionem .. emendatum.
Accedit commentanus G Jungermannn, itemque ahusj Kuhnu. Omnia
contulerunt ... notas adjecerunt. Editionem curaverunt septem quidem
prioribus hbns J H Lederlinus . . et post cum reliquis T. Hemsterhuis
- Amsterdam (ex officina Wetstemi) 1706; 2 vol in-fol.
ВС X, 276-297
POTTER, John voir LYCOPHRON
PROPERTIUS [VAN BROEKHUIZEN] Sex. Aurelii Propcrtii Elegiarum libri quatuor, ad fidem veterum membranarum sedulo castigati.
Accedunt notae et term indices .
V
167

- Amsterdam (H. Wetstein) 1702; m-4.
ВС IV, 284-298
PROPERTIUS voir CATULLUS
PYTHAGORAS, [DACIER] La Vie de Pythagore, ses symboles, ses vers
dorez et la vie d'Hierocles, .. Les Commentaires d'Hierocles sur les Vers
dorez de Pythagore rétablis sur les manuscrits et traduits en François avec
des remarques, par M Dacier
- Panjs (Rigaud) 1706; 2 vol. m-8.
ВС X, 181-210
PYTHAGORAS, [KÜSTER] . Jamblichi De Vita Pythagorica liber, graece et latine, ex codice ms. a quamplunmis mendis, quibus editio arcenana
scatebat, purgatus, notisque perpetuis illustratus a Ludolpho Kustero.
Versionem latinam, graeco textui adjunctam, confecit .. Ulrichus
Obrechtus. Accedit Malchus, sive Porphynus, de Vita Pythagorae, cum
notis L. Holstenn et C. Rittershusu, itemque anonymus apud Photium
de Vita Pythagorae
- Amsterdam (Wed. en zoon С. Petzold) 1707; in-4.
ВС XIII, 363-376
REGNIER-DESMARAIS, François-Seraphim voir CICERO
REELAND. Adnaan voir EPICTETUS
ROSSAL, Michel voir EPICTETUS
RUTGERS, Jan voir HORATIUS
SALLUSTIUS, [LE CLERC/WASSE] С Crispí Sallustii quae exstant,
cum nous Glareani, Rivii, Giaccomi, Gruten, Camonis, Manutn, Putschn, Dousae, .. Accedunt Julius Exsuperantius, Poreus Latro et fragmenta histoncorum vett., cum notis A. Popmae. Recensuit, notas ... et
indices adjecit Josephus Wasse ...Praemittitur Sallustn vita, auetore ...
Joanne Clerico
- Cambridge (C. Crownfield) 1710; in-4.
ВС XXI, 339-376
SAPPHO voir A N A C R E O N
SCHRODER, Johann Caspar voir CICERO
SENECA, [GRUTER] L. Annaei Senecae et P. Syn Mimi, forsan etiam
aliorum, singulares sententiae, centum aliquot versibus ...auetae et correetae... opera Jam Gruten, cum notis ejusdem recogmtis et castigatis.
Accedunt ejusdem notae postumae, ut et nova versio Graeca Josephi
Scaligeri, nunc primum ex utnusque autographis adornatae et in lucem
editae
- Leiden (J- Du Vivié) 1708; in-8.
ВС XVIII, 145-159
SEVERUS, [LE CLERC] P. Cornelius, Aetna et quae supersunt fragmenta,
cum notis et interpretationejos. Scaligeri, End. Lindenbruchu etTheod.
Coralli [= Le Clerc] ..
- Amsterdam (H. Schelte) 1703; m-8.
ВС I, 201-228
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SULPICIUS SEVERUS, [LE CLERC] Sulpicii Severi Quae exstant opera
omnia, in duos tomos distributa ... cum notisJoannis Vorstii... ex recen
sione et cum notis Joannis Clerici
- Leipzig (Th. Fritsch) 1709; in-8.
ВС XX, 201-202 en 325-379
TERENTIUS, [HUGENS] Publii Terentii Carthaginiensis Afri Comoe
diae sex. Accedunt Martini Hugenii Index Vocabulorum...
- Amsterdam (J. van Lotten) 1710; in-8.
ВС XX, 449-450
TERENTIUS, [LENG] Publii Terentii Afri Comoediae ad optimorum
exemplarium ... fidem recensitae. Accesserunt variae lectiones quae in
Libris Mss. & Eruditorum Commentariis notatu digniores occurrunt...
- Cambridge (J. Tonson) 1701; in-4.
ВС III, 258-262
THEOCRITUS, ...Theocriti quae exstant, cum graecis scholiis, indicibus,
et Scaligeri, Casauboni, & Heinsii annotationibus
- Oxford (Sheldon Theatre) 1699; 2 prts in 1 vol. in-8.
ВС VI, 292-297
THEOPHRASTUS, [NEEDHAM] ...Theophrasti Characteres ethici,
graece et latine, cum notis ас emendationibus Isaaci Casauboni et aliorum
...Graeca cum vetustissimis mss. collata recensuit et notas adjecit Pet.
Needham ...
- Cambridge (C. Crownficld) 1712; in-8.
ВС XXV, 1-26
TIBULLUS, [VAN BROEKHUIZEN] Albii Tibulli, ...quae exstant, ad
fidem veterum membranarum sedulo castigata. Accedunt ...notae...
- Amsterdam (Ex officina Wetsteniana) 1708; in-4.
ВС XV, 364-387
TIBULLUS voir CATULLUS
VALERIUS FLACCUS, Caius, [HEINSIUS] C. Valerli Flacci Setini Balbi.
Argonautica. Nicolaus Heinsius ... ex vetustissimis exemplaribus recen
suit et animadversiones adjecit
- Utrecht (G. van de Water) 1702; in-12.
ВС IV, 278-284
VAN BROEKHUIZEN, Joan voir PROPERTIUS
VAN HOOGSTRATEN, David voir PHAEDRUS
VELLEIUS ΡATERCULUS, [HUDSON] M. Velleii Paterculi quae supersunt; cum varus lectionibus optimarum editionum; doctorum virorum
conjecturis & castigationibus; et indice locupletissimo ...
- Oxford (J. Wilmot) 1711; in-8.
ВС XXIII, 446-449
VERGILIUS, P. Vergilii Maronis Bucolica, Geórgica, et Aeneis, ad optimorum exemplarium fidem recensita
- Cambridge (H. Laughton) 1701; in-4.
ВС III, 262-277
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VITALIS, Julius, [DODWELL/MUSGRAVE] Julii Vitalis epithaphium
cum notis ... Henr. Dodwelli et commentario Guil. Musgrave. Quibus
accedit illius ad cl. Goetzium de Puteolana et Baiana inscriptionibus epistola
- Oxford (Farleyanis) 1711; in-8.
BC XXV, 220-228
VORSTIUS, Joannes voir SULPICIUS
WASSE, Joseph voir SALLUSTIUS
X E N O P H O N , [COSTE] Hiéron, ou Portrait de la condition des rois, par
Xénophon en Grec et en François de la traduction de Pierre Coste
- Amsterdam (H. Schelte) 1711; in-8.
ВС XXIII, 450-453
20. Langue, moeurs et lettres modernes
ACADEMIE, Observations de L'Académie Françoise sur les Remarques
de M. de Vaugelas ...seconde édition, reveüe & corrigée avec soin
- Den Haag (J. L'Honoré en Th. Johnson) 1705; 2 vol. in-12.
ВС VIII, 410-412
ALCIONIO, Pietro, [MENCKEN] Petri Alcyonii Medices legatus, sive
de exilio libri duo. Accesserejoan. Pierius Valerianus & Cornelius Tollius
de Infelicitatc litteratorum, ut & Josephus Barberius de miseria Poetarum
Graecorum, cum praefationeJo. Buchardi Menckenii...
- Leipzig (J.F. Gleditsch) 1707; in-12.
ВС XIV, 118-139
A VERANI, Benedetto, Carmina Benedict! Averani Fiorentini... Opus postumum
- Florence (P. Matini) 1709; in-4.
ВС XXII, 24-27
AVERANI, Benedetto, Orationes habitae Pisis auctore Benedicto Averanio
Fiorentino
- Florence (P. Matini) 1688; in-4.
ВС XXII, 1-14
- Florence (P. Matini) 1709; in-4.
ВС XX, 201; XXII, 14-24
В * * * voir BANIER
[BANIER, Antoine], Explication historique des fables, où l'on découvre
leur origine et leur conformité avec l'histoire ancienne ... par M. l'abbé
- Parijs (F. le Breton) 1711; 2 vol. in-12.
ВС XXII, 457-460
[BERNARD, Jean-Frédéric], Réflexions Morales, Satiriques et comiques
sur les moeurs de notre siècle
- Amsterdam [Cologne] (J.F. Bernard) [P. Marteaulejeune] 1711; in-8.
ВС XXIII, 462
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[BORDELON, Laurent], La Langue ... suivant la copie de Pans
- Rotterdam (E. Yvans) 1705; in-8.
ВС VIII, 419-420
BUFFIER, Claude, Grammaire Françoise sur un plan nouveau ..
- Parys (N Le Clerc) 1709, in-12.
ВС XIX, 133-165
[CHAMBERLAYNE, John], Lettre à un Gentilhomme Allemand touchant
le Génie et la Force de la Langue Angloise, par rapport au son et à la
prononciation des voyelles & des consonnes, tant simples que composée^
- Londen 1708, in-4.
ВС XVII, 410-412
[COOPER, Anthony Ashley], [= SHAFTESBURY] Soliloquy or, advice
to an author
- Londen (J Morphew) 1710; in-8
ВС XXI, 177-197
DAN ET, Pierre, Grand Dictionnaire François et latin ..avec des notes de
critique & de grammaire ...nouvelle édition ...augmentée considérablement par l'auteur
- Amsterdam (La Compagnie) 1710-1711; 2 vol. in-4.
ВС XX, 234
(De) ELEGANTIORI LATINITATE COMPARANDA Scnptores Selecti
Accesserunt Index in hos Scnptores universalis Opera et Studio Richardi
Ketelln, Et PraeFatio utilissima de Ratione imitandi óptimos Linguae Latinae Scnptores
- Amsterdam (gebroeders Wetstein) 1713, in-4.
ВС XXVI, 456-458
DESHOULIERES, Antoinette (Du Ligier de la Garde), Poesies de Madame
et de Mademoiselle Deshouhères. Nouv. éd., augm de plusieurs ouvrages qui n'ont pas encore paru ..
- Amsterdam (H. Desbordes) 1709, 2 vol. in 1 in-8
ВС XVII, 424-426
DESMAIZEAUX, Pierre voir SAINT-EVREMOND
DESPERIERS, Bonaventura, Contes & Nouvelles et Joyeux devis de Bonaventure Des Péners...
- Amsterdam [Cologne] (J F. Bernard) 1711; 2 vol. in-12.
ВС XXIII, 453-462
DESPERIERS, Bonaventura, [MARCHAND] Cymbalum mundi, ou Dia
logues Satiriques sur diFFérens sujets, par Bonaventure des Perners Avec
une lettre critique dans laquelle on Fait l'histoire, l'analyse et l'apologie
de cet ouvrage, par Prosper Marchand...
- Amsterdam (P Marchand) 1711; in-12
ВС XXIII, 453
GAROFALO, Biagio, Considerazioni di Biagio Garofalo intorno alla poe
sia degli Ebrei e dei Greci .
- Rome (F Gonzaga) 1707, 2 prts in 1 voi in-4.
ВС XX, 168-181
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GEMEENSCHAP voir T E N KATE
GOUSSET, Jacques, Commentarli linguae ebraicae... ajacobo Gussetio...
- Amsterdam (H. en wed. T. Boom) 1702; in-fol.
ВС II, 411-412
HOLZKAMP, H. Ludolph voir SCHREVEL
LA MOTTE, Antoine Houdar de, Odes et autres ouvrages de Mr. De La
Motte. Ouvrages faits à l'occasion de ceux de l'auteur
- Amsterdam (L. Renard) 1711; 2 vol. in-12.
ВС XXI, 447-449
(La) LANGUE voir BORDELON
LETTRE voir CHAMBERLAYNE
MARCHAND, Prosper voir DESPERIERS
MENCKEN, Joann Burkhard voir ALCIONIO
RABELAIS, François, Oeuvres de Maître François Rabelais, publiées sous
le titre de Faits et dits du géant Gargantua et de son fils Pantagruel... Nouvelle édition, où l'on a ajouté des remarques historiques et critiques...
- Amsterdam (H. Bordesius) 1711; 6 prts. in 5 vol. in-8.
ВС XXII, 42-50
RACINE, Jean, Oeuvres de Racine, nouvelle édition
- Amsterdam (H. Schelte) 1709; 2 vol. in-12.
ВС XXI, 446-447
REFLEXIONS voir BERNARD
SAINT-EVREMOND, Charles de Marquetel de Saint-Denis de, [DESMAIZEAUX] Mélange curieux des meilleures pièces attribuées à Mr.
Saint-Evremond, et de plusieurs autres ouvrages rares ou nouveaux ...
- Amsterdam (P. Mortier) 1706; 2 vol. in-12.
ВС IX, 333-336
SAINT-EVREMOND, Charles de Marquetel de Saint-Denis de, [DESMAIZEAUX] Oeuvres meslées de Mr. de Saint-Evremond, publiées sur
les manuscrits de l'auteur...
- Amsterdam (P. Mortier) 1706; 5 vol. in-12.
ВС IX, 319-333
SCHREVEL, Cornelis, [HOLZKAMP] Cornelii Schrevelii Lexicon ma
nuale graeco-latinum ... opera et studio H. Ludolphi Holzkampii ...
SHAFTESBURY voir COOPER
[TEN KATE, Lambert], Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de
Nederduytsche .. .Alles gerigt tot ophelderinge van den ouden grond van
't Belgisch
- Amsterdam (J. Ricuwertz) 1710; in-4.
BC XX, 303-314
21. Divers
APICIUS COELIUS, [VAN ALMELO VEEN] Apicii Coelii De Opsoniis
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et condimentis, si ve arte coquinaria, libri decern ... Ed. 2.
- Amsterdam (Janssonius van Waesberge) 1709; in-8.
ВС XVIII, 322-334
ARPE, Peter Friedrich, Theatrum fati, sive notitia scriptorum de Providen
tia, fortuna et fato ...
- Rotterdam (Fritsch en Böhm) 1712; in-8.
ВС XXIV, 453-456
BAYLE, Pierre, Dictionaire historique et critique: par Monsieur Bayle
- Rotterdam (R. Leers) 1697; 2 vol. in-fol.
ВС IX, 103-171
BEMBO, Pietro, Cardinalis Petri Bembi ...omnia quaecumque usquam in
lucem prodierunt opera ...
- Straatsburg (L. Zetznerus) 1652; 3 torn, en 2 vol. in-8.
ВС I, 314-353
BOILEAU-DESPREAUX, Nicolas, Oeuvres de ...
- Parijs (E. Billiot) 1713; 2 prts. en 1 vol. in-4.
ВС XXVI, 83-112
[COOPER, Anthony Ashley] [= SHAFTESBURY] [= J.Α.A.C.Α.Ν.Α.
AE.C.M.D.C.L.X.X.] Characteristicks of Men, Manners, Opinions,
Times. In three volumes ...
- Londen (J. Darby) 1711; in-8.
ВС XXIII, 89-168
COSTARD, Frédéric voir T H O U
ERASMUS, Desiderius, [LE CLERC] Desiderii Erasmi ... Opera omnia
...Praefixa sunt elogia et epitaphia Erasmi a viris doctis conscripta
- Leiden (P. van der Aa) 1703-1706; 10 prts. in 11 vol. in-fol.
ВС I, 380-398; V, 145-282; VI, 7-238
FAULTRIER, Joachimus, Catalogus librorum bibliothecaejoachimi Faultrier ...
- Parijs (P. Marchand en J. Quillau) 1709
ВС XXIV, 325
FONTENELLE, Bernard Le Boyer de, Histoire des oracles
- Parijs (M. Brunei) 1707; in-12.
ВС XIII, 178-282
HARTSOECKER, Christiaan/ VAN LIMBORCH, Philippus, Praestantium ac eruditorum virorum epistolae ...quarum longe major pars scripta
est a Jac. Arminio, Joan. Uytenbogardo, Conr. Vorstio ...Christianus
Hartsoecker et Philippus a Limborch curaverunt ...editio tertia
- Amsterdam (F. Halma) 1704; in-fol.
ВС VI, 328-334
H E U M A N N , Christoph August, ...de Libris anonymis ас pseudonymis
Schediasma complectens observationes generales et spicilegium ad Vincentii Placcii theatrum anonymorum et pseudonymorum
- Jena (J.F. Bielcke) 1711; in-8.
ВС XXV, 395-404
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H E U M A N N , Christoph August, ...Parerga Critica, sive Hebdomadum
criticarum Hebdomas et Glossematum decus. Accedit Emendatio emendationum aliquot falsarum in V. C. Joannis Clerici Arte Critica occurentium ...
- Jena 0.F. Bielcke) 1712; in-8.
ВС XXV, 404-407
J.A.A.C.A.N.A.AE.C.M.D.C.L.X.X. voir COOPER
JANI voir ROSSI
LE CLERC, Jean, Ars Critica, in qua ad studia linguarum latinae, graecae
et hebraicae via munitur,... editio 4a auctior ...
- Amsterdam (Janssonius van Waesberge) 1712; 3 voi. in-12.
ВС XXIV, 146-218
LE CLERC, Jean, Oratio Funebris in Obitum ...Philippi a Limborch ...ha
bita a Joanne Clerico die VI. Maii, quo sepultus est.
- Amsterdam (Wetstein) 1712; in-4.
ВС XXIV, 350-368
LE PETIT, Jacques-George voir T H O U
LOCKE, John, Some familiar letters between Mr. Locke and several of his
friends
- Londen (A. en J. Churchill) 1708; in-8.
ВС XVII, 234-241
LONGINUS, Dionysius, Dionysii Longini de Sublimitate libellus, cum
praefatione ... notis, indicibus et variis lectionibus
- Oxford (Sheldon theatre) 1710; in-8.
ВС XXI, 333-338
MAFFEI, Giovanni, Ion. Petri MafFeii... Historiarumindicarum libri XVI.;
selectarum, item ex India epistolarum eodem interprete libri IV. Accessit
Ignatii Loiolae vita postremo recognita ...
- Keulen (Birkmann) 1590; in-8.
ВС XXV, 365-395
MARTIN, Gabriel, Bibliotheca Bultelliana, seu Catalogus librorum bibliothecae ...Caroli Bulteau, regi a consiliis et secretariorum regiorum decani,
digestus et descriptus a Gabriele Martin ...cum indice authorum alphabetico
- Parijs (P. Giffard) 1711; 2 vol. in-8.
ВС XXIV, 235
M E N C K E N , Johann Burkhard, Jo. Antonii Campani... Epistolae et роеmata, una cum vita auctoris recensuit Jo. Burchardus Menckenius
- Leipzig (J.F. Gleditsch) 1707; 2 prts. in 1 voi. in-8.
ВС XIV, 56-117
N AUDE, Gabriel, Apologie pour les grands hommes soupçonnez de magie
...Dernière édition ...
- Amsterdam (P. Humbert) 1712; in-8.
ВС XXIV, 456-459
NEEDHAM, Peter, ...Geoponicorum, sive de Re rustica libri XX., Cassiano Basso ...notulas et indices adjecit Pet. Needham ...
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- Cambridge (A. en J. Churchill) 1704, in-8
ВС XI, 329-335
NEWTON, Henry, ...Epistolae, oraciones et carmina ...
- Luik (D. Ciussetti) 1710; 3 prts. in 1 vol.; in-4.
ВС XXII, 50-58
ORSI, Giovanni Giuseppe, Ragionamento di Biagio Garofalo, . .sopra il
libro della maniera di ben pensare [de B O U H O U R S ]
- Rome 1708; m-4.
ВС XX, 181-183
Ρ F.R Ρ , Epistolarum decas, sive Brevis Dehneatio Musei Scriptorum de
Divinatione
- 1711,iii-8.
ВС XXIV, 451-452
REELAND, Adnaan, De religione Mohammedica, libri duo, quorum prior
exhibet compendium theologiae mohammedicae ...posterior examinât
nonnulla quae falso Mohammedanis tnbuuntur
- Utrecht (G. Broedelet) 1705, in-8.
ВС Vili, 396-407
REELAND, Adnaan, Dissertationum misccllanearum pars prima
- Utrecht (G. Broedelet) 1706; in-8
ВС XI, 260-276
ROSSI, Giovanni Vittorio [= ERYTHRAEUS], Janus Nicius, Jam Nidi
Erythraei Pmacotheca Imaginum illustnum, doctnnae vel ingénu laude,
virorum ...editio nova
- Leipzig (Th. Fntsch) 1702, in-8.
ВС XXV, 345-365
SAINJORE, de voir SIMON
SHAFTESBURY voir C O O P E R
[SIMON, Richard], Bibliothèque critique, ou Recueil de diverses pièces
critiques, dont la plupart ne sont point imprimées, ou ne se trouvent que
très difficilement, publiées par Mr de Sainjore, qui y a ajouté quelques
notes ..
- Amsterdam (J L. de Lorme) 1708-1710, 4 vol. in-12.
ВС XVIII, 159-196
T H O U , Jacques-Auguste de, [COSTARD/LE PETIT] Mémoires delà vie
de Jacques-Auguste de Thou, Conseiller d'Etat et Président à Mortier au
Parlement de Pans. Ouvrages meslés de prose et de vers, avec la traduction
de la préface qui est au-devant de sa grande histoire
- Rotterdam (R. Leers) 1711; in-4
ВС XXV, 26-38
TURRETTINI, Jean-Alphonse, Joannes Alphonsi Turrettini pastoris, &
S Theologiae ac Histonae Ecclesiasticae, m Academia Genevensi, Profes
sor Orationes ..
- Genève (apud Societatem) 1697, 1701, 1702, 1704; in-4.
ВС XII, 405-414
V
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VAN LIMBORCH, Phihppus voir HARTSOECKER
VAN ALMELO VEEN, Theodor Janson, Isaaci Casauboni Epistolae, insertis ad easdem rcsponsiombus, quotquot hactenus reperin potuerunt, secundum senem temporis accurate digestae
- Rotterdam (Fritsch en Böhm) 1709, 2 vol in-fol
ВС XIX, 207-240
VAN ALMELOVEEN, Theodor Janson voir APICIUS
VAVASSEUR, François, Opera omnia antehac edita, theologica, et philologica, nunc pnmum in unum volumen collecta
- Amsterdam (Ρ Humbert) 1709, in-fol
ВС XIX, 438-445

ARTIKELEN
De onderverdeling van de artikelen, die niet direkt naar aanleiding van
een boek zijn geschreven, naar dezelfde disciplines
I Ecriture sainte et histoire sacrée
"Remarques critiques de Mr CAPPEL (Jacques) sur le Ps CXLV & sur
quelques autres"
ВС XIII, 282-327
5 Ouvrages judaïques
"Viro Clarissimo & Doctissimojoan Fredenco BREITHAUPTO, consiliario Saxonico, Joannes GAGNIER S D
ВС XXV, 38-118
9 Histoire ecclésiastique
"Extrait d'une Dissertation Italienne MS touchant la papesse Jcanc & le
Domaine temporel des papes à l'occasion d'une monoie de Jean VIII par
Gilibert BENVENUTI, communiquée, par celui à qui elle a été envoyée,
à l'auteur de la В С "
ВС XXIII, 57-70
10 Histoire profane
"Lettre écrite à l'Auteur de la ВС concernant un Traité sur le Sistre"
ВС XVI, 167-191
II Sciences auxiliaires
"Avert sur un endroit du V Tome de la ВС art VIII pag 387 "
ВС VI, 427-428
"Explication d'une Inscription Ancienne par Mr Philippe della lorre [=
Filippo del TORRE], evêque d'Adria"
ВС XVH, 167-185
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"Remarques sur le Monument d'Ancyre envoyées par un inconnu à l'auteur
de la В С "
ВС Vili, 327-345
"Remarques sur quelques médailles en caractères Phéniciens"
ВС XI, 104-133
13. Philosophie
"Défense de la Bonté & de la Sainteté Divine, contre les objections de Mr.
BAYLE"
ВС IX, 103-171
"Remarques sur la Réponse pour Mr BAYLE au sujet du III. & X. article
de la Bibliothèque Choisie"
ВС X, 364-426
17. Médecine et sciences naturelles
"Description anatomique du Coeur des Tortues terrestres de l'Amérique"
[LA BUISSIÈRE]
ВС XXII, 277-302
"Remarques sur un Bois Incombustible, venu d'Andalousie"
ВС XII, 57-80
"Remarques sur le bois Incombustible & sur le bois fossile"
ВС XIII, 351-354
"Deux lettres de Mr de W O O L H O U S E (John Thomas) ...touchant les
observations sur la catarre par M BRISSEAU ...en M S . "
ВС XX, 131-140
19. Philologie
"Nouvelle édition d'ARISTOPHANE sous la presse" [KÜSTER]
ВС XV, 109-163
"Praelectiones, in utriusque linguae Scriptores, in lyceo Pisano, habitae"
(MS.) [AVERANI]
ВС XXII, 27-42
"Projet d'une nouvelle Edition de l'Anthologie des Epigrammes Greques"
ВС VII, 191-213
"Projet d'une nouvelle édition de LUCRECE, communiqué à l'auteur de
cette Bibliothèque" [BARBEYRAC]
ВС XVII, 242-269
"Remarques sur la vie & les ouvrages de SULPICE SEVERE"
ВС XX, 325-379
" С . VERATIUS PHILELLEN M LUCILIO P R O F U T E R O S.P.D."
(Dabam Oxomi, Idibus Januarns anni 1706)
ВС IX, 187-204
"La vie de BOECE, avec la critique de ses ouvrages"
ВС XVI, 192-275
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21. Divers
"Joachim BORGESII, philosophiae D. ac Matheseos & Eloquentiae Profes
sons, in Academia Groningana, anno 1666. 21. dec. Mortui. Indices."
(MS.)
ВС XXIV, 232-235
" D e George B U C H A N A N & de ses ouvrages"
ВС VIII, 106-202
"Corrections de quelques endroits de la В С . "
ВС XXVI, 458-461
"Eloge de feu Mr. L O C K E "
ВС VI, 342-411
"Eloge de feu Mr. le Baron de SPANHEIM"
ВС XXII, 174-201
"Eloge de feu Mr. VAN DALE"
ВС XVII, 308-312
"Eloge de feu Mr. DE VOLDER, Professeur en Philosophie & aux Mathématiques, dans l'Académie de Leide"
ВС Х Ш, 346-401
"Examen du sentiment de LONGIN sur ce passage de la Genèse: & Dieu
dit: que la lumière soit faite & la lumière fut faite, par Mr. HUET, ancien
Evêque d'Avranches" (MS.)
B C X , 211-260
"Lettres de Mr. LENFANT (Berlijn, 6 10 1711), du Ρ VOTA Jésuite (Stargard, 23.3.1703; à la reine de Prusse), de la feue Reine de Prusse" (réponse
sur la même lettre; sans date)
ВС XXIII, 327-348
"Mémoires pour servir à la vie d'Antoine Ashley, Comte de SHAFTESBURY, & Grand chanceliier d'Angleterre, sous Charles II."
ВС VII, 146-191
"Raisons pourquoi on ne répond pas au libelle de Mr. Pierre BURMAN,
Professeur à Utrecht"
ВС XX, 450-456
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NOTEN
Hoofdstuk I
1. Pierre Bayle (1647-1706). Filosoof en criticus. Zie: E. Labrousse, Pierre Bayle,
Den Haag 1963-1964. 2 voi.
2. Pierre Jurieu (1637-1713). Theoloog. Zie: F.R.J. Knetsch,, PierreJurieu. Theoloog en politikus der refuge. Kampen 1967.
3. Amsterdam (Jean-Louis de Lorme) 1711.
An account of the Life and Writings of Mr. John Le Clerc, (Philosophy and Hebrew Professor
in the College of the Arminians at Amsterdam) To this present Year MDCCXl. To which
is added, A Collection of Letters, from J.G. Graevius, and Baron Spanheim to Mr. Le Clerc
.... Londen (E. Curii en E. Sanger) 1712.
4. Jean Barbeyrac (1674-1744). In 1697 leraar Latijn en Grieks aan het Frans gymnasium te Berlijn. In 1710 professor in de rechten te Lausanne. In 1717 hoogleraar
in het burgerlijk en staatsrecht te Groningen, alwaar hij tot zijn dood doceerde.
(Jean Barbeyrac] Eloge Historique de feu Mr. Jean Le Clerc, Amsterdam 1736; ook
opgenomen in: Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savans de l'Europe. Pour les Mois
de Janvier, Février & Mars 1736. Tome seizième. Première Partie, Article V, pp.
344-418.
5. Jean-Alphonse Turrettini (1671-1737). In 1697 professor in de kerkgeschiedenis
te Genève; in 1705 kreeg hij aldaar ook een leerstoel in de theologie. Zie: E. de Budé,
Vie de J. -A. Turrettini, théologien genevois 1671-1737, Lausanne 1880.
Vergelijk BARNES, 128: "Pendant les vingt dernières années de sa vie active. Le Clerc
eut un confident à Genève, un ami qui lui tenait plus à coeur que sa famille."
6. ÉLOGE, 405: "On disoit alors, que l'Ami qui est donné pour Auteur de cette
Vie, l'avoit envoyée de genève en Hollande, & que Mr. Le Clerc l'avoit revue."
7. Opera philosophica in IV. tomos digesta. Editio in Germania prima et novissima.
Praefationem novam addidit Gotti. Frid. Jenichen. Leipzig (Theoph. Georgi) 1710.
8. Gottlob Friedrich Jenichen (1680-1735). Assessor van de filosofische faculteit
te Leipzig.
9. Jean-Louis de Lorme. Zie: E.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 16801725, deel I en II, Amsterdam 1960 en 1963.
Joannis Clerici opera philosophica in quatuor volumina digesta. Editio quarta auctior et emendatior, Amsterdam (J.L. dc Lormc) 1710
10. Zie VAN EEGHEN II, 184.

11. Parrhasiana ou Pensées diverses sur des Matières de Critique, d'Histoire, de Morale
et de Politique. Par Théodore Parrhase. Seconde Edition revue & augmentée, Amsterdam
(H. Schelte) 1701. Tome second, pp. 341^45. Ook in deel I (1699), pp. 339 e.V.:
"Histoire et Apologie des études et des ouvrages de Mr. L.C..
12. Oratio funebris in obitum viri celeberrimiJoannis Clerici, ...habita a.d. VIII. Calend.
Martii MDCCXXXVI. a Joanne Jacobo Wetstenio. Amsterdam (J. Wetstein en G.
Smith) 1736. Ook opgenomen in: Archief voor Kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van
Nederland. Verzameld door N . C . Kist en H.J. Royaards. Vierde deel Leiden 1833,
pp. 81-115.
Joannes Jacob Wetstein (1693-1754). Opvolger van Le Clerc aan het Seminarium te
I
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Amsterdam Zie Abraham des Amone van der Hoeven, "Het tweede eeuwfeest van
het seminarium der remonstranten, te Amsterdam op den 28 October
MDCCCXXXIV plegtig gevierd", in Cedenkschnft van het Seminarium der Remonstranten , Leeuwarden 1840, pp 140-169
13 A van Cattenburgh, Btbhotheca Scriptorum Remonstranttum , Amsterdam
1728, pp 33-45
14

ELOCE, 405

15 Memoires pour servir à l'Histoire des hommes illustres dans la République des Lettres,
avec un catalogue raisonné de leurs ouvrages, par feu le R Ρ Nicéron, Parijs 1739, deel
XL, pp 294- 362
16 Le Grand Dictionnaire Historique, ou le mélange curieux de l'histoire sacrée
et profane , par Mr Louis Morén , Dazel 1745/ Parijs 1759, deel III, pp 743-749
17 [PaquotJ, Mémoires pour servir à l'Histoire littéraire des dix-sept provinces des PaysBas , Leuven 1770, deci III, pp 445- 478
Le Nouveau Mercure dédié à M le prince de Dombes, , mois de juillet & d'août, Trévoux
1708
18 Onder andere in de Bibliothèque Choisie, deel XXVI, 455-456 (1713) "Il faut
tomber d'accord que Mr Barbeyrac y fait paroître deux talents, qui ne sont rarement
joints ensemble Le premier est la pénétration & le jugement, qui font qu'il entre
facilement dans les coins les plus cachez des matières, & qu'il en juge sainement, &
l'autre est une très-grande lecture des Auteurs Anciens & Modernes
19

ÉLOGE, 417-418

20 Paquot, о с , pp 448-449
21 Jaques George Chaufepié, Nouveau dictionnaire historique et critique, pour servir
de supplement ou de continuation au dictionnaire de Bayle Amsterdam/ Den Haag
1750, pp 99-105
22 Nouveau Dictionnaire historique-portatif, ou Histoire abrégée de tous les hommes qui
se sont fait un Nom par des Talens, des Vertus, des Forfaits, des Erreurs , Amsterdam
1766, deel I, pp 558-559
23 Abraham des Amone van der Hoevenjr (1821-1848) Remonstrants predikant
te Utrecht Hij was bevriend met Multatuh en schreef stichtelijke, romantische poëzie
24 De Joanne Clerico et Philippe a Limborch dissertatwnes duae Adhibttis epistohs
alusque scnptis meditis scnpsit, atque eruditorum virorum epistohs nunc pnmum editis auxit
Abr des Amone van der Hoeven, Abr fil , Amsterdam 1843 Ook apart uitgegeven
bij dezelfde uitgever in 1843 Dissertatio literaria inauguralis de Joanne Clerico
25 Abraham des Amone van der Hoeven sr (1798-1855) Hoogleraar aan het
Remonstrants Seminarium te Amsterdam vanaf 1827 Zie over hem J Dómela Nieuwenhuis, Leven en karakter van Des Amone van der Hoeven, Amsterdam 1859
26 La France protestante ou des vies des protestants français par M Eng et Em Haag
, 1846 ook Genève (Slatkine reprints) 1966, deel VI, pp 461-470
27 Jacques Collen, Etude biographique sur Jean Le Clerc, Genève 1884
28 Eugène de Budé, Lettres inédites adressées de 1686 à 1737 à J -A Turrettim,
théologien genevois, Parijs 1887
29 Emile Gigas, Choix de la conespondance inédite de Pierre Bayle (1670-1706), Kopenhagen 1890, deel I van Lettres inédites de divers savants de la fin du XVIle et du
commencement du XVIII siècle
30 Annie Barnes, Jean Le Clerc (1657-1736) et la République des Lettres, Parijs 1938
31 Samuel A Golden, Jean Le Clerc, New York 1972 (Twayne's world authors
senes)
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32 Mano Sina, Vico e Le Clerc traßlosofiaefilologia, Napels (Guida editon) 1978
Giambattista Vico (1668-1744) Italiaans wijsgeer Vanaf 1699 hoogleraar in de retorica aan de universiteit van Napels, in 1734 historiograaf van Karel III van Bourbon
(169)
33 Hans Bots (ed ), De "Bibliothèque Universelle et Historique" (1686-1693), een
periodiek als trefpunt van geletterd Europa, Amsterdam 1981
34 Van de hand van Luisa Simonutti Florence (Leo S Olschki) 1984 [studi "LXX,
Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Columbaria"]
35 - Hans Bots, "Jean Ledere asjournahst of the Bibliothèques His contribution
to the spread of enghsh learning on the european continent", in Studies m seventeenthcentury English Literature, History and Bibliography, (edited by G A M Janssens and
F G A M Aarts), 1984 , pp 53-66
- Μ С Pitassi, "Jean Le Clerc bon tâcheron de la philosophie l'Enseignement philosophique à la fin du XVIIe siècle", in LIAS, sources and documents relating to the early
modem history ofideas, Amsterdam (Holland University Press) X, 1983, pp 105-122
- Hans Bots en Jan de Vet, "La notion de tolerance dans la Bibliothèque Ancienne
et Moderne (1714-1727)", in LIAS, Χ, 1983, pp 123-129
- Maria Christina Pitassi, "l'Echo des discussions métaphysiques dans la correspondance entre Isaac Papin et Jean Le Clerc (1684-1685)", in Revue de Theologie et de
Philosophie, 114(1982), pp 259-275
- Hans Bots, "l'Esprit de la République des Lettres et la tolerance dans les trois
premiers périodiques savants Hollandais", in XVIIe siècle, 116 (1977), pp 43-57
- Luisa Simonutti, La Filosofa di J Le Clerc nella cultura del Secondo Seicento, [met
gepubl diss ], Pisa 1978-1979
- Hans Bots, "Les Provinces-Unies, centre de l'information européenne au XVIIe
siècle", in Quaderni del Seicento francese, 5 (1983), pp 283-306
- J J V M de Vet, "Jean Ledere, an enlightened propagandist of Grotius' "De
ventate rcligionis chnstianae", m Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 64 (1984),
pp 160-195
36 Marianne Couperus, l'Etude des périodiques anciens Colloque d'Utrecht, Parijs
1972
37 Eugène Hatin, Bibliographie historique et critique de la presse française ou catalogue
systématique et raisonne de tous les écrits périodiques de quelque valeur publies ou ayant circule
en France depuis l'origine du journal jusqu'à nos jours, Panjs 1866
38 H J Reesink, l'Angletene et la littérature anglaise dans les trois plus anciens périodiques français de Hollande de 1684 à 1709, Panjs 1931 (Geneve, Slatkine Reprints, 1971)
39 С L Thijssen-Schoute, Uit de republiek der letteren, "over het bestuderen van
vertalingen", ρ 58
De Boekzaal van Europe verscheen vanaf 1692 Zie Hans Bots (ed ), Pieter Rabus en
de Boekzaal van Europe (1692-1702), Amsterdam 1974 J J V M de Vet, Pieter Rabus
(1692-1702), een wegbereider van de Noordnederlandse verlichting, Amsterdam 1980
40 Presses Universitaires de Grenoble 1976
41 By de ondertekeningen van zijn brieven schreef hij altijd Le Clerc en niet Ledere,
vandaar dat in deze studie de eerste schrijfwijze wordt aangehouden
42 De opvatting dat de geleerde Armimanen op zijn minst ook socimanen ge
noemd konden worden, leefde sterk in deze tijd, getuige een opmerking van Bayle,
in een brief aan Jacques Lenfant, Rotterdam 6juli 1685 (in Lettres de M Bayle, publiées
sur les originaux avec des remarques par M Des Maizeaux
, Rotterdam 1729, pp
203-205 " Mr L** [= Le Clerc] vient de faire un livre [= Sentiments, 1985] contre
M S** [= Richard Simon] il y a des bonnes choses mais, trop hardies Vous devriez
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l'avertir, qu'au lieu de faire du bien au Parti qu'il a embrassé, je veux dire aux A***
[= Arminiens], il servira à les rendre plus odieux Car, il ne servira qu'à confirmer
les Gens dans la pensée ou l'on est ici, que tous les A*** Savans sont Sociniens, pour
le moins Ce pour le moins n'est pas dit sans cause "
43 Aanwezig in RA Utrecht Zie J W van Brakel, Inventaris fan de archieven van
de Remonstrantse broederschap (1619-1969), Utrecht 1984
44 Aanwezig waren Isaac Pontanus uit Amsterdam, Gerard Brandt uit Rotterdam, Engelbert van Engelen uit Utrecht, Joannes Emihus uit Delft, Adam van Rojestein uit Leiden, Michael Klinkhamer uit Hoorn, Joannes Vernjn namens de Minvermogende kerken en Phihppus van Limborch De notulen van de curatoren en de
acten van de synoden werden door laatstgenoemde op papier gezet Zie voor verdere
informatie over deze personen Joannes Tideman, De Remonstrantse Broederschap Biographische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten , Amsterdam 1905
45 Vergelijk de brief van Bayle aan Jacques Lenfant, Rotterdam 9 mei 1684 [BL
Add 4226 f 235] "Mr L** [= Le Clerc] vint l'autrejour en cette ville, & y prêcha
devant le Synode des Arminiens, qui lui donna de l'emploi dans leur Ecole d'Amsterdam, où il n'a pas la permission de prêcher "
46 Resolutieboek van curatoren 1655-1767, ρ 51
Annie Barnes noemt ten onrechte de datum van 23 april als dagtekening waarop zijn
benoeming plaatsvond, helaas vermeldt zij geen bron Zie BARNES, 90
47 Isaac Pontanus, gestorven in 1711, proponent in 1648, daarna predikant in
Fredcnkstad aan de Eider, in Den Bncl en Amsterdam, in 1666 was hij een jaar
werkzaam als professor aan het Seminarium, maar hij werd, op eigen verzoek, van
deze functie ontheven Onder de remonstranten was hij een zeer gezien en invloedrijk
predikant
48 In de vulgaat Abdias De titel van het boekje luidde Abdias Propheta cum Paraphrasi et Commentano, Amsterdam (J Wolters) 1690
49 Societeits-Rekeningen van de Remonstrantse Broederschap [Van Brakel, о с ,
no 441]
50 Genesis sive Mosis Prophetae liber primus, Amsterdam 1693
51 De drukkersdatum vermeldde 1696 Mosis Prophetae libri quatuor ex translatione J Clerici, cum ejusdem Paraphrast , Amsterdam 1696 Dit boek gaf Le Clerc
overigens op eigen kosten uit Zie VAN EEGHEN И, 185
52 Vergelijk BUH-BOTS, 24-26
53 Brief van Le Clerc "Vins plurimum Reverendis, pastonbus atque Ephons
synedrn Amstelodamensis" z j ζ pi [UBA к 23] " C u m sit elapsum tempus, per
quod me Societas auctano stipendi! cohonestare statuerat, nee munificentia minus
ni digère me sentiam, ac antea
"
54 Phihppus van Limborch (1633-1712), vanaf 1667 hoogleraar in de theologie
aan het Seminarium voor een wedde van f1200,— per jaar Zie over hem Pieter
Jacobus Bemouw, Phtlippus van Limborch, Den Haag 1963
Brief Le Clerc aan Van Limborch, Amsterdam, 22 mei 1696 [UBA к 24 1 ]
55 Simon Episcopius (1583-1643) Zie over de geschiedenis van de remonstranten
о a Lucie J N К van Aken, De remonstrantsche Broederschap in verleden en heden,
Arnhem 1947, G Heering en G Sirks, Het Seminarium der Remonstranten driehonderd
jaar, Amsterdam 1934
56 Theologta Christiana Adpraxtn pietatts ас promottonem pacts Chnstianae untce direc
ta, Amsterdam 1686
57

BUH-BOTS, 5

58 Le Clerc en Van Limborch woonden naast elkaar Ζ С, von UfFenbach, Merk182
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würdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und Engeland, dritter teil, Ulm 1754, p.
584: "...er [= Van Limborch] wohnet neben herrn le Clerc.
Vlak voor zijn trouwen woonde Le Clerc op de Rozengracht [GA Amsterdam DTB
697, ρ 75]. Daarna bewoonde hij het derde huis van de Leidsestraat op de Keizers
gracht. Omstreeks 1700 moet hij vervolgens het huis hebben betrokken naast de
kerk der Remonstranten en het huis van Van Limborch. Volgens Tideman, [o.e., p.
274], lag deze kerk, een voormalige hoedenmakenj, bij de Prmsenstraat Tot de dood
van Maria Leti in 1734 bleef Le Clerc in dit laatste huis wonen.
59. Afiineral oration upon the death of Mr Philip Limborch, professor of Divinity among
the Remonstrants at Amsterdam, who died April 30. 1712. Pronounc'd may 6. following,
being the Day of his Interment, by Mr. John Le Clerc Translated from the latin. Londen
(A. Baldwin) 1713, p. 5.
60. Adrianus van Cattenburg (1664-1743). Proponent in 1686, predikant in Rot
terdam vanaf 1687.
61. W.P C. Knuttel, Catalogus van depamflettenverzameling berustende in de Konink
lijke Bibliotheek, 's-Gravenhage 1889-1920, 9 delen, no. 16116-16121.
Gorallus is een schuilnaam voor Le Clerc
62. Knuttel, o.e., no. 16121 a. Aan het einde: "uitgegeven om wat te mallen met
Fransche Klerken en Gorallen "
63 Krabbelaar: slordig en slecht schrijver.
64. - Johannes de Goede. Overleden in 1738. Proponent in 1689. Vanaf 1691
predikant te Nieuwpoort, vanaf 1696 te Hoorn, samen met onder anderen Ostens,
daarna, vanaf 1699 in Amsterdam samen met J Brandt en 1. Emihus, dan met Emihus
en Ostens
- Abraham van den Ende, van 1666 tot 1703 notaris pubi, te Amsterdam zie [GA
Amsterdam, not. archief по. 3659-3676]
- Gijsbertus Ostens, overleden in 1741. Proponent in 1695, vanaf 1696 predikant te
Hoorn, na 1708 m Amsterdam. Hij was behalve predikant ook medicus.
- Cornelius de Wit, proponent in 1690, sinds 1703 predikant te Bcrkel.
- Lambertus Drost, proponent in 1668, vanaf 1694 predikant in Haarlem.
- Joannes Driebergen (1686-1770). Proponent in 1708; in dat jaar ook predikant te
Noordwijk, te Utrecht in 1718 en m Rotterdam te 1725 aangesteld. Hoogleraar vanaf
1737 als opvolger van Adrianus Cattenburg
Zie over dit gedichtje o a.:Th. Nolen, Iets over David van Hoogstraten, Rotterdam 1886
- Cornelius Westcrbaan Wz. (1690-1774). Proponent in 1717; twee jaar later predi
kant in Noordwijk.
65. Jacob Zeeus (1686-1718). Nederlands dichter.
66. David van Hoogstraten (1658-1724). Aanvankelijk heelmeester te Dordrecht;
later conrector aan de Latijnse school in Amsterdam.
67. Zie voor deze poètenoorlog ook
- E.F. Kossmann, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in
de 17e en 18e eeuw, 's-Gravenhage/1915, pp 32-74.
- Jan te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, Haarlem 1910,
derde deel, pp. 240-258.
68 Parrhasiana, of vrijmoedige bedenkingen over stoffen, rakende de zedekunde, historien,
staatszaken en letterkunde, nevens de verdediging der Schriften van L C. / = Le Clerc]. In
't Frans beschreven door Theod. Parrhasius. Amsterdam 1703; in-8.
In Johannes van Abkoude, Naamregister van ... Nederduitsche boeken, welke sedert het
jaar 1600 tot... 1761 zyn uitgekomen, Rotterdam 1788, wordt een Nederlandse editie
van dit werk vermeld, die zou zijn uitgegeven bij F. van der Plaats te Harlmgen,
zonder vermelding van het jaar.
I
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69 Parrhasiana , deel 1, pp 3-4
70 -Pieter Burman (1668-1741) Nederlands rechtsgeleerde en filoloog Hoogleraar in Utrecht vanaf 1696, in 1715 bibliothecaris en hoogleraar te Leiden Een van
Le Clercs belangrijkste tegenstanders
- Joan van Broekhuizen (1649-1707) Nederlands krijgsman en dichter NadeLatijnse school en een opleiding tot apotheker, trad hij in dienst als soldaat bij leger en
vloot, van 1686 tot 1699 was hij kapitein van het garnizoen te Amsterdam
71 BC IV, 244-298 Zes uitgaven van Latijnse dichters, die in de Republiek waren
verschenen, worden hier besproken Onder andere ook de Phaedrus-uitgaven van
Burman en Van Hoogstraten en de uitgave van het werk van Propertius door Van
Broekhuizen Deze laatste wordt door Le Clerc zeer geprezen als Latijns dichter
" célèbre par de très-élegantes Poésies Latines "
72 ВС XV, 364-387 "J'ai été souvent surpris que cet habile homme [= Van
Broekhuizen], qui ne manquoit m de mémoire, ni de loisirs, ne se fut pas également
attaché à la lecture des Poètes Grecs, dont les Latins n'étoient que les imitateurs "
73 ВС XXIII, 440-446 In een bespreking van de Phaedrus-uitgave van Tanequi
Le Fèvrc weidde Le Clerc uit over een fout van Van Hoogstraten die subito een
adverbium in plaats van een adjectivum had genoemd Daarbij oordeelde hij over
Van Hoogstraten " je ne dis rien du copiste des fautes de l'abbé Danet, c'est un
homme [= Van Hoogstraten] dont un Poète a dit ridiculement ce que Velleius Paterculus avoit dit de Mithndate vir non sine cura Juendus Pour moije ne suis pas Poète,
mais je distingue le Sceptre de la Ferule, et je ne crois point qu'il faut construire subito
avec missum "
74 Carolus Tuinman, De oorsprong en uitlegging van dagelyksgebruikte Nederduitsche
spreekwoorden , (Middelburg 1720), ρ 152, zegt over de uitdrukking "hy is hier
op een stroowisch komen dryven" "Dit past men toe op ymand, die ergens, als by
geval, naakt en beroit is aangekomen, als zonder schip of wagen, slechts op een
dryvenden stroobosch, zo als wel in hooge watervloeden gebeurt
75 Van Hoogstratens vnend Pieter Burman had in 1710 te Utrecht uitgegeven,
Le Gazettier Menteur, ou Mr Le Clerc convaincu de Mensonge & de Calomnie
76 In het ]oumal Literaire van mei enjuni 1713, art XVI, pp 173-178, stond een
bespreking van "R Ansióos Poczy, uytgegeven door Joan de Haes, Tot Rotterdam,
by Barent Bos, 1713 " Deze bespreking viel met zo positief uit en ontlokte de
Rotterdamse dichters verschillende pamfletten In het Journal Literaire vanjanuan en
februari 1714, art XII, pp 177-209, volgde daar weer een reaktie op De schrijver
van deze twee artikelen was echter met Le Clerc, maar waarschijnlijk Justus van
Effen Vergelijk Nolen о с , ρ 27 en James Lewis Schorr, Justus van Effen and the
enlightenment, the university of Texas at Austin 1978, ρ 160
77 - Abraham Bogaert (1663-1727) Een van de hoofdmedewerkers aan de her
rezen Boekzaal der Geleerde Wereld Zìe over hem en andere Rotterdammers m de
poetenstrijd ook, Jan de Vet, "Het beeld van Rabus en zijn uitgevers in dne pamflettenverzamehngen", in Hans Bots (ed ), Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 16921702
, Amsterdam 1974, pp 139-155
- Joan de Haes (1685-1723) Koopman in Rotterdam Zijn moeder was cen dochter
van Geeraerdt Brandt en cen kleindochter van Barlaeus
78 Isaacus Emilius Proponent in 1684, in 1685 predikant te Tiel, in 1689 in Hoorn,
in 1693 te Utrecht en vanaf 1698 tot en met 1719 te Amsterdam
79 - Petrus Bos Proponent in 1685, m 1686 eerst beroepen tot de halve dienst
te Rotterdam, alwaar hij vanaf 1694 tot aan zijn dood in 1718 predikant in volle
dienst was
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- Cornelius van Arckel. Proponent in 1695; predikant in Brielle (1696), Delft (1701)
en daarna tot zijn dood in Rotterdam (1703-1724).
80 Van Cattenburg kreeg in werkelijkheid toch f 75,— meer, omdat zijn drie
kinderen nog in leven waren.
81 Wegens zijn ziekte verscheen Le Clerc sinds 1728 soms niet, soms slechts
gedurende enkele uren bij de vergadering der curatoren en het examineren van de
studenten Bv. Vergadering 30 april 1730 m de namiddag [Resolutieboek no. 1015,
p. 192]: "De heer Clericus om zyne swakheit nu eerst in de vergadering verschenen
examineert de studenten ...".
82. Maria Leti was de oudste van de vijf dochters van Gregorio Leti (1630-1701),
historicus. Zie over haar onder andere BUH-BOTS, 20-21.
83. Gabriel de Normandie was eerst getrouwd met Françoise Desmaretz, ondertrouw op 29 april 1715; op 8 december 1719 ging hij in ondertrouw met Charlotte
Le Clercq [GA Amsterdam, DTB].
84 Zijn salaris lag in de buurt van het predikantentractement in de grote steden.
In 1695 verdienden de Amsterdamse predikanten f1400,- [Tideman, о.с ], p. 275.
Verder is mij niet gebleken, dat de hoogleraren enige emolumenten genoten, zoals
dat op "gewone" universiteiten wel het geval was. Vergelijk G. W Kernkamp, "Pieter Burman, van 1696 tot 1715 hoogleeraar te Utrecht", in· Verslag van het verhandelde
in de Algemeene Vergadering en de Sectievergadermgen van het Provinciaal Utrechtsch Cenootschap van Kunsten en Wetenschappen , Utrecht 1933, pp. 78-79.
85. BC XIX, p. 381. "J'ai toujours demeuré à Amsterdam, depuis queje suis en
Hollande, & j ' y ai exercé une Profession, parmi les Remonstrans, dont les gages ne
peuvent pas être nommez munifteentia, comme tout le monde le sait assez."
86 ВС XIX, pp. 382-383: "Je ne suis point venu ici, pour y chercher de la fortune
Se du bon tems; & si j'avois eu quelque semblable pensée, j'en aurois été bien-tôt
desabusé 11 y auroit longtems, que j'aurois quitté ce pais, ou j'ai pris des peines
infimes .. ".
87. ВС XVII, p. 238: "...l'état tranquille, ou je suis ici [= Amsterdam], n'est pas
une chose que l'on quitte si facilement, pour ne pas parler d'autres raisons."
88. BUH-BOTS, 22-26.
89 - Charles Montagu (1661-1715), de eerste graaf van Halifax. In 1694 minister
van financiën; in 1697 eerste minister, tweejaar later door de Tories ten val gebracht;
onder George I van 1714-1715 opnieuw eerste minister
- Joseph Addison (1672-1719). Essayist, dichter en staatsman.
Halifax en Addison hadden samen ook Pierre Desmaizeaux aan een betrekking geholpen; Addison bezorgde hem "a pension on the Irish Civil List, and Hallifax got him
appointed as a Commissioner for the Lotteries from 1711-1714". (ZieJ.H. Broome,
"Bayle's biographer- Pierre Des Maizeaux", in: French studies, vol IX (1955), pp. 117, noot 28).
90. Richard Bentley (1662-1742). Engelse classicus. In 1693 bibliothecaris van St.
James, in 1700 hoogleraar aan het Trinity College te Cambridge
91. Brief van Joseph Wasse aan Le Clerc [UBA J. 95 b.] Zie ook Abr. des Amone
van der Hoeven jr., o.e., pp. 279-280.
92 Zie voor de polemiek tussen Le Clerc en Bentley hoofdstuk IV, paragraaf 2.
93 Matthew Tindal (1655-1733). Engels jurist en theoloog Zijn bekendste werk,
Christianity as old as creation (1730), wordt wel eens de bijbel der deisten genoemd.
94. Zie ook GOLDFN, 79-85
95. BC XX, pp. 396-397: "Je n'ai rapporte cé Utre [= The rights, tweede deel],
que pour avoir occasion de desabuser quelques personnes, qui peuvent avoir été
I
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trompées par d'autres, qui par ignorance, ou par malice, ont publié, que Mrs de la
Chambre des Communes du Parlement de la Grande-Bretagne avoient brûlé le Prmtems passé un Tome de la Bibliothèque Choisie, & avoient voulu marquer par-là leur
indignation, contre l'Extrait, quej'avois fait de la première partie des Droits ...".
Zie ook de Dictionary of national biography, Londen 1909, deel XIX, p. 884.
96

BARNES, 183.

97. In ВС XXI, 1-96 werden onder andere boeken besproken van George Hickes,
William Carroll, William Wotton, John Turner, Samuel Hill, William Oldisworth
en John Hughes.
In ВС XXIII,pp. 235-236· "Je parlerai de ces deux livres dans la seconde partie de
ce Volume. J'ai mis seulement leurs titres [het betrof boeken van Benjamin Hoadly
en John Potter over de kwestie] ici, pour avoir occasion de desabuser quelques per
sonnes; qui ont publié en Angleterre, que ceux qui m'avoient envoyé le livre intitulé,
Les Droits de l'église Chrétienne &c qui y fait tant de bruit, m'avoient donné une
récompense, pour en parler. Il n'y ajamáis rien eu de plus faux, & je puis protester,
en honnête homme, & devant Dieu, queje n'ai jamais eu, pour parler de ce livre-là,
ni d'aucun autre, de promesse, ni de récompense ...". Voorts zegt hij hier nogmaals.
dat hij met verantwoordelijk is voor de Engelse vertaling van zijn artikel over het
boek.
98. BC X, p. 308: "Mais je suis persuadé que les personnes sages & modérées de
cette Eglise ne peuvent pas prendre peur d'un livre, tel que celui-ci, comme si l'Eglise
étoit en danger, lors qu'on permet à cette sorte d'ouvrages de paroître."
99 In ieder geval zeven artikelen uit de Bibliothèque Choisie werden in het Engels
vertaald; behalve het hier genoemde verschenen nog:
BC VI, 342-411: -The Life and Character of Mr. John Locke, author of the Essay concerning
humane understanding. Written in French, by Mr Le Clerc. And done into English, by
Τ P.P. Gent, Londen (J. Clark) 1706.
ВС XVIII, 1-145. -Mr Le Clerc's account of the Earl of Clarendon's History of the civil
wars. Done from the French . ., Amsterdam (J.O.) en Londen (В Lintott) 1710.
ВС XIX, 427-438; XXI, 177-197; XXIII, 89-168:
-Monsieur Le Clerc's extract and judgment of the Charactertsticks of men, manners, opinions,
times, in three volumes. Translated from the French of the XlXth , XXIst. and XXIIId.
tomes of the Bibliothèque choisie, Londen (E. Sanger) 1712.
ВС XXVI, 260-437 -An abstract andjudgment ofDr Clark's... Polemical or Controversial
writings against I. The Atheists, II. the Deists, III. His Controversy with Mr Dodwell
and Mr Collins; IУ And lastly his opinion and judgment of the Dr's .Book, concerning
the Scripture doctrine of the Trinity. By Mr. Le Clerc. Translated from the French ...of his
Bibliothèque Choisie , Londen (A. Baldwin) 1713
ВС XXVI, 260-279 -Mr. Le Clerc's judgment and censure of Dr Bentley's Horace ..
Translated from the French, Londen (W. Taylor) 1713.
ВС XI, 198-217; VI, 297-314; XXI, 225-231. - Monsieur Le Clerc's observations upon
Mr. Addison's Travels through Italy, &c Also some account of the United Provinces of the
Netherlands Done from the French by Mr. Theobald, Londen (E. Curii) 1715
100. Auguste Frédéric Gabillon. Geboren in Parijs in 1658. Zie over hem E. et E.
Haag, о e.
101. Isaac Jaquelot (1647-1708) In 1686 predikant van de église française te Den
Haag; in 1702 vestigde hij zich in Berlijn.
102. Den Haag (A. Troyel) 1699. Gedateerd op 3 augustus 1699.
103. Brief van Bayle aan een onbekende Panjzenaar, Rotterdam, 17 augustus 1699
[Brief 199 in Lettres de M. Bayle (Amsterdam 1729), uitgave verzorgd door Pierre
Desmaizeaux].
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Enkele jaren later zou Gabillon overigens, in de polemiek tussen Bayle en Le Clerc,
partij kiezen voor de eerste in La Défense de la Divinité de Jesus Christ . contre ¡es
paradoxes de M Le Clerc . (1707).
104. Den Haag (A. Troyel) 1699. Archivalia deze zaak betreffende zijn te vinden
in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag onder signatuur: 128 H. 7.
105. ELOGE, 396.
106 John Chamberlayne (1666-1723) Veelzijdig Engels schrijver, die na een studie
te Leiden aan het Engelse hof verschillende hoge functies bekleedde.
De brieven worden bewaard in UBA onder signatuur J 17. a-a-b..
107.
108.

UBAJ. 54.
UBAJ. 17 e-d.

109. Jacques Bernard (1658-1718). Predikant bij de Waalse Kerk te Leiden. In 1685
naar de Republiek gevlucht. Vanaf 1691 mederedacteur aan de Bibliothèque Universelle
et Historique. Zie over hem DUH-BOTS, 61-74.
NRL november 1707, pp. 579-580; NRL april 1708, pp. 478^179.
110. UBA С. 112.; vergelijk GOLDEN, 48-49.
111. Amsterdam (H. Schelte) 1708; in-12.
112.

ACCOUNT, 57.

113. Brief van Le Clerc aan Shaftesbury, Amsterdam, 14 september 1703 [Brief
kopie UBA J. 18]
114 Hij gebruikte deze schuilnaam bij zijn Appendix Augustmiana .. uit 1703.
115. Gisbert Cuper (1644-1716) Burgemeester van Deventer
Brief van Cuper aan Jean-Paul Bignon, Oxen, 7 september 1709 [bnefklad KB 72.
H.7]
116. Jean-Paul Bignon (1662-1743). Directeur van het "Bureau de la Librairie" te
Parijs.
Brief van Bignon aan Cuper, Parijs, 20 augustus 1709 [KB 72. H. 7.]
117

BARNES, 214.

118 BC XXIV, p. 169: "Quoiqu'on ne soit pas en état d'étudier tous les jours,
autant d'heures l'un que l'autre, néanmoins pendant qu'on n'est pas encore distrait,
par les soins de la vie, qui empêchent qu'on ne puisse faire ce que l'on voudroit; il
faut se faire une loi de ne laisser pas passer un jour, au moins pendant qu'on demeure
en un heu, sans faire quelque chose dans le genre d'étude que l'on veut particulièrement
cultiver."
119. ВС XXII, pp 119-120: "Mais il vaudroit néanmoins mieux, ce me semble,
que l'on s'attachât à remettre entre les mains de la Jeunesse ... des Livres qui n'y sont
plus, & qui méritent d'y être."
Zie ook ВС I, avertissement en BARNES, 147-148.
120. Brief van Le Clerc aan J.-A. Turrettmi, Rotterdam, 5juni 1710 [GENEVE fr.
487, f. 286].
121 BAM I, avertissement: "Ma manière de vivre dans une ville, où les Gens de
Lettres ne se détournent pas beaucoup les uns les autres, & ne font la cour à personne
I»

122. VAN EEGHEN i, 129. Brief uit het kopiebock van De Lorme aan Bignon: "Mr.
le Clerc, à quij'ay rendu votre [= Bignon] lettre, Küster et quelques autres sçavans
s'assemblent une fois la semaine pour s'entretenir de la littérature. Dans la dernière
assemblée on y lut l'extrait dejamblique, qui est dans lejournal de 10 octobre 1707. "
Ludolf Küster (1670-1719). Geleerde uit West-Falen, die zowel in Berlijn, Frankfurt,
Utrecht, Amsterdam en in verschillende plaatsen in Engeland en Frankrijk woonde;
tussen 1707 en 1713 in ieder geval in Amsterdam.
I
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123. ВС VI, p. 376 Hier vertelt Le Clerc dat hij, Locke, Van Limborch en anderen
een keer in de week bij elkaar kwamen en bij toerbeurt telkens bij een ander thuis.
Hier stelde men dan een probleem, waarover in de volgende bijeenkomst iedere
geleerde zijn mening moest geven.
124. Burchardus de Volder (1643-1709) Hoogleraar in de filosofie en de wiskunde
te Leiden. Zie zijn "Eloge" m ВС Х Ш, 346-401.
125. Anthony Ashley Cooper, de derde graaf van Shaftesbury (1671-1713). Engels
wijsgeer en politicus Zie: Benjamin Rand, The Ufe, unpublished letters . of Antho
ny. Shaftesbury, Londen/New York 1900, p. 313.
126 Jean Masson (1680-1750). Zie over hem en zijn polemiek met Le Clerc, hoofd
stuk IV, paragraaf 2.
Histoire critique de la république des lettres, tant Ancienne que Moderne. Amsterdam (J.
Desbordes) 1709, deel XII. p. 59.
127. Olau Benzehus was een van de dertien kinderen van Eric Benzelius (16321709), aartsbisschop van Uppsala. Zie ook ВС XVI, p. 395.
128. Domenico Passionei (1682-1761). Geleerde kardinaal. In 1712 en 1713 ook
in ons land als pauselijke gezant bij het Vredescongres van Utrecht.
Brief van Jean-Paul Bignon aan Le Clerc, Parijs 25 februari 1709 [UBA С. 19. с]
129. Anthony Collins (1676-1723). In de Bibliothèque Germanique ou histoire littéraire
de l'Allemagne, de la Suisse et des Pays du Nord, (Amsterdam 1739; deel XLVI, pp.
208-212) wordt de door de jezuïeten gesuggereerde vriendschap tussen Collins en
Le Clerc ontkend. "Lettre d'un des Bibliothécaires de Genève à l'Auteur de la Bibliothèque Germanique, gedateerd op 15 juli 1739: "Je viens de lire le mois de Mai du
Journal de Trévoux, ou j'ai été frappé d'un trait malin qu'on y a glisse contre Mr.
Le Clerc, & qui pourroit faire tort à sa mémoire .
130. Samuel Turrettim (1688-1727). Predikant in Genève en Lausanne.
131. Zachanas Conrad von Uffenbach (1683-1734) Zie I noot 58
132.

BARNES, 129.

133 ВС XIX, ρ 386.
134 Zie hiervoor ook: [Engel] "Alphabetical hst of Dutch zoological cabinets and
menageries", in Bijdragen tot de Dierkunde,!! (1939), pp. 247-346. Hierin worden
ongeveer 340 natuurhistorische verzamelingen uit de achttiende eeuw genoemd.
Ook: J.N. Jacobsen Jensen, Reizigers te Amsterdam, Amsterdam 1919, index
135 BC XXIII, p. 147. "J'ai vu i a chez Mr. de Bruyn, fameux voyageur, de
morceaux de ce rocher" [= van een oude tempelruínc].
Jacob Diego de Вагу werd op 8 april 1689 benoemd tot consul te Sevilla In 1702
ging hij met verlof naar Holland. Zie· O. Schutte, Repertorium der Nederlandse verte
genwoordigers, residerende m het buitenland 1584-1810, 's-Gravenhage 1976, p. 411.
Le Clerc noemt Вагу en zijn verzameling in BC XI, artikel 1 en BC XII, artikel 2.
136. Ook Gisbert Cuper was zeer geïnteresseerd in dergelijke verzamelingen, met
name in die waar ook munten werden getoond. Hij had een briefwisseling met zijn
collega-burgemeester Nicolaas Witsen (1641-1717), die ook een grote collectie bezat,
verzameld op zijn reizen, ook zijn er brieven bewaard gebleven uit de correspondentie
tussen Cuper en Cornelius de Bruyn [KB].
137 BC XVII, artikel 4.
138.

BARNES, 125.

139. Von Uffenbach, o.c , p. 559.
140. Albrecht Hallet (1708-1777). Medicus, dichter en hoogleraar te Gòttingen;
op negentienjarige leeftijd promoveerde hij te Leiden bij Boerhaave.
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Albrecht Haller, Tagebucher seiner Reisen nach Deutschland, Holland und England. 17231727. Leipzig 1883, p. 77.
141. Zie de Catalogue de la Bibliothèque defeue Madame Le Clerc, pp. 192-228, achter
die van Le Clerc zelf. Gedateerd op 6 september 1735.
142. BARNES, 125-126.
143. GA A'dam, DTB, no 697, p. 75. "Postmeridiem 26jan. 1691 Compareerden
voor de Hr. M. Coenraad Geelvink commiss. Jean Le Clercq, oud 34 Jaaren op de
roosegracht ... Marie Letij van Geneven (!) oud 28 Jaaren ...".
Als bruiloftsgedicht bleef bewaard Epithalamium m nuptias J Clerici ...et Manae
Leti, celébralas tertio Idus Febr. MDXCl., In plano, get. Cornells van der Zee.
144. In het begraaíboek van de Fransche Kerk [GA A'dam]:
- 23 april 1692: "Is begraven 't kind van Jean Le Clercq ten huyse van sijn schoon-vader, Monsr. Lety op de Keyzersgraft 't twede huys van de Nieuwe Vijzelstraat, leyt
in de nieuwe wandeling ...".
- 24 juli 1697: "Begraven 't kindt van Jan Le Clerc op de Keyzersg. het derde huys
van de Leydse straat".
-2januari 1700: "Begraven 't kind van Jean Le Clercq op de Keyzersg. by de Leydse
g·"145. - 29 maart 1702: "Begraven 't kind van Jean Le Clerc op de keyzersgr. by
d'Arminiaanse kerk. leijt in 't Choor, bij 't kindt van Bellesaigne".
In de ACCOUNT ρ 65 werd de grote smart van de ouders over dit verlies even kort
als krachtig beschreven: "Gregory, a Boy of a fine Wit and Complexion, liv'd to the
8th Year of his Age, in which being consum'd by a long Disease, he dy'd to the
Eternal Grief of his sorrowful Parents".
146. [GA A'dam, DTB 1131]. Gregorio Leti werd in de Franse kerk begraven:
"(Op 13 juni 1701 werd begraven) Gregonus Leti, Historicus op de Leydse gracht
tussen de Keysersg. en Kerkstraat".
Vergelijk BARNES, 128. Een ander zusje van Maria was afin november 1696 overleden;
zij heette Esther. Op 15 november 1696'werd ook zij in de Franse Kerk begraven
[DTB 1131].
147. Guilliam Teuto ging op 24 november 1673 in ondertrouw met Debora Happert. Hun zoon Markus Antony Teuto (Teute) (gedoopt op 10 september 1675) is
een van Le Clercs leerlingen geweest (verg. BARNES, 130) [GA A'dam].
Voorafgaande aan de "Praefatio" in de Ars critica nam Le Clerc een door hem zelf
geschreven brief op aan de jonge Markus Antonius: " M . Ant. Teutoni Suo S P.D.
Joannes Clericus", gedateerd op 1 december 1696.
148. Zie appendix II.
149 Henri Basnage de Beauval (1656-1710). Zie over hem: Hans Bots (ed.), Henri
Basnage de Beauval en de Histoire des Ouvrages des Savans, 1687-1709, Amsterdam 1976,
2 delen.
150. GOLDEN, 58. Zie ook het artikel vanj J. V. M. de Vet over Le Clerc en Grotius.
151. In Hendrika Johanna Reesink, o.e., p. 39: "Aucun Français n'entendait alors
cette langue [= de Engelse.] Ce n'est que vers l'an 1730 qu'on commence à se familiariser avec elle Bayle m Basnage ne savent l'anglais ... Le Clerc profita de son
séjour à Londres pour apprendre la langue du pays et se créer des relations dans les
milieus universitaires aussi bien qu'avec les réfugiés, ce qui lui fut d'une grande utilité
par la suite".
152. John Woodward (1665-1728). Geoloog en natuurkundige.
153. Via Valkenier, Thielenus (secretaris aan het hof van Holland) en Franciscus
van Limborch had Le Clerc uiteindelijk een gravure van de munten ontvangen. In
I
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de British Library wordt een hele verzameling brieven over deze zaak bewaard [BL
add 6127].
Een dergelijke rondvraag wordt ook vermeld in een brief van N . Chevalier aan
Cuper, Utrecht, 1 mei 1714 [KB 72. G 17].: "Comme Monsr. de Seist a reçu une
inscription laquelle est sur un piédestal de ses figures qu'il m'a prié d'envoyer aux
savans pour en savoir leur sentiment".
154. Jean-Pierre de Crousaz (1663-1750). Filosoof en wiskundige. Hoogleraar te
Lausanne. Zie brief van hem aan Le Clerc, Lausanne 15 mei 1701 [UBA С. 45. a].
155. Isaac Jaquelot schreef Le Clerc op 2 juli 1707 vanuit Berlijn [UBA С. 152].
De afzender luidde " M . J . "
Le Clerc kreeg het verzoek 250 exemplaren van het boekje in ontvangst te nemen,
waarvan hij er zelf zoveel mocht houden als hij wenste; de brief geeft ook details,
bijvoorbeeld over de prijs van het boek
156. Amsterdam (F. l'Honoré) 1707; in-12.
BC XIII, pp. 416-418.
Zie over de onenigheid tussen Le Clerc en Bayle hoofdstuk IV.
157. In een brief van 1 juni 1709 uit Deventer [KB 72. G. 17.] vroeg Cuper aan
Le Clerc om uitgevers te zoeken voor twee van zijn geschriften, o.a. voor zijn Gordtens.
Antonio-Maria Salvini (1653-1729). Italiaans schrijver. In een brief van 9 november
1711 doet Cuper aan Le Clerc het verzoek een drukker te vinden voor twee handschriften uit de Bibliotheek van Florence, die Salvini in het Latijn zou vertalen [KB 72.
G. 17].
Enrico Nons (1631-1704). Italiaans theoloog en archeoloog. Zie brief Cuper aan Le
Clerc, Deventer, 16 november 1708 [KB 72. G. 17.]
158. Saumur (Typis Philalethianis) [= H. Desbordes], 1679. Barbeyrac vertelt in
zijn ÉLOGE, dat het werk pas in 1680 verscheen.
159. Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi, ex versione vulgata, cum paraphrasi et adnotatiombus Henna Hammondi ..., Amsterdam (G. Gallet) 1698
160. Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jésus-Christ ..., Amsterdam (J.L. de
Lorme) 1703
161. Zie bnef van Le Clerc aan Von Schmettau, Amsterdam, 5 oktober 1703
[UBA К. 26.]; zie ook brief van Monet aan Le Clerc, Den Haag, 10 oktober 1703
[ U B A C . 95.].
162. Jacques Lenfant (1661-1728) Predikant, aanvankelijk, vanaf 1684 te Heidel
berg, vanaf 1689 te Berlijn. Vriend en studiegenoot van Le Clerc.
Brief van Barbeyrac aan Le Clerc, Berlijn, 10 april 1706 [UBA С. 3.]: "Je sai en
particulier qu'il [= Lenfant] s'opposa fortement à la délibération que prit son Consistoire au sujet de votre N. Testament, & que dans toutes les occasions il n'a point
caché l'indignation qu'il avoit contre cet acte d'Inquisition C'est le seul Ministre de
Berlin qui ait eu le courage de se moquer d'un Arrêt, qui d'ailleurs a été aussi mal
exécuté, qu'il avoit été donné légèrement".
163 Brief van Bayle aan Vincent Minutoli, Rotterdam, 16 december 1703 [Oeuvres
diverses, Den Haag 1727-1731, deel IV, p. 833]-"Son[= Le Clerc] Nouveau Testament
n'a point été défendu en ce Pais-ci, je ne sai point s'il le sera. Il y a eu des Ministres
de l'Eglise d'Amsterdam, qui se sont remuez contre cet Ouvrage".
164. Anthome Heinsius (1641-1720). Raadspensionans vanaf 1689. Brief van Le
Clerc aan Heinsius, september 1703 [UBA К. 22].
165. ВС II, pp. 268-284.
ВС III, 394-409.
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166. ВС II, 283-284.
Zie over Le Clercs geloofsbelijdenis ook het artikel van J.J.V.M. de Vet over Le
Clerc en Grotius.
167. Brief van Bignon aan Le Clerc, Parijs, 25 februari 1709 [UBA С. 19
с ] . 168.Brief van Cuper aan Le Clerc, Deventer, 25 januari 1711 [KB 72. G. 17.].
169. Sophie Charlotte von Hannover (1668-1705). Echtgenote van Koning Frie
drich I. Samen met Leibniz stichtte zij de Berliner "Sozietät der Wissenschaften".
In ВС XXIII, p. 329. De hier opgenomen brief was gedateerd op 6 oktober 1711 te
Berlijn
170. Brief van Bignon aan Le Clerc, Parijs, 27 februari 1705 [UBA С. 19. b.]: "Je
sai votre capacité, et sans aucun complimentje ne connois qui que ce soit en europe
d'une plus merveilleuse érudition".

Hoofdstuk II
1. ВС I, avert. :... & j ' y ai été d'autant plus porté, queje voi que le Public ne se
lasse point de ces sortes d'Ouvrages".
2 Zo schreef Pierre Bayle aan Pierre Coste op 27 december 1703 [BL Add. 4226,
ff. 191-192]: "J'ai lu l'Extrait que l'on a donné dans le Second Tome de la Bibliothèque
Choisie, avant que de jetter les yeux sur l'ouvrage même " Het bedoelde boekje,
John Locke's Que la religion chrétienne est très-raisonnable, in een vertaling van Coste,
was overigens wel in het bezit van Bayle.
3. Vergelijk Hans Bots, "L'esprit de la République des Lettres et la tolérance dans
les trois premiers périodiques savants hollandais", in: XVIIe Siècle, 116 (1977), p.
43: "Ce sont ces périodiques qui pouvaient tirer de leur isolement ceux qui se trouvaient loin des grands centres intellectuels. Ainsi les contacts entre les membres
dispersés de la République des Lettres ne se limitaient plus à l'élite savante, aux grands
érudits, eux-mêmes en général "producteurs" de livres, mais ils pouvaient s'étendre
désormais à tous les lettrés, "consommateurs" de livres, restés souvent anonymes".
4. Zachaeus van Ghemmemch (1654-1720). Zie Naamrol der Edele Mogende Heeren
Raden 's Hoffs van Friesland, 1499-1737, Leeuwarden 1742; zie ook de inventaris van
het familiearchief Van Beyma thoe Kingma, no. 72-130 [in RA Friesland]
5. Gerard de Wind (1685-1752). Doopsgezind predikant met een praktijk als arts.
In doopsgezinde kringen een geliefde combinatie
6. Jacob Knjs overleed op 7 november 1724 [GA Amsterdam, O.K. 1048/90].
Atnstelodamum 43, p. 20
7. Theodorus Boendermaker (1682-1720). Koopman aan het Singel bij de Bergstraat. Amstelodamum 69, p. 117.
In een brief van Boendermaker aan Cuper, gedateerd op 4 december 1708 [KB 72.
G. 19] komt naar voren, dat Le Clerc brieven van Cuper bij Boendermaker thuis
bezorgde.
8. Histoire des Ouvrages des Savons, Rotterdam, juli 1688, p. 339. Vergelijk HOSBOTS, 113

9. David van Hoogstraten: "Aen den lezer", in: Alle de gedichten van]. Antomdes
van der Goes. Sesde druk Amsterdam (S. en P. Schouten) 1748, p. 8. Het ook in deze
druk opgenomen "Aen den lezer" was gedateerd: "den XXX van Slagtmaent des
Jaers 1713".
10. De Hollandsche Spectator, CCLX Vertoog, Den 12 February 1734, Vergelijk
J.J.V M. de Vet, Pteter Rabus o c, pp. 114-115.
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11. Bnefklad Cuper aan Jean-Paul Bignon, Deventer 1 augustus 1708 [KB 72. H.7. ]
12 Ralph Cudworth (1617-1688) Eén der zogenaamde Cambridge platonists,
een groep zeventiende-eeuwse denkers, die christendom en humanisme, godsdienst
en wetenschap wilden verzoenen.
Het bedoelde boek was al in 1678 verschenen.
13. BC IV, p. 139: "La methode, qu'on s'est proposée dans cette Bibliothèque,
ne permet pas qu'on fasse des Abrégez de Livres François." Ook in ВС VIII, p. 407
en ВС XV, ρ 294 sprak hij zich in deze zin uit
14. BC VI, avertissement.
15. BC XXII, ρ 253 en BC XXVIII, avertissement.
16. BC XXV, p. 230' "J'ai lu &je lis encore tous les jours les meilleurs Poètes
Grecs & Latins, avec beaucoup de plaisir"
17. François Gacon, Les Odes d'Anacréon et de Sapho en vers français, par le Poète
sans fard Rotterdam (Fntsch en Böhm) 1712. In: ВС XXV, 228-236 In het voor
woord van dit boek verdedigt Gacon zich tegen de aanval van Le Clerc in diens
Parrhasiana op de eigentijdse dichters, als één van de poeten die zich persoonlijk
beledigd voelen, houdt Gacon hier een pleidooi voor de dichtkunst in het algemeen
en haar beoefenaars. Le Clercs oordeel over de moderne dichters blijft echter ongewijzigd
18 BC XIX, ρ 276· "Ce [= de komedies van Aristophanes] sont plutot des
espèces de Farces, mais beaucoup plus fines & plus travaillées, que celles d'aujourdhui".
19. Vergelijk Hans Bots, L'esprit l с , p. 52.
20 Brief van Jacques Lenfant aan Le Clerc, Heidelberg 4 januari 1687 [UBA С.
83 b ]: ".. il у a un milieu entre juger comme M Bayle et ne point juger comme
vous faites"
Vergelijk BUH-BOTS,15.
21 BC XX, 209: ". . car enfin il ne faut jamais voir par les yeux d'un autre, mais
par les siens propres, & ne recevoir que ce que l'on croit véritable, après l'avoir
examiné en soi-même Personne peut-être ne se sert plus de ce droit, que moi".
22 Bijvoorbeeld in ВС IX, pp 387-410 met Barbeyrac en in ВС XIII, pp. 401-412
met Jacques Basnage
23 ВС XX, p. 299 Een dergeljke redenering komt ook voor in BC VII, 80- 146:
"Cette Bibliothèque Choisie est pleine des louanges de quantité d'auteurs, que je
n'estime néanmoins point aveuglement & à toutes les opinions je ne voudrois pas
souscrire J'ai même parlé avec éloge de gens, de qui j'avois de justes sujets de me
plaindre, lorsque j'ai cru qu'ils méntoient qu'on les louât, à certains égards"
24. ВС I, avertissement: " O n n'a pas dessein de mêler ici aucune sorte de querelles.
On se tiendra, autant qu'il sera possible, dans le silence, si l'on est attaqué, & l'on
demeurera au moins toujours sur la défensive".
25. ВС V, p. 158
26. Briefkopie van Bernard aan Père Léonard de Sainte-Cathérme Den Haag, 4
januari 1703 [BNP f. fr. 19211, f. 178] Zie over deze Franse geleerde: Bruno Neveu,
"La vie erudite à Pans à la fin du XVIIe siècle d'après les papiers du P. Léonard de
Sainte-Cathérme (1695-1706)" in: Bibliothèque de l'école des Chartes, revue d'érudition,
publiée par la société de l'école des Chartes, CXXIV (1966), Panjs/Genève, p 432 e ν.
27. Briefkopie van Le Clerc aan een onbekende geleerde, vermoedelijk Bignon,
Amsterdam, 8 januari 1703 [UBA К 28].
28 Briefkopie van Bernard aan Père Léonard [BNP f. fr. 19211, f. 180] Den Haag,
8 maart 1703.
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29. Vergelijk ВС I, avertissement.
In het Journal de Trévoux van 1702 [Slatkine, p. 589] werd het nieuwe tijdschrift van
Le Clerc als volgt aangekondigd· "D'Amsterdam. Mr. le Clerc travaille à un Ouvrage
dont voici le titre· Bibliothèque choisie. L'Auteur ne s'y attachera pas aux seules
nouveautez, son but est de donner l'Analyse des livres qu'il jugera les meilleurs, tant
vieux que nouveaux. Il ne publiera tous les ans que deux volumes de 18 feuilles
chacun, de la même forme que sa Bibliothèque Historique. Il en paroîtra un volume
tous les six mois. On aura le premier tome de cet Ouvrage pour le premier jour de
Janvier de l'année prochaine".
30. In een bnefklad aan J. Fabncius [UBA К. 18. a ] van 13juni 1704 schreef Le
Clerc, dat hij in deel vijf aandacht had geschonken aan de Consideratio van Fabncius
[V, 409-419]. Hij spreekt m deze brief over het vijfde deel, "quod cura finem Novembns, Deojuvante, prodibit".
31. Zie de brief van Le Clerc aan J. A Turrettini, Amsterdam, 2 april 1705 [BPU
Genève]: "Mon VI. Tome de la Bibliothèque Choisie vient de paroître présentement
32. Zie de brief van Le Clerc aan P. Desmaizeaux, Amsterdam, 25 november 1707
[BL Add. 4282, f 103]
Pierre Desmaizeaux (1666-1745). Een in Engeland wonendejournalist, onder andere
biograaf van Bayle, Boileau en Saint Evremond.
33 Vergelijk VAN EECHEN I, 140
34 Vergelijk VAN EEGHEN I, 152. Briefkopie De Lorme aan Bignon, 30 augustus
1708: "Monsieur Le Clerc doit vous écrire la semaine prochaine, à ce qu'il me vient
de dire. Son 16e volume de la Bibliothèque Choisie l'occupe entièrement".
35 Zie de brief van Gisbert Cuper aan Le Clerc, Deventer 1 juni 1709 bnefklad,
[KB 72. G. 17] en de brief van Le Clerc aan J. A. Turrettini, Amsterdam, 26 februari
1710 [BPU Genève].
36 Zie de brief van Cuper aan Le Clerc, Deventer 25 januari 1711 [bnefklad, KB
72. G. 17].
37 Zie de brief van Cuper aan Le Clerc, Deventer 10 mei 1712 bnefklad, [KB
72. G 17 ]
38. Anthony Ashley Cooper, de derde graaf van Shaftesbury overleed op 15 februari 1713.
39. Vergelijk BARNES, 118.
40 De delen I tot en met XVIII tellen tussen de 410 en 431 pagina's tekst; deel
XIX 446 en de delen XX tot en met XXVII hebben tussen de 449 en 464 bladzijden
tekst.
41. Hoewel het regelmatig voorkwam m deze tijd, dat een bock dat aan het eind
van een jaar verscheen op het titelblad al het jaartal van het volgende jaar droeg
[Verg. VAN EEGHEN I, 33], heb ik de indruk, dat dit bij geen der deeltjes van de
Bibliothèque Сйоніе het geval is.
42

Zie VAN EEGHEN iv,

92

43 BvBBB, archief Luchtmans, boekverkopersboeken. Zie VAN EEGHEN v, 1,131191.
44. Vergelijk Otto S. Lankhorst, Remter Leers (Í654-1714) uitgever & boekverkoper
te Rotterdam, Amsterdam & Maarssen 1983, p. 90.
45 Vergelijk VAN EEGHEN, V,l, 171-177.
46 Een gulden was in die tijd onderverdeeld in 20 stuivers, in 160 duiten en in
320 penningen Zie hierover: N W Posthumus, Nederlandse Prijsgeschiedems, deel I,
Leiden 1943, p. 56.
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47. В ввв, Archief Luchtmans, Boekverkopersboek 1697-1708.
48. VANEEGHENV, 1, 171-172.
49. VAN EEGHEN v, 1, 171-172:-"Waasberge Journal des scavans kl. 12 o. is den 5
Febr. 1710 gereesolvccrt à 4 duyt het blad te gceven".
- "Mortier République des lettres 12 o. is den 5 Febr. 1710 gereesolv. 5 Ы. op 2 st.
geit en 3 st. op reekening te moete gecven".
Hieruit blijkt eveneens, dat bij contante betaling 3,2 duit per vel werd gerekend,
maar dat, als het op rekening moest worden gezet, het meer dan anderhalve duit
duurder werd, namelijk 4,8 duit.
50. BvBBB, Archief Luchtmans, Boekverkopersboek 1697-1713, f264 r. ; verge
lijk BOTS-BUH, 123.
51. Vergelijk Otto S Lankhorst, о.с , ρ 91.
52. In het eerste deel komen 156 van deze verwijzigingen voor, in het tweede 149
en in het derde 140.
53. Zie hiervoor de Catalogus Bibliothecae Viri Clartssimi Joannts Clerici. Auctieca
talogus no. 125 [BvBBB], gedateerd op 6 september 1735. De veiling van zijn biblio
theek werd dus nog voor zijn overlijden in begin januari 1736 gehouden.
54 D J van Lennep, ¡llustns Amstelodamensium Athenaei memorabilia ..., Amsterdam 1832, p. '"Multae lectioms, sed non semper accuratae industnac".
55 Het ging over de Abrégé Nouveau de l'Histoire générale d'Angleterre. . van Claude
Vanel, uitgeven in Parijs (C. Osmont) in 1689 [BC IV, 117-127] en de Histoire de
Hollande . van Adrien Baillet [pseudoniem H. de La Neuville] uitgeven te Parijs en
Brussel (Compagnie) in 1703 (BC IV, 127-140].
56 BC XXIV, 150-151: " O n pourroit dire qu'il faut garder ses Ouvrages dans
son Cabinet plusieurs années, & ne les produire au jour, que lorsqu'on les a autant
perfectionnez, qu'il est possible. Cela est bon, si l'on n'avoit qu'un seul Ouvrage à
achever, dans un nombre considérable d'années, & qu'on put ne le perdre point de
vue. On sait que cela ne se peut point, dans l'état où est ce qui regarde la République
des Lettres, & que le Public même ne soufFriroit qu'avec peine qu'on le fit attendre
si longtems".
Zoals vaker gebeurt m het tijdschrift drukt Le Clerc met "on" zijn eigen mening uit.
57. ВС XVII, p. 426.
58. Ezechiel Spanhcim (1629-1710). Vanaf 1702 ambassadeur in Engeland, bekend
als numismaat.
59 ВС XVI, ρ 194: "Ces sortes de pièces coûtent plus de peine, que bien des
gens pensent; surtout lors qu'on ne veut rien dire, sans témoin, comme on le doit
faire, en toutes sortes d'Histoires Anciennes".
60. Dit werk verscheen vanaf 1704 in een folio-uitgave bij A. en J. Churchill te
Londen.
61. Jean Martianay (1647-1717). Geleerde Franse monnik. Zie over de
polemiek tussen Le Clerc en Martianay hoofdstuk IV, paragraaf 3.
62. In ВС II, avertissement [p. 414], noemt hij zes boeken waaraan hij niet is
toegekomen, maar die wel bij Schelte te verkrijgen zijn. Geen van deze boeken kreeg
later een bespreking in het tijdschrift. In BC III [409-410] vermeldde Le Clerc, dat
bij P. van der Aa uit Leiden in 1703 was verschenen Le Grand théâtre historique, ou
nouvelle Histoire Universelle .... een anonieme uitgave van Nicolas Gueudeville. Van
der Aa was ook de uitgever van Le Clercs Erasmus-uitgave in dat jaar.
63. Paul de Rapin de Thoyras (1661-1725). Historicus.
64. Brief Rapin aan onbekende, mei 1707 zonder plaats [BL Stowe 230, ff. 117121]: "J'ay commencé à me servir du Recueil des Actes Publics, imprimé sous la
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Reigne de la feu Reine, & qui contient seize gros volumes in folio, dont j'en ay lu
quinze & exactement examinez. J'en ay aussi fait des Extraits qui ont été inserez dans
la Bibliothèque Choisie de Mr. Le Clerc".
65. John Mill (1645-1707). Principal of St. Edmund Hall te Oxford.
In ВС XIV [350-411] staat een bespreking van Le Clerc over de uitgave van het
Nieuwe Testament van Mill
66 "Lettre latine de Mr. Lenfant, sur l'Edition du N . T par les soins de Mr.
Küster". Deze uitgave [Rotterdam, bij C. en M. Böhm, 1710] wordt door Le Clerc
besproken m ВС XX [289-303].
67. "Lettres de Mr. Lenfant, du P. Vota Jésuite, de la feue Reine de Prusse".
68. Barbeyrac schreef op 10 aprii 1706 vanuit Berlijn aan Le Clerc [UBA С. 3.]:
"Nous [= Barbeyrac en Lenfant] avons bu à votre santé avec Mr. Küster deux fois
cette semaine, une fois chez moi, & l'autre chez lui".
69. Zie bijvoorbeeld ВС XXI, 333-338.
70. Jacques Cappel, zoon van Louis Cappel le jeune; hij overleed in 1712 [Zie
Biographie universelle ancienne et moderne (Michaud), deel VII, pp 79-80].
Zie ook BARNES, 57-58.

71. Philippe del Torre (1657-1717) Deze bisschop uit Adria kreeg in de geleerdenwereld vooral als archeoloog bekendheid.
72. Een taurobohum is een zoenoffer waarbij een priester of een gelovige met het
bloed van een stier werd besprenkeld. De plechtigheid had cen zuiverend karakter.
Dit gebruik kwam aanvankelijk bij de Grieken en in de tweede eeuw na Christus
ook bij de Romeinen voor
73 Joannes Jacobus Scheuchzer (1672-1733) Uit de correspondentie tussen Bignon en Cuper [KB 72. H. 7.] blijkt, dat de Franse geleerde aan Cuper had gevraagd
zijn invloed aan te wenden om deze Zwitserse mathemaat, filosoof en medicus, de
vacante leerstoel "Botanica" te Leiden te bezorgen Op 23 april 1709 moet Cuper
echter meedelen, dat Boerhaave die post heeft gekregen en dat Scheuchzers kansen
zijn verkeken.
74. Vergelijk A. Barbier, Dictionnaire des Ouvrages Anonymes, Parijs 1872-1879.
75. Guillaume Bonjour (1670-1714). Geleerde augustijn, directeur van de Académie des Saintes Lettres in Montcliasconc. In 1710 vertrekt hij, op eigen verzoek, als
missionaris naar China.
76. Jean-François Bakus (1667-1743). In deze jaren was hij als docent in de Heilige
Schrift verbonden aan het college te Straatsburg
Bernard le Boyer de Fontenelle (1657-1757). Frans schrijver en secretaris van de
Académie des Sciences te Parijs.
77. Anthonie van Dale (1638-1708). Medicus en geleerde te Haarlem. Zie over
hem M. Evers, "Die »Orakel« von Antonius van Dale (1638-1708): eine Streitschrift", in: LIAS 8 (1981), pp. 225-267.
78. In een brief aan Le Clerc uit Parijs, 3 augustus 1707 [UBA С 57.] schreef
Fontenelle: "Je ne répondrai point au Jezuitc de Strassbourg, quoique je ne croye pas
l'entreprise impossible, mais l'Histoire de l'Académie des Sciences me donne trop
d'occupation, et tourne toutes mes études sur des matières trop différentes de celles
là".
79. Jean Hardouin (1646-1729) Geleerde jezuiet en bibliothecaris aan het college
te Parijs.
Mathunn Veyssière (de) La Croze (1661-1739). Oriëntalist
80. Zie hoofdstuk III, paragraaf 2.
81. Jean Mery (1645-1722). Chirurg.
II
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Paul Buissierc (genaturaliseerd in Engeland op 10 10 1688, overleden in 1739) Chi
rurg
82 O p woensdag 8 november 1710 [ВС XXII, 277-302] vond een onderzoek
plaats in aanwezigheid van Sloane, Silvestre, Morelli, Pujólas en de La Paye Ook
in een manuscript, dat wordt bewaard in de British Library [BL Sloane 3329, f 41]
wordt een verslag gegeven van een dergelijk onderzoek Op zondag 7 december van
dat jaar kwamen Petit (Master surgeon), Geoffroy en Helveticus (Regent doctors in
the faculty of physick m Pans) samen om in aanwezigheid van Buissiere opnieuw
een schildpad te ontleden Het eindoordeel van deze heren was, overigens niet zonder
aarzeling, dat Buissièrc gelijk had , toch oordeelden zij, dat er nog meer onderzoek
zou moeten worden verricht
De kwestie was al in 1703 ontstaan door een Lettre de Mr Paul Buisstère, Maître
Chirurgien & membre de la Société Royale de Londres Pour servir de Réponse à Mr Mery,
de l'Académie des Sciences, Surl'usagedu Trou oval dans le Foetus Parijs in-12 [Besproken
i n N R L j u m 1703, 669-681]
83

Zie BUH-noTS, 115

84 Brief van Cupcr aan Bignon, Deventer, 1 augustus 1708 [briefklad, KB 72
H 7]
85 Brief van Cuper aan Le Clerc, Oxen, 4 september 1708 [briefklad, KB 72 G
17]
86 Paulus Colomesius (1638-1692) Deze Bibliothèque Choisie bevond zich ook in
de bibliotheek van Le Clerc [Catalogus, 103]
In een brief aan Desmaizeaux van 8 februari 1704 [BL Add 4226, f 193] noemde
Pierre Bayle het tijdschrift van Colomesius een werk zonder waarde
Bij VANEEC.HFN [II, 169] wordt overigens ook geproken over een Nouvelle Bibliothèque
Choisie, die het drukkersadres "Amsterdam" droeg, maar in werkelijkheid te Parijs
van de pers kwam Dit werk kon niet worden geraadpleegd
87 Brief van Cuper aan Bignon, Deventer, 21 mei 1709 [briefklad, KB 72 H 7 ]
88 Ph Gaskel, A new introduction to bibliography, Oxford 1972 Vergelijk Otto S
Lankhorst, о с , ρ 44
89

VAN fcEGHEN 111, 1 6 9

90 Otto S Lankhorst, о с , 44
91 ВС XVIII, 348 "
cette Bibliothèque Choisie
se répand plus loin [dan de
Republiek] & la quantité de ses volumes empêchera peut-être de se perdre si tôt"
Veel later, op 15 maart 1726 [BPU Geneve, MS 487, f 322] schreef Le Clerc aan
Turrettini nog "Il est étonnant que les Bibliothèques universelles et choisies soient
si recherchées, aussi bien que l'ancienne et moderne, malgré les autres livres de cette
sorte"
92 Voor een gedeelte heb ik gegevens geput uit de correspondentie van het Instituut voor Intellectuele Betrekkingen m Nijmegen, dat eerder een soortgelijke enquête
hield naar de aanwezigheid van de Bibliothèque Universelle et Historique in Europese
bibliotheken, zie BUH-BOTS, 118-119
93 Brief van Barbeyrac aan Le Clerc, Berlijn, 10 april 1706 [UBA С 3 ]
Brief Lady Masham aan Le Clerc, Oates, gedateerd mei 1704 [UBA J 57 b ]
Brief Fontenelle aan Le Clerc, Parijs, 3 augustus 1707 [UBA С 57]
94 S Krijn, "Franse lektuur in Nederland in het begin van de 18e eeuw", in De
Nieuwe Taalgids, 11 (1971), pp 162-178
95 De Bibliothèque Universelle et Historique en de Journal des Sçavans kwamen 30
keer voor, de Nouvelles de la République des Lettres 22 keer, de Bibliothèque Ancienne
et Moderne 18 keer, de Jugement des Savons 15 keer en de Histoire des Ouvrages des
Savons 13 keer
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96 3e Registre des livres acquis pour la Bibliothèque du Roy [BNP AR 20; ook
in BNP AR 53, f. 320 e.ν.]: Facture de Livres envoyez pour la Bibliothèque du Roy,
may 1705.
Op 12 december 1707 schreef De Lorme aan Bignon [VAN EEGHEN I, 132]: "Je me
donnay l'honneur de vous envoyer l'ordinaire dernier dans le paquet de la Bibliothèque choisie Tome 14. une lettre de monsieur le Clerc sans autre adresse que A В ".
Hieruit blijkt, dat De Lorme deel XIV van het tijdschrift aan Bignon leverde.
97 Vergelijk Otto S. Lankhorst, o.e., pp. 118-119.
98 Zie VAN EEGHEN ι, pp. 67-68. In het kopieboek van De Lorme staat een brief
aan de Libraire Boudot van 5 september 1706, waarin de Amsterdamse boekhandelaar
deze mededelingen doet.
99. Zie voor de familie Boudot VAN EEGHEN, 66-73.
100. Joseph Saurín (1659-1781). Hij beoefende de geometrie en was medewerker
aan het Journal des Sçavans.
101. D. Mornet, "Les Enseignements des Bibliothèques privées, in Revue d'Htstoire Littéraire de la France, 17 (1910), pp 479-480
102. David Mortier. Zie VAN EEGHEN IH, 254-256.
103. Pierre de Varenne. Zie VAN EEGHEN I, 118-119.
104. Hans Sloane (1660-1753). Fysicus. Van 1693-1712 secretaris van de Royal
Society, van 1727-1741 president.
105. Brief De Lorme aan Sloane, Amsterdam, 15 oktober 1707 [BL Add. 4041,
f. 42]: "Je vous ay envoyé aujourd'hui dans une Balle qui va à Monsieur Cailloué
libraire dans le Strand 4 volumes de l'histoire de l'académie Royale des Sciences, que
le libraire de la dite académie m'a envoyé pour vous de Pans".
106

VAN EEGHEN v, 1, 84

107. Onder meer in brieven van Bignon aan Sloane van 6 december 1709 [BL
Sloane 4042, f. 71], in een brief van Sloane aan Bignon van 20 oktober 1709 [BL
Sloane 4068, f. 53] en in brieven van Sloane aan Geoffroy [BL Sloane 4068, f. 62 en
f. 70]
108 Pieter Burman, Le Gazettier Menteur, ou Mr Le Clerc convaincu de Mensonge
& de Calomnie, Utrecht (W. van de Water) 1710, p. 32.
109 Jean-Baptiste du Bos (1670-1742) Zie over hem: Α. Lombard, l'Abbé Du
Во·:, un initiateur de la pensée moderne (1670-Î742), Parijs 1913.
І10. Gilbert Burnet (1643-1715)
John Sharp (1636-1714)
Thomas Temson (1636-1715)
William Wake (1657-1737)
Robert Spencer (1640-1702)
Thomas Herbert (1656-1733)
Anthony Ashley Cooper (1671-1713)
Correspondentie tussen deze invloedrijke Engelsen (met uitzondering van Robert
Spencer) en Le Clerc is bewaard gebleven. Zie daarvoor appendix II.

Hoofdstuk III
1. Behalve bij de in deze paragraaf behandelde uitgevers verscheen er in deze jaren
ook werk van Le Clerc bij:
- H. Desbordes [Sentimens de quelques théologiens . , 1685, ook de Défense des Sentimens
.... 1686]
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- P. Savouret [Critique du neuvième livre de l'Histoire de M. Varillas .... 1686; ook de
Défense de la Critique ..., 1687]
- Wolfgang, Waesberge, Boom en Van Someren [de Bibliothèque Universelle et Historique, 1686]
- weduwe Swart [Sfan/eíi historia philosophiae Orientalis, 1690]
- J. Wolters [Abdias, 1690]
- Arentz en Van der Sijs [Overeenstemming der Evangelisten .... 1700]
2. Hendrik Wetstein (1649-1726). Zie over hem VAN EEGHEN iv, 169-173. Le Clerc
schreef over hem aan Bayle op 8 juni 1684 [DKB] : "C'est un fort honnête homme
et qui entend aussi bien son métier qu'aucun libraire d'Hollande". Het lijkt erop, dat
Hendrik Wetstein en Jean Le Clerc aan het einde van de zeventiende eeuw veel minder
omgang met elkaar hadden. Ongetwijfeld is de reden voor deze verwijdering te
zoeken in Wetsteins vriendschap met de Le Clerc slecht gezinde groep van neo-Latijnse dichters, met name met Joan van Broekhuizen. Zie hoofdstuk IV, paragraaf 2.
3. In de "Handelingen van de grote vergadering 1698-1732" [RA Utrecht, Remonstr. Broederschap no. 3, p. 7] staat genoteerd: "D. J. Clericus heeft aan de E.E.
Sociëteit der Remonstranten gedediceert en opgedragen zijn boek getitelt Hammondi
annotationem in N . T . interpretatio latina, waarvan de dedicatiebrief opentlijk in de
vergadering is voorgelezen; het welk de Sociëteit betuigt zich ten hoogste aangenaam
te zijn." De leden van de Amsterdamse kerk krijgen expliciet de opdracht Le Clerc
namens de grote vergadering te bedanken.
4. De vermelde boeken dragen soms de naam van Huguetan, maar meestal van
Gallet. Zie over hen VAN EEGHEN III, passim.
5. Zie over hem VAN EEGHEN iv, 93-95. Zijn testament van 29 maart 1710 [GA
Amsterdam; NA 5003,124 notaris Servaes] ondertekende hij met "Hendrik Schelte".
6. Vergelijk VAN EEGHEN III, 25.
7. Zie VAN EEGHEN IV, 92.

8. Vergelijk BUI I-BOTS, 115.

9. Dirk Schelte werd op 2 oktober 1639 te Amsterdam geboren en overleed in
mei 1713 [GA Amsterdam; DTB].
Hij was een vermogend juwelier [Vergelijk: Van der Aa, Biographisch Woordenboek
... VIII, 262; R.G. Witsen Geysbeek, Biographisch Anthologisch en Critisch woordenboek
der Nederduitsche dichters V, 212; Poorterboeken 1693, 1694 en andere, GA Amsterdam]
en, volgens Witsen Geysbeek, een slecht dichter [zie Dirk Schelte, Rymwerken, Amsterdam (H. Schelte) 1714. De opmerking van A.M. Ledeboer, in De boekdrukkers,
boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland sedert de uitvinding van de boekdrukkunst
tot den aanvang der negentiende eeuw. Eene Proeve, (Deventer 1872), dat Dirk Schelte
ook boekverkoper was, lijkt mij onjuist; in ieder geval ontbreken voor een dergelijke
bewering de bewijzen.
^_
10. Dirk Schelte ging op 16 juli 1661 in ondertrouw met Maria de la Fontaine.
Acht kinderen werden in Amsterdam gedoopt, Anthonie op 4 januari 1673 [GA
Amsterdam DTB 2200].
11. Dirk Schelte hertrouwde met Margrita Mierinck [ondertrouw op 22 november
1680]; uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, waarvan Hendrik de oudste
[was gedoopt op 2 november 1681; DTB 2570].
Abraham Wolfgang ging op 16 augustus 1658 in ondertrouw met Anna de la Fontaine
[DTB 3281].
Anna Mierinck ging op 15 januari 1682 met Joannes Janssonius van Waesberge in
ondertrouw [DTB].
12. Zie VAN EEGHEN III, 188.
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13
14

Zie VAN EEGHEN V-l, 326
ZlC VAN EEGHEN III, 43-44

Maria Schelte was op 11 januari 1664 in ondertrouw gegaan met Adnjaen Braekman
de jonge [DTB 1893] De eerste van hun drie kinderen, Adnjaen werd gedoopt op
4 mei 1664 [DTB]
15 Op 21 september 1702 werd hij ingeschreven als boekverkoper, op 2 oktober
van dat jaar als gildehd
Zie verder ook het "Naamregister van de overheden van het Boekverkopersgild,
zeedert de Scheiding van 't St Lucasdildt in 't jaar 1662" [Boekverkopersgilde, В
70, Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhan
dels]
16 Catalogue des livres latins, français, italiens & espagnols Qui se trouvent chez Henri
Schelte, Marchand Libraire a Amsterdam, sur le Rockm, vis a vis la Porte de la Bourse
Livres François
17 Gebruik werd gemaakt van de catalogi die zijn bijgebonden in het exemplaar
van de Bibliothèque Choisie uit de universiteitsbibliotheek van Nijmegen
18 Zie voor een lijst met namen van alle drukkers die de boeken bezorgden die
in het tijdschrift een bespreking kregen appendix I
19 Genesis, swe Mosis prophetae liber primus
, editto secunda, Amsterdam (H
Schelte) 1710
Mosis prophetae libri quatuor , editto nova, Amsterdam (Η Schelte) 1710
20 Behalve met de genoemde drukkers handelde Schelte in ieder geval ook met
Jean Louis de Lorme [VAN EEGHEN ι, 119, 150] en de gebroeders Huguetan [VAN
EEGHEN in, 172] Alleen in 1703 is er sprake van een ruzie met collega Pieter Mortier
over de Franse uitgave van Flavius Josephus, Histoire des Juifs
21 Brief uit het kopieboek van De Lorme van 8 september 1707 [Zie VAN EEGHEN
I, 129] "Comme je suis amy particulier de monsieur Le Clerc, je Гау prie de me
donner avis de ce qui se fait dans la République des Lettres"
22 Uit een brief uit het kopieboek van De Lorme aan Gaspard Fntsch, 3 januari
1708 [Zie VAN EEGHEN I, 155], blijkt dat bijvoorbeeld "Le Nummi antiqui est tout
imprimé Monsieur le Clerc me fait un specimen pour donner avis au public que ce
dernier livre est sous presse"
Zie ook brief van Cuper aan Veyssiere La Croze, Deventer 20 juni 17 [Bricfklad
KB 72 H 17 ]
23 Brief van Bignon aan Le Clerc, Parijs 18 februari 1701 [UBA С 19 а ] "
je ne saurois m'empêcher de savoir bon gre a M Delorme de m'avoir prouve
rhon(n)eur d'avoir quelque commerce de lettres avec vous"
24 Vergelijk Otto S Lankhorst, о с , ρ 118-119
25 De veiling van de bibliotheek van Gregorio Leti vond plaats op 25 oktober
1701 in het sterfhuis op de Leidsegracht Zie VAN EEGHEN I, 49
26 Zie VAN EEGHEN II, 128-134 over de Hollandse uitgave van dit tijdschrift
27 De Amsterdamse uitgave van 1703, ρ 221
28 Brief van Le Clerc aanjohn Locke, Amsterdam, 30 mei 1701 [BONNO, no 59]
29 Antoine Despineul (1655-1707) Hij doceerde retorica in Rennes en theologie
in La Flèche
Zie over hem ook hoofdstuk IV, paragraaf 3
30 Brief van Cuper aan Le Clerc, Deventer 15 november 1709 [Bnefklad KB 72
G 17]
31 Van Eeghen vermeldt I, 25, dat in ieder geval in dejaren 1707 en 1708 De
Lorme niet beschikte over een eigen drukkerij, hij het zijn boeken elders in Amsterdam
III
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drukken. Ook aan Parijse drukkers verstrekte hij dergelijke opdrachten
32. Zie VAN EEC.HEN i, 51.
33. Briefde Lamotte aan Pierre Desmaizeaux, Amsterdam 17/20 mei 1703 [BL
add. 4282, f. 101]: "Je n'ai pas donné à Mr. de Lorme des St Evrèmond, pareeque
vous m'en donnâtes l'ordre. Mr. De Lorme étoit à Pans, ou il demeurera 5 mois"
Charles Pacius de Lamotte Belangrijk correspondent van vele geleerden; hij overleed
in 1751 en werd op 26 juli 1751 begraven in de Waalse kerk te Amsterdam, alwaar
hij op 13 november 1689 ook als lid was geregistreerd Zie over hem VAN EEGHEN
V-2, 378-379.
Uit een brief van Pierre Coste aan John Locke, Amsterdam 29 juni 1699, blijkt dat
Pierre Coste met Lamotte bevriend was en dat deze woonde "op de Lawnergracht
in the Goude-appel" [Zie Gabriel Bonno, "Locke et son traducteur français Pierre
Coste", in' Revue de Littérature comparée, 33 (1959), ρ 172
34. Brief van Fraguier aan Le Clerc, Mauregard, 5 april 1709 [UBA С. 58. a.].
Zie over De Lormc en zijn kontakten met de Parijse boekhandelaars VAN EEGHEN I,
51 e.v.
35

Zie VAN EhGHEN ι, 55.

36 VAN EEGHEN I, 28-29 Van Eeghen acht het waarschijnlijk, dat Joseph 'tSerstevens in Amsterdam werkzaam was.
37. Zie Otto S Lankhorst, о с , pp. 116-117
38 BNP AR 53 ff. 200-226
39 BNP AR 20 ff 136-142.
40. Otto S. Lankhorst, о с , p. 120.
41. Reimer Leers had zich het recht verworven aan de admiraliteit te leveren, het
is waarschijnlijk, dat Adnaen Pacts, een goede vriend van deze uitgever en jarenlang
gecommitteerde ter Admiraliteit en ontvanger-generaal, hem bij de Admiraliteit op
de Maze heeft geïntroduceerd.
42. Vergelijk M.M Kleerkoper, De boekhandel te Amsterdam voornamelijk m de ile
eeuw. Den Haag 1914-1916. Deel I, pp. 390-394.
43 BC III, pp. 171-250. Q Curtius Rufus, restitutus m integrum, & vindicatus per
modum speamwts a varus accusatiombus, & immodica atque mmis crisi vin celeberrimi,
Johanms Clerici. Leiden 1703.
44. Zie over de polemiek tussen Le Clerc en Perizomus hoofdstuk IV, paragraaf 2.
45 Bnefklad Le Clerc aan Bignon, Amsterdam 19 februari 1705 [UBA С. 39 а.].
Brief Bignon aan Le Clerc, Parijs 27 februari 1705 [UBA С. 19 b ]
46. Brief Saurín aan Le Clerc, Parijs 12/22 juni 1705 [UBA С. 124]: "Vous ne
laissez pas d'avoir de l'obligation à M l'abbé Bignon, et il ne ferait pas pour tout le
monde ce qu'il fait pour vous".
De oorspronkelijke tekst van de brief van Le Clerc aan dejournalisten van het Journal
des Sçavans is nog in een klad van de hand van de Amsterdamse journalist bewaard
gebleven. [UBA С. 41]· "Lettre à Messieurs les Auteurs du Journal des Savans".
47. Brief van Bignon aan Le Clerc, Parijs, 18 juni 1712 [UBA С. 19. d.]
Ook in een andere brief van Bignon aan Le Clerc is een dergelijk blijk van waardering
te vinden [UBA С. 19 e.]: "La vérité est queje serai toujours charmé de faire plaisir
aux personnes que vous estimez".
48. Brief van Brandt aan Leers, Amsterdam, 28 oktober 1704 [UBL BPL 1886 ]
49. Brief van De Lorme aan Le Clerc, Parijs, 10 juni 1709 [UBA С. 48.)
50. ВСХ, p. 1 en297, BCXV, 163-187; BCXVII, 373-404; BCXVIII, 314-327.
51. VAN EEGHEN и, 168-171.
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52 Zie over Hardouin onder andere Jean Sgard, Dictionnaire des Journalistes (16001789), Grenoble 1976, pp. 189-199 en С. (171)
Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Brussel 1891-1932. De term
"homo paradoxotatos" is ontleend aan het grafschrift voor Hardoum door Jacob
Vernet.
Le Clerc zegt over deze jezuïet [BC XV, 186]: "l'auteur [= Hardouin] s'est fait
connoître autant par ses paradoxes, que par son savoir.
53. Vergelijk BUH-BOTS, 114 en 159
54. Zie VAN EEGHEN II, 176.
55. Zie VAN EEGHEN ι, 130.
George de Ballonffeaux, baljuw van Epemach en later "conseiller du Roi d'Espagne
en son Conseil de Luxembourg". Hij overleed in 1726.
In een brief van Jacques Basnage aan Cuper van 16 mei 1707 [KB 72. D. 58] vertelt
Basnage, dat de Hardouin-uitgave bij De Lorme zal uitkomen· " D e Lorme qui fait
cette impression à Amsterdam ou ..(il) a rap(p)orté depuis peu le Ms. de Pans".
56. Cuper schrijft over dit protest aan Le Clerc, [Deventer, 30 oktober 1708; KB
72. G 17]· "C'est un drolle de Jésuite, témoin sa protestation, où Mr. de Lormes est
assez mal traité".
57. Brief van Fraguicr aan Le Clerc, Mauregard, Soktober 1709[UBAC 58. a.].
58. Brief Cuper aan Basnage, Deventer, 10 februari 1708 [LETTRES CUPER,
406]
59 Brief uit het kopieboek van De Lorme aan Fraguier, 27 oktober 1707; [VAN
EEGHEN ι, 88].
60. BriefVeyssière La Croze aan Cuper, Berlijn, 30 maart 1708 [KB 72. H. 18.].
61. Brief Cuper aan Le Clerc, Deventer, 1 juni 1709 Briefklad; [KB 72. G. 17.]
62. Zie ook BUH-BOTS, 338, noot 146
63. In ВС XIX, p. 394 verhaalt Le Clerc, dat de jezuïeten [i.e. abbé Faydit] van
de Mémoires een zeer lovende bespreking hadden opgenomen van zijn Albinovanusuitgave, maar een afwijzende houding aannamen ten opzichte van de bespreking in
de Bibliothèque Choisie van dit boek; dit alles omdat Faydit dacht dat een ander dan
Le Clerc deze uitgave had verzorgd.
64. BC III, p. 246: " ... queje suis convaincu avec une grande partie des Catholiques, que l'esprit qui règne communément dans cette Société est un esprit très-éloigné
de l'Esprit de l'Evangile, & même des principes de Vertu, qui ont été parmi les
Philosophes Payens. C'est ce que tous les Théologiens Protestans croyent aussi bien
que moi".
65. ВС V, avertissement: "Tout le monde sait à présent que les Révérends Journalistes ne blâment presque que ceux qui sont estimez hors de leur Société, ou qu'ils
craignent; & qu'ils ne parlent avec éloge de quelques Protestans, que parce qu'ils les
méprisent, ou qu'ils espèrent de les gagner Ainsi leurs louanges & leurs Satires font,
parmi les Protestans, un effet tout contraire à celui qu'ils se proposent".
66. Brief uit het kopieboek van De Lorme aan Fraguier, 6 februabri 1708 [VAN
E E G H E N I,

88].

67. J A.H.G.M. Bots, Republiek der Letteren. Ideaal en werkelijkheid, Amsterdam
1977, p. 12
68. BriefvanJ. Umbscheiden aan Le Clerc, Utrecht, 11 mei 1709 [UBA С. 137.]
69. BnefC. Le Blanc de Beauheu aan Le Clerc, Londen 4 mei 1711 [UBAJ 51]
De gebroeders Charles en Louis Le Blanc de Beauheu, beiden predikant, hadden zich
m Engeland gevestigd. Hun vader. Pierre, was "ancien conseiller au presidiai de
Sedan" [Zie Société de l'histoire du protestantisme français. Bulletin historique et littéraire.
III
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Parijs 1894, deel XLIII, 535]
70. In deel IX p. 411 verklaarde Le Clerc bijvoorbeeld in een avertissement dat
hij enkele boeken die hem waren toegestuurd niet had kunnen bespreken "On m'a
envoyé quelques livres, qui n'ont pas pu être insérez dans ce Volume.". Ook later
zou hij aan deze werken met toekomen
In deel XX p. 131 vertelde Le Clerc dat hij voor een bespreking van de boekjes van
Brisson en Woolhouse nog geen plaats had gevonden, hoewel hij al een hele tijd
aandacht had willen schenken aan deze werken: "Il y a deja du tems, que l'on m'a
communiqué ces deux pieces, sans que j'aye pu trouver de la place pour les mettre
dans cette Bibliothèque Choisie"
71. "communiqué à l'auteur de cette Bibliothèque" op 10 november 1708 [ВС
XVII, 242-269].
72. Brief Le Clerc aan Cuper, Amsterdam, 24 juli 1708 [KB 72. G. 17]: " il [=
Bonjour] m'écnvoit de la Haie le billet, que j'ai inséré dans le dernier Tome de la
Bibl Choisie".
73 In ВС XV [pp. 187-2461 stond de bespreking.
Vergelijk Otto S. Lankhorst, о.с , р. 200, по. 199; het betreft hier een vermoedelijke
Lecrs-uitgave.
74. Claude-François Fraguier (1666-1728). Geleerde ex-jezuïet, hd van de Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (1705) en van de Académie Française (1708).
75. Brief Fraguier aan Le Clerc, Parijs, 18 juni 1712 [UBA С. 58 b.]
Vergelijk A. Barbier, Dictionnaire des Ouvrages Anonymes, deel III, p. 202. "JacquesGeorge Le Petit, sécrétaire honoraire du roi, a traduit la prose".
76. KB 72. G. 17.
77. Gihbert Benvenuti is de schuilnaam van Uberto Benvoglienti (1688- 1733),
een historicus uit Sienna.
78. Brief Göltet aan Le Clerc, Londen 9 februari 1705 [UBAJ 19 ]. Göltet, een
vriend van de familie Le Clerc, onderhield in deze jaren contacten met lady Masham
en werd door Le Clerc ook gevraagd om bepaalde boeken te zoeken bij de boekhandelaren van Londen.
79. Zie voor de polemiek tussen Bayle en Le Clerc, hoofdstuk IV, paragraaf 3.
80. Brief van Spanheim aan Le Clerc, Londen 1 augustus 1706 [UBA С. 130 а.].
81. Brief van George Berkeley aan Le Clerc, Dublin 28 maart 1711 [UBAJ. 3. a. ].
82. Brief Peter Needham aan Le Clerc, Cambridge 4 mei 1710 [UBAJ 60. a.].
Peter Needham (1680-1731) Classicus. In 1706 rector van Ovington, Norfolk; in
1711 vicar van Madingley.
83 Brief van Johann-Albert Fabncius aan Le Clerc, Helmstadt, 14 mei 1704 [UBA
В 36. а ].
84. ВС XVII, р. 308· "Mais comme le P. Jésuite, qui a composé celui-ci, me
l'adresse, j'ai voulu en mettre le titre, sans retarder long-tems".
85. Brief van John Gale aan Le Clerc, Londen, 1 mei 1711 [UBAJ. 34.].
86. Brief van J Ebor, vermoedelijk de bisschop van York, York, 22 september
1703 [UBAJ. 25. е.].
87. Brief Le Clerc aan Cuper, zonder datum en plaats [Incipit: Praeter alia gravia;
vermoedelijk 1705, KB 72 G. 17 ].
88. Brief van Le Clerc aan Desmaizeaux, Amsterdam, 28 mei 1710 [BL add 4282,
f. 109].
Paul Vaillant (1686-1739). Boekhandelaar in Londen, afkomstig uit Saumur, geves
tigd aan de Strand.
89 Zie Catalogus bibliothecae . JoanmsClenci, pp. 15en 16, waarineen beschrijving
is opgenomen van de waarde van deze uitgave.
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90 Brief van Le Clerc aan Desmaizeaux, Amsterdam, 22 mei 1708 (BL add 4282,
f 106]
91 In Letters of denization and acts of naturalizations for aliens in (173)
England and Ireland, 1603-1700, ρ 240 Opgenomen in deel XVIII (1911) van The
Publications of the huguenot Society of London Founded A D
MDCCCLXXXV
In deci XVI (1906) [in Les baptêmes de l'Eglise Françoise de Londres (Threadneedle
Street), registre II, ρ 303, no 1 ] wordt een zoon Izaac geregistreerd, kind van
"Thobie G Guiguer et Suzanne Lety Tem Izaac Guiguer et Elizabeth Guiguer La
marraine represantée par Henriette Guiguer Oct 7 1709"
Uit de doopregistratie van een ander kind van Guiguer in 1719 [in St Martin orgars
register of baptisms, ρ 11, no 190] blijkt, dat Guiguer is hertrouwd met mme Anne
"Guiguier 1719, 27 may Louis, f de Mr Georges Tobie et de Mme Anne Ps
Messrs Samuel et George Guiguier M Mme Catillon L'enfant étoit âgé de trois
semaines Bap par Pierre de Taschcr"
Uit dit tweede huwelijk werd op 29 januari 1721 nog een ander kind gedoopt, genaamd Jean
92 Vergelijk de brieven van Le Clerc aan Pierre Desmaizeaux, Amsterdam, 19
maart 1709 [BL add 4282, f 107] en aan William Wake, Amsterdam, 5 februari 1717
[Christ Church Library te Oxford, Ms XXV-XXVI]
Uit deze laatste brief "Est Lendini Mercator, cui nomen
Guiguer, & qui uxoris
meae sororem duxerat
Is quia, a multis annis, in Anglia ncgotiatus, potissimum
est in Excambio Londinensi, & ad me si quid curan veils diligenter transmitti curabit"
93 Brief Le Clerc aan Cuper, Amsterdam, 13 oktober 1708 [KB 72 G 17 ]
"Celui qui vous rendra cette lettre. Monsieur, est un Français de mes amis habitué
à Utrecht & nommé Mr Pouchard, qui est à Deventer pour une affaire, qui regarde
Mrs Tourton & Guiguer dont le premier est mon parent & l'autre mon beau-frere"
94 "J'ai aussi lu ce livre, que Mr l'abbé Passionei, qui a engagé l'Auteur à le
composer, m'avoit fait l'honneur de m'envoier depuis long-tems " [ВС XX, 261-269]
95 Henri Brenkman (1680-1736) In de Atti della Accademia Nazionale dei Lincei,
anno CCCLIX (1962), sene ottava, Rome 1962, voi XVII (pp 393-406), is opgeno
men een artikel van Arnaldo Momigliano getiteld "Scipione Maffei e Hendrik Brenkmann Due progetti di collaborazione intellettuale italo-olandese nel settecento"
Hierin (ρ 394) "In quell'anno 1709 egli organizzo il viaggio in Italia Giungeva a
Firenze verso la fine dell'anno raccomandato da G Cuperus, J Ledere e altri dotti
olandesi al Magliabecchi, a Giusto Fontanmi e sopratutto all'influente inviato inglese
a Firenze Enrico Newton"
96 AntonioMaghabechi (1633-1714) Zieoverhem Françoise Waquet, "Antonio
Maghabechi nouvelles interprétations, nouveaux problèmes", in Nouvelles de la
République des Lettres, I (1982), pp 173-188
97 Henry Newtons schuilnaam luidde de Villa Nova In 1710 werd een gedeelte
van zijn correspondentie uitgegeven m Henriet Newton sive de Nova Villa, soctetatis
regiae, Londim epistolae, orationes et carmina , Luik (D Ciussetti) 1710, waarin
brieven met Le Clerc en Cuper
98 Bijvoorbeeld in ВС XV, ρ 236 "Il seroit à souhaiter que quelque savant
Italien entreprit de donner une nouvelle édition de Joseph, dont il y a plusieurs Mss
dans les Bibliothèques d'Italie II rendroit un très-grand service à la République des
Lettres S'il ne pouvoit pas le publier en Italie, faute de Libraire, il seroit facile de le
faire ici, pourvu que l'on y eut la collation des Mss de ce pais-là"
In ВС XX, ρ 167 "Si nos Marchands Libraires avoient un peu plus de commerce
en Italie, qu'ils n'en ont, ou s'il y avoit des Libraires en ce pais-là, qui rassemblassent
III
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aux Manuces & aux Juntes, nous aurions bien plus fréquemment des livres d'Italie,
que nous n'en avons"
99. Brief van Valletta aan Le Clerc, Napels, 15 mei 1711 [UBA С. 139. а ]: "Ргеceperas enim, ut si quos haberemus manuscnptos codices antiques, aut illustrium
virorum scripta, quae nondum lucem vidisscnt, eorum copiam tibi faceremus, quae
tuo studio, atque opera typis Batavias edi recte curares".
100. Brief van Brenkman aan Le Clerc, Florence, 9 november 1711 [UBAC.28.d.]
Het boekje kreeg een bespreking in BC XXIV, 390-404.
101. BC XXII, 169: " ...l'illustre Cuper, de Deventer, connu par ses beaux ouvra
ges & respecté de tous les Savans de l'Europe; avec lesquels il entretient commerce,
sans être jamais querellé avec personne"
102. Brief van Cuper aan Henry Newton, Deventer, 24 april 1706 [Bnefklad; KB
68. В. 10.].
103. Brief Cuper aan Hans Sloane, Deventer, 21 januari 1707 [Briefklad; KB 68.
B. 10.].
104. BnefCuper aan Le Clerc, Deventer, 13 mei 1710 [Briefklad, KB72. G. 17.].
105. Brief Cuper aan Le Clerc, Deventer 15 augustus 1710 [Briefklad; KB 72. G.
17.].
106. Brief Cuper aan Le Clerc, Deventer 15 augustus 1710 [Briefklad; KB 72. G.
17.]. "l'Auteur m'en a envoyé deux exemplaires, etil m'a prie de vouloir faire autant,
que les Extraits en soient mis dans quelque Journal ...".
107. Brief Cuper aan Le Clerc, Deventer, 21 juni 1709 [Briefklad; 72 G. 17]: "
...un Journal, qui se fait en Hollande, et puisque le votre me plaïst le plus, vous ne
trouverez pas mauvais à ce que j'espère, queje vous envoyé à ce fin ce petit livre".
Vóór het verschijnen van de Bibliothèque Choisie zond Cuper, in dergelijke gevallen,
de te bespreken boekjes naar Bayle en Basnage de Beauval, voor plaatsing in de
Histoire des Ouvrages des Savans. Bijvoorbeeld- Brief van Cuper aan P. Nicaisc, Deventer, 1 juli 1699 [BNP ffr. 4368, f. 165]: "J'ay envoie votre lettre sur la mort de notre
feu grand amy [= Pagi] à Mr. Bayle; et il la fera sans doute insérer dans l'Histoire
des Ouvrages de Sçavans faite par Mr. Beauval, Advocat ...".
Toch had Cuper een weinig vleiend oordeel over Basnage de Beauval; zie HOSBOTS I, 62
108. Brief van Le Clerc aan Cuper, Amsterdam, 16 november 1708 [KB 72. G.
17.].
109. Brief van Cuper aan Le Clerc, Deventer, 16 juni 1713 [Briefklad; KB 72. G.
17.].
In deze brief vraagt Cuper om plaatsing van zijn correctie; in brief van Cuper aan
Le Clerc, Deventer, 26 september 1713 [Briefklad; KB 72. G. 17 ]: "Je vous suis
obligé d'avoir mis mon explication latine d'un passage de Minutius Felix ...".
110. Brief van Otto Mencke aan Leibniz, Leipzig, 1 november 1699 [Hannover,
Niedersachsische Landesbibliothek, L. Br. 636, 135]. (Dit citaat kreeg ik toegespeeld
van Drs. Huub Laeven.)
Het is wellicht ook met toevallig, dat Le Clerc, blijkens zijn Catalogus Bibltothecae
. ., (p. 66, no. 920), de Acta bezat van 1682 tot 1702; daarna stopte hij blijkbaar met
de aanschaf.
111. In de bedoelde passage in de Bibliothèque Ancienne et Moderne vergist Le Clerc
zich, als hij zegt, dat Leibniz het artikeltje in de Bibliothèque Universelle et Historique
geplaatst wilde zien; bedoeld is de Bibliothèque Choisie.
Zie ook BARNES, 203.

112. Zie voor het artikel van Leibniz in het tijdschrift van Basnage de Beauval:
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Hans Bots & Lerne van Lieshout, Contribution à la connaissance des reseaux d'information
au debut du XVllIe siècle , Amsterdam & Maarssen 1984, ρ 285
Het brieffragment in het handschrift van Le Clerc bevindt zich in (175)
Hannover in het Niedersachsisches Hauptstaatsarchiv onder signatuur Dep 84 Cal
Or 63 Nr 31 BI 551
113 Zie de catalogus van zijn bibliotheek, "libri manuscripti", pp 4 en 5 hand
schriften A tot en met L

Hoofdstuk IV
1 Briefkopie Jacques Bernard aan Père Léonard de St Catherine, Den Haag, 7
december 1702 [BNP ff 19211, f 178]
2 Haag, о с , VI, ρ 465 "Tout en prêchant la modération, Le Clerc leur [= zíjn
tegenstanders] répondit avec aigreur, quelquefois avec brutalité, mais, on doit
l'avouer, ses adversaires en général ne le traitèrent pas avec plus de ménagements,
c'est là son excuse"
3 Zie over deze "Querelle des Anciens et des Modernes" (1687-1716)
- Manfred Fuhrmann, "Die »Querelle des Anciens et des Modernes«, der Nationalismus und die Deutsche Klassik", in Classical influences on western thought A D
i650-J«70(Cambridge 1977)
- H Gillot, La Querelle des Anciens et des Modernes en France (Parijs 1914)
- Paul Hazard, LM crise de la conscience européenne (1680-1715) (Parijs 1935)
- Henk Hillenaar, "Frankrijk en de Franse ideeënwereld m de «Bibliothèque Universelle et Historique» (1686-1693)", in BUH-BOTS, 285-343
- H Rigault, Histoire de la Querelle des Anciens et des Modernes (Parijs 1859)
4 Henk Hillenaar, / с , ρ 318, DARNES, 10
5 J Oudaans Aanmerkingen over Q Horatius Flaccus Dichtkunst op onze tyden en
zeden gepast, door A Pels (Amsterdam 1713) Hierin "Berecht" van David van
Hoogstraten, ρ 16
6 Pieter Burman, Le Gazettier menteur , pp 5 en 44
In de Nederlandse vertaling van dit schotschrift. De Logenkramer ofJan de Klerk van
leugenen en lasteringen overtuigt
(Amsterdam 1713), ρ 33, wordt de benaming
"censeur public" vertaald met "openbaer keurmeester
7 BC XXII, ρ 166 " O n définit les Belles Lettres, ou les Humanitez, la connoissance des Antiquitez Greques & Romaines, sans en exclurre néanmoins la connoissance des Langues Orientales & sur tout de l'Hébraïque, & des jolis livres, qui ont été
écrits dans les Langues modernes On croit qu'on doit s'éloigner également de goût
de ceux, qui n'estiment que l'Antiquité & de ceux qui la méprisent Au reste comme
chacun ne peut pas si fort étendre ses études, on consent qu'on nomme Belles-Lettres
principalement la connoissance des Antiquitez Greques & Romaines"
8 In een brief aan de onderbibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te Parijs,
Nicolas Clément, schreef abbé Jean-Baptiste Dubos niet erg lovend over de Parrhasiana [BNP AR 53 ff 125-126], brief Dubos aan Clément van 29 juni 1699 "Monsieur
Le Clerc, sous le nom de Théodore Parrhase vient de donner un ana qu'il appelle
Parrhasiana Je n'ai encore lu que la moitié du livre qui me paroit une compilation
de choses ou usées ou inutiles " Dubos verbleef in Amsterdam om op de veiling die
Henri Wetstein hield op 20 juh 1699 [zie VAN EEGHEN IV, 169] m opdracht van
Clement boeken te kopen
IV
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9 Parrhasiana Ι, ρ 225
10 Zie Theodorus Jacobus Meijer, Kritiek als herwaardering, het levenswerk van
Jacobus Perizonms (1651-1715), Leiden 1971, ρ 198
11 Jean Masson (1680-1750) Na zich in verschillende Europese landen op de
klassieken en de numismatiek te hebben toegelegd, werd hij in de Republiek als
proponent aangenomen en hij voltooide daar zijn studie Hoewel hij verschillende
reizen door Europa heeft gemaakt, schijnt hij zich hoofdzakelijk in Engeland te hebben
opgehouden [Zie onder andere A Chalmers, The Generai Biographical Dictionary
XXI, pp 448-449, Mananne Couperus in haar artikeltje over hem in Jean Sgard,
о с , ρ 264]
12 Masson vertelt zelf over het verloop van deze onenigheid in de Histoire critique
de la république des lettres, tant Ancienne que Moderne, XII, artikel 4 (Amsterdam 1716)
13 Brief Jean Masson aan Le Clerc, Utrecht, 30 juli 1704 [UBA С 91]
14 William Whiston, A short view of the chronology of the Old Testament, and of the
Harmony of the four evangelists, Cambridge 1702
15 Histoire critique, XII, ρ 59 De brief van Le Clerc aan Masson is met bewaard
gebleven
16 Ibidem "J'eus si peu de ressentiment de ce procédé, queje vis très-souvent
Mr Le Clerc pendant environ trois mois de séjour, que je fis à Amsterdam, l'an
1707, lui donnant même les petits Ouvrages, queje mis alors au jour, sans jamais
lui faire la moindre plainte"
17 - Q Horatu Flaca vita ordine chronologico sic Delineata studio Joannis Masson,
Leiden (A Dyckhuysen) 1708
- Ρ Ovidtt Nasoms vita ordine chronologico sic Delineata
studio Joannis Masson, Am
sterdam (weduwe J Janssomus van Waesberge) 1708
18 Le Clerc was uiterst voorzichtig in het geven van kritiek op die zaken die, in
zijn ogen, verbetering behoefden Zo vertelde hij naar aanleiding van een duidelijk
in het oog springende vergissing van Masson [XIV, 232] "C'est une chose si connue,
que l'on ne peut pas douter que Mr Masson ne la sache Je remarque cela, afin que
les Adversaires, qu'il pourroit avoir, ne tirent pas avantage d'une pure mepnse On
ne doit jamais reprocher cette sorte de choses à des gens, qui en savent assez, pour
les éviter, s'ils y prenoient garde, à moins qu'ils n'aient reproche aigrement de semblables mégardes à d'autres"
19 Michaud, in zíjn Biographie universelle oordeelt niet zo positief over Masson
"
savant distingué, mais qu'on ne peut citer sans se rappeler aussitôt sa vanité,
son pedantisme et ses querelles continuelles
" Prosper Marchand vertelt, dat de
gebroeders Samuel en Jean Masson, tezamen met hun neef Philippe, de bijnaam "les
maçons et même les Manoeuvres de la République des Lettres" genoten Zie zijn
Dictionnaire critique II, artikel 2 over David Martin
20 Praefatio XIII "
meque piget, quod CI vir [= Le Clerc] inconsultis, non
modo antiquionbus Graecis Scnptonbus, sed Lexicis, quae cotidie teruntur, suam
in me exercuent censuram"
21 Het totale tijdschrift bevatte vijftien delen en verscheen van 1712 tot 1718
Uitgever was eerst Van Poelsum te Utrecht, later Desbordes
22 Histoire Critique des Journaux par M С * * * Amsterdam (J F Bernard) 1734,
II, ρ 164
23 Jean Masson was een verklaarde vijand van Le Clerc, maar in een brief aan
Desmaizcaux [Hartlebury Castle, 11 september 1710, BL Add 4285 ff 182] ontkende
Masson dat hij meegewerkt zou hebben aan de totstandkoming van Le Gazettier
menteur "Je suis surpris, que l'on ait dit à Mr Bernard, quej'avois part au Gazetier
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&c Je n'en ay jamais vu un mot, que plus de trois semaines après la publication, δι
je n'en avois assurément rien su du dessein qu'après son impression, qui me fut
mandée par un ami d'Utrecht
Quoique je ne sois nullement content de Mr Le
Clerc, je serois pourtant bien fâché de le traiter d'une semblable manière "
24 In het buitenland verschenen ook al spoedig reakties op de Ars Critica, deze
geschriften kwamen in de Bibliothèque Choisie echter met of nauwelijks aan de orde
en blijven verder in deze studie onvermeld In 1698 zag bijvoorbeeld in Londen een
anoniem werkje het licht met de titel, A Free but Modest Censure of the late Controversial
Writings and Debates of the
Bp of Worcester [= Edward Stillmgfleet] and Mr Locke
Together with Brief Remarks on M Le Clerc's Ars Critica
In dessen verscheen eenjaar later, in 1699, een Introducilo ad studium Philologicum,
Criticum & Exegeticum, in qua simul Joanms Clerici Critica & Marci Meibomu novum
specimen Biblicarum emendationum & mterpretationum exammantur De auteur was Joannes Henricus Mams
25 Hendrik Wetstein (1649-1726) Zie over hem VAN FECHEN IV, 169-173, Groot
algemeen historisch, geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek onder het
opzicht van David van Hoogstraten en van Jan Lodewijk Schuer, (Amsterdam/Utrecht/'sGravenhage 1733), VII, ρ W 60 "Hij stondt zonderling in de gunst der groten en
voornaamsten van de Stadt, en hadt veel ommegang met verscheide geleerde mannen
van zynen tydt, als Graevius, Gronovius, Francius, Penzonius, Broekhuizen en an
dere"
26 Zie over Joan van Broekhuizen het artikel van J A Worp, "Joan van Broek
huizen", in Tijdschrift voor Nederlandiche taal-en letterkunde. Leiden 1891, pp 40-113
Worp vermeldt [p 89] dat Van Broekhuizen eens het plan had gehad de Parrhasiana
te bestrijden vergelijk brief van Van Broekhuizen aan Pieter Burman van 11 februari
1703
Worp vertelt ook dat Van Broekhuizen [p 89] Le Clerc in zijn Tibullus [ρ 3] even
"had getikt"
Vanuit deze kring van latinisten heeft geen geleerde zoveel kritiek te verduren gekre
gen alsjuist Le Clerc Uit de onderlinge correspondentie van deze classici komt naar
voren dat ze elkaar, ondanks alle verdeeldheid, hielpen in hun gemeenschappelijke
strijd tegen Le Clerc Zo stelde Burman aan Van Hoogstraten bijvoorbeeld de vraag,
hoe betrouwbaar Ludolf Küster, een grote vriend van Bentley, eigenlijk wel was en
of er "inter Gorallum [= Le Clerc] et Kusterum sit sincera amicitia" In zijn antwoord
moet de Amsterdamse geleerde melden dat tussen beiden sprake is van een goed en
regelmatig contact Deze mededeling had tot gevolg dat Burman voortaan op zijn
hoede zou zijn en Küster met zou betrekken m zijn polemiek met Le Clerc [brieven
UBU HS 6 к 9 , f 95 Burman aan Van Hoogstraten, Leiden, 27 januari 1710 en
f 96 Van Hoogstraten aan Burman, Amsterdam 14 februari 1710]
27 Th J Meijer, о с , ρ 99 vertelt van zo'n bijeenkomst "Een enkele maal was
men bijeen, als de "buitenleden" eens in de gelegenheid waren Amsterdam aan te
doen Dat gebeurde bijvoorbeeld m 1693, juni, toen Penzonius zich uit Franeker op
weg naar Leiden begeven had Bij deze gelegenheid ontmoette men elkaar bij Wet
stein, daarna toog men naar cafe De Beurs (Taberna Moneta)"
28 ZieJ A Worp, о с , pp 75-84
29 Zie Th J Meijer, о с , pp 149-153
30 Zie
Cl Aehani Sophistae Vana Historia , Χ, ρ 22 Th J Meijer, о с , ρ
149, noot 26
Le Clerc besteedde een paar bladzijden van de pracfatio voor zijn С Pedonts Albmovani
Elegtae lil
, uitgegeven onder het pseudoniem Th Gorallus, aan de opmerking
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van Penzomus in diens Aelianus "Video tamen scnptorem nuperum Artis Criticete,
Amstelodami anno M D C C recusae, ad tribunal Cnticorum vocatum a viro longe
eruditissimo, qui Aeliani varus Historias nuper edidit, quod, ut lile quidem putat,
Cnticae artis Scriptor acerbiorem aequo censuram in Quintum Curtium exercuisset "
In een ingezonden brief van Penzomus aan de Nouvelles de la République des Lettres,
januari 1703, [pp 3-15] handelend over een correctie op zijn Aelianus, het de Leidse
hoogleraar zich terloops ontvallen dat hij niet wist wie Gorallus eigenlijk was
31 Zie H Smitskamp, "Penzomus en de crisis der geschiedwetenschap in de 17de
eeuw (Het historisch Pyrrhonisme)", in Verslag van de algemene vergadering van het
Historisch Genootschap , 68 (1953), pp 47-68
32 Vergelijk Th J Meijer, о с , ρ 144
33 Zie over Penzomus als historicus ook Th J Meijer, о с , hoofdstuk IV
34 In de Parrhasiana II, 63-64, spreekt hij zich duidelijk uit tegen het Pyrrhonisme
"enfin on peut amener par degrez un Pyrrhomen, parce qu'il raisonne, à quelque
certitude, mais ceux qui jugent, sans raisons, & qui n'en veulent point entendre, ne
peuvent être désabusez de rien, parce qu'ils rejettent l'unique moien d'être détrompez,
qui est la Raison Un Pyrrhomen demeure en suspens, parce qu'il voit des apparances
égales de tous les cotez, mais un homme qui juge au hazard, & qui n'en veut pas
revenir, décide par sa conduite que la Venté, & la Vertu ne sont que des chimères,
pour lesquelles on ne doit avoir aucun égard, & que chacun a droit dejetter au sort
de quelle opinion il sera, & de quelle manière il vivra, après quoi il devra suivre
aveuglement ce que le sort aura décidé
35 Parrhasiana I, 136 "Un Historien se doit dégager de ces endroits douteux, par
des termes généraux, de peur de tromper le Lecteur, par un détail dont il n'est pas
assuré"
Parrhasiana I, 139 "Un Historien n'est pas obligé de raconter tout, & de n'avancer
rien que ce dont il est parfaitement assuré"
36 Parrhasiana I, 150
Volgens Le Clerc was Gilbert Burnet in dit opzicht een goed voorbeeld van een ideaal
historicus Zo schreef Le Clerc over deze bisschop in de Bibliothèque Ancienne et
Moderne [III, 425-426] "Il étoit fort libre & fort ouvert, dans ses manières, & il disoit
ce qu'il jugcoit juste & véritable, en tous tems & en tous lieux
II faut avouer que
c'étoit-là une qualité essentielle, qui entre dans le caractère d'un bon Historien Si
ceux, qui entreprennent d'écrire l'Histoire, sont naturellement réservez & timides,
ou gens qui se piquent trop de prudence, ou en qui l'esprit de parti domine, on ne
peut attendre d'eux, qu'une perpétuelle dissimulation, ou même qu'un déguisement
continuel
37 Vergelijk Th J Meijer, о с , ρ 150, 155
38 ВС III, ρ 189 "Les défauts personnels que nous pouvons avoir, lui & moi,
n'ont point de rapport à cette contestation, ou il ne s'agit que de la vérité de certains
faits"
Ook in het voorwoord van het derde deel had hij al over Penzomus gesproken, "qui
garde très-peu de mesures d'honêteté dans ses querelles grammaticales"
39 Nouvelles de la République des Lettres, oktober 1703, pp 433-447
40 De eerste bespreking van Penzomus Q Curtius Rufus vond plaats in het nummer van 19 januari 1705, pp 27-31
De tweede, "Lettre à messieurs du Journal des Sçavans", werd op 22 juni 1705
opgenomen pp 360-364
41 Zie over hem vooral G W Kernkamp, "Pieter Burman, van 1696 tot 1715
hoogleraar te Utrecht", in Verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering en
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de sectievergaderingen van het Provinciaal Utrechts Genootschap van kunsten en Wetenschap
pen (Utrecht 1933)
42 Ρ Burman, De Logenkramer , ρ 95
43 In BC XIX, 369 vertelt Le Clerc, dat hij van Burmans auteurschap op de
hoogte werd gesteld door Brandt, hij doelde op Joannes Brandt (1660- 1708), van
1696 tot aan zijn dood remonstrants predikant in Amsterdam Brandt had het nieuwtje
op zijn beurt van Joan van Broekhuizen vernomen
44 BC IV, ρ 248 " M r Burman a aussi ajouté quelques petites notes de sa façon,
qui contiennent de semblables passages qui sont bien choisies
II a aussi eu le soin
de corriger le Texte de Phèdre, en divers endroits, lors que l'on ne pouvoit guère
douter que les corrections de ses Interprètes ne fussent bien fondées"
45 Ρ Burman, Tifi Petrontt , praefatio "Si denique demonstravero eumdem
Gallulum foede, dum viveret, Graevio, & Jano Brouckhusio, Viro Fratris in loco
mihi semper dilecto, adulatum, quampnmum ammum reddidennt, insanum & stolidum in modum cadavera eorum involasse"
46 Hierover merkt Kernkamp / с , [ρ 115] enigszins zedenmeesterlijk op "Daar
van is intusschen dit waar, dat Burman in zijn annotatie allerlei scabreuze passages,
zooal niet met voorliefde, dan toch met onnoodige gedetailleerdheid uitpluist " Ook
haalt Kernkamp een eigentijds fragment aan uit Bekentmaking van het roekeloos bestaan
van Pieter Burman , waarin zijn hang naar "het onkuische" aan de kaak wordt
gesteld "
zijn Commentanen over den alleronkuisten Τ Petronius, waarin hij
[= Burman] alle zijn wijsheid laat zien om alles wat tot geilheit strekken kan op de
allerklaarste wijze aan de jeugt, hem aanbevolen, voor te dragen, opdat die zijne
voetstappen stiptelijk zou leeren navolgen "
47 Zie G W Kernkamp, о с , ρ 112 Zie ook de toneelstukjes die naar aanleiding
van het proces door Burmans tegenstanders werden geschreven De Gewaande Weuwenaar, met het bedrage kermis-kind (Utrecht 1709, meerdere delen)
48 Zie Th J Meijer, о с , ρ 108
49 Vergelijk G W Kernkamp, о с , ρ 109
50 In de Nederlandse vertaling van Burmans libel De Logenkramer staat voorin
een "Opdracht aan Philalethes" door Abraham Bogaert.een pamflet uit de "Poetenstnjd", hierin vertelt Bogaert, dat de verdediging van Le Clerc, "het mager verweer
schrift", ook in het Nederlands was vertaald
51 Bijvoorbeeld in de brief van Ludolf Küster aan Joseph Wasse, Amsterdam, 16
september 1710 [BL add 4299, f 58] "De lite, quae nuper Clericum inter et Burmannum exorta est, nota ubi omnia esse non dubito " Hierna volgt een verwijt aan het
adres van Burman, die al te scherp en te beledigend te werk zou gaan
52 Brief van Bignon aan Cuper, Parijs, 9 mei 1710 [KB 72 H 7 ] "Je suis fâché
de la guerre qui s'allume entre M Le Clerc et M Burman II y a tout lieu de craindre
qu'ils ne s'en tiennent pas aux raisons Ne pourra-t-on jamais faire comprendre aux
sçavans le tort qu'ils se font par les injures reciproques, dont ils se déchirent"
Brief Cuper aan Bignon, Zwolle, 22 april 1710 [KB 72 H 7 ] "Je ne me mêle pas
de leurs disputes, mais je voudrois, qu'on se disoit pas des injures, qui font un grand
deshonneur a l'étude des Belles Lettres"
53 Brief Cuper aan Le Clerc, zonder datum en plaats [KB 72 G 17]
54 Bevres had over Burman trouwens een weinig vleiend oordeel, getuige zijn
brief aan Le Clerc, Utrecht, 2 januari 1713 [UBA С 18 ] "Je le [= Burman] vis
samedy ches van Water, et je l'entretins asses long- temps, je n'ai trouve ches luy ni
les graces, ni la solidité, de l'esprit, de la politesse Je ne luy en dcmandois pas, c'est
un cuistre batave, bouffi d'arrogance et de pédantisme " Zie over Bevres BARNES,
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131, 224.
Zie ook de brief van Ezechicl Spanheim aan Le Clerc, Londen, 10 juni 1710 [UBA
С 130. d.].
55 Deze brief was geschreven op 21 december 1710, vanuit Londen [UBL Burm
Q. 23 ].
Vermoedelijk, doelde de onbekende briefschrijver op Defensw S Augustini adversus
Joanms Pherepom in ejus opera animadversiones, dat in 1707 te Cambridge was gedrukt
56. Brief Veyssière La Croze aan Cuper, Berlijn, 12 mei 1710 [KB 72 H. 18 ].
57. Brief Le Clerc aan Turrettini, Amsterdam, 5 juni 1710 UBP Genève, Ms. f.
487] "C'est un méchant homme, qui passe pour un Athée, et qui est fort haï des
Ministres à Utrecht, mais il se moqueroit de toutes plaintes, qui ne viendroient pas
d'en haut On se laisse, en ce pais, effrayer par cette espèce de canaille avec qui
personne ne veut avoir à faire, & comme la nation est naturellement envieuse &
jalouse, elle excuse beaucoup plus facilement le vice, qu'elle ne rendjusticc à le vertu".
58. Ibidem.
59. Menandrt et Phiiemoms reliquiae, quotquot repenn potuerunt, graece et latme, cum
notts Hugonis Grotu etjoannis Clerici . , Amsterdam (Th Lombrail) 1709.
60. Zie bijvoorbeeld de brief van Cuper aan Fabncius, Deventer, 12 september
1710 [Briefklad; KB 72. H. 15 ]· "Phileleutherus Lipsiensis certe loquitur Bentlejum;
sed capere non possum quare adversanum laudet immitcm et mordaeem ..."
Ook in de brief van Fabncius aan Cuper, Hamburg, 21 augustus 1710 [KB 72. H.
15 ]. "Sub Philcleutheri Lipsiensis nomme non dubito latere Rich. Bentleium . ."
61. Zie brief Burman aan Bentley, Utrecht, 13 september 1710 opgenomen in:
The correspondence of Richard Bentley, D D., Londen 1842, I, pp. 408-410: "Quod
quidem ad me adtinet, ne momento quidem dubius haesi, postquam a CI. Sikio
literas acceperam, amicum ejus, ut aiebat, paratas habere in Menandri et Philemonis
Reliquias emendationes, quin statini suspicarer, illas a nemine proficisci posse, nisi
a Te . . . "
62. Ibidem· "... Te, qui regnum hodie in hoc scientiae genere possidcs".
63. Bentley volgde de geruchtenstroom over het auteurschap van zijn editie natuurlijk met grote belangstelling. Zo schreef hij aan Sike [brief opgenomen in-The
correspondence of Richard Bentley ., I, pp. 410- 411]. "I had a letter from Küster
by the hand of a learned Venetian Nobleman, who told me the chat in Holland about
Phileleutherus And yet Küster himself, in his Letter, pretends that the book is a
very shrewd book, telum a non vulganbus lacertis tortum; sed de Auetore diversae
sunt sententiae. What is the meaning of this grimace? Can he really doubt of the
Author? as if Mr. Burgh did not hear him and Hemsterhuis speak of the author
without doubting."
64. Burmans correspondentie met anderen, bijvoorbeeld met Penzomus vergelijk
Th J Meijer, о.с , ρ 196, bewijst overigens het tegendeel.
65. Alexander Cunningham, sinds 1710 in Den Haag wonend, voorheen hoogle
raar in de Rechten in Edinburgh
66

Zie ook BARNES, 220-224.

67. John Davics (1679-1731). Rector van Fen-Ditton, dichtbij Cambridge. De
bijdrage van Salvini kreeg een plaats in de bespreking van BC XXII, pp. 202-236.
68 Brief van Le Clerc aan Cuper, Amsterdam, 20 mei 1710 [KB 72. G 17.].
69.

BARNES, 214

70. Brief van Le Clerc aan Bentley, Amsterdam, 25 juni 1710; brief van Bentley
aan Le Clerc, Cambridge, 1 juli 1710 beide opgenomen in: The correspondence of
Richard Bentley . , I, pp. 397-407
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71. Acta eruditorum, januari 1711, pp. 30-40; Journal des Sçavans, september 1710,
pp. 501-504.
72. M. Tulli Ciceronis Tusculanarum disputationum libri V. Ex recensioneJoannis Davisii ..., Cambridge 1709.
73. Mr. Le Clerc's judgment and censure of Dr. Bentley's Horace; out of the Amsterdam
edition, compar'd with that of Cambridge. Translated from the French,. Londen 1713.
74. Küster schreef in een brief aan Bentley Amsterdam, 5 augustus 1712; in: The
correspondence of Richard Bentley ..., I, pp. 437-439: "Clericus nuper in gratiam piene
redire tecum videbatur, cum ipsi dicerem, te saluti ejus ad me bibisse. Scio quidem,
te minime curare, quo loco apud eum sis; sed tarnen, cum ipse plurimos habeat
amicos, quique eum magni faciant, ut nosti: praestat eum habere amicum, quam
inimicum".
75. Vergelijk BARNES, 224; ook in de correspondentie van Bentley [Π, p. 435; brief
van Küster aan Bentley, Amsterdam, 5 augustus 1712]: "Vidi Roterodami plus duodecim, ni fallor, ejusmodi carmina Satyrica, partim Belgice, partim Latine conscripta:
in quibus etiam Burmanni, prompti ad talia et exercitati, manum agnoscebam".
76. BC XXV, p. 404: "Mr. Heuman m'attribue encore une lettre Latine, qui est'
dans le Tome IX de la Bibliothèque Choisie, sous le nom de C. Veratius Philellen;
pour des raisons, qui ne sont pas assez fortes. Mais il me permettra de ne pas satisfaire
sa curiosité là-dessus."
77. In de Bibliothèque Choisie wordt er eigenlijk maar een «.ontemporaine dichter
genoemd, voor wie Le Clerc echt waardering kan opbrengen [ВС XXV, p. 232]:
Les poésies, que Mr. Rousseau [= Jean Baptiste Rousseau (1670-1741)] a publiées
l'année passée à Soleurre, ne sont point méprisables; parce qu'elles ne choquent ni le
Bon-Sens, ni l'honêteté, & qu'il y a d'ailleurs de l'esprit & du stile".
78. Vergelijk Henk Hillenaar, I.e., p. 300.
79. " ...quorum unus in omni paene studiorum genere dictaturam sibi vindicans,
ideoque aegre ferens alios, quibus se multo superiorem putat, laudatos ab eo publice
esse, quod certe signum est animi jejuni fit pusilli, virus suum evomuit in ..."
80. Met deze "Fransche haen" wordt Le Clerc bedoeld. "Gallus" betekent in het
Latijn immers niet alleen "Galliër", maar ook "haan". In verschillende hekeldichten
zou Le Clerc met dit ijdel en pronkerig dier worden vergeleken.
81. Joan de Haes, R. Ansloo's Poezy (Rotterdam 1713). Al eerder werd verwezen
naar literatuur over de "Poëtenoorlog"; zie hoofdstuk 1, noot 67.
82. Demonstratio Evangelica, in Oeuvres de Boileau, editie van 1716 (Genève), II, p.
381.
Zie over deze kwestie ook BARNES, 225.
83. Mémoires de P. Daniel Huet, évêque d'Avranches, traduits pour ia première fois du
latin en français par Charles Nisard, Parijs 1853, pp. 213-215.
84. Vergelijk BARNES, 146

Le Clerc verstond, in dit verband, onder filosofie vooral logica en wiskunde.
85. Le Clerc begint het tiende hoofdstuk van zijn Parrhasiana als volgt [1,341]: "Il
n'y a personne, qui puisse rendre un meilleur compte des Ouvrages & des Etudes de
Mr. L.C.[= Le Clerc zelf] que moi; & puis qu'il est utile que le Public le sache, à
cause de ceux qui l'ont attaqué, je dirai ce que j'en sai. II a fait le fonds de ses Etudes
de trois choses, des Belles Lettres, de la Philosophie, & de la Théologie, avec leurs
dépendances; SÌ il s'y est appliqué également des sa plus tendre jeunesse, en sorte que
l'une de ces Sciences a succédé à l'autre, tour à tour, selon la situation où il s'est
trouvé, ou selon ses occupations. Il en use encore de même à present; & il y a de
l'apparence qu'il le fera le reste de sa vie".
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86 Zie grafiek hoofdstuk 5, pp
87 Voor deze paragraaf werd onder andere gebruik gemaakt van
- Antoine Adam,Le mouvement philosophique dans la premiere moitié du XVIIIe siècle,
Parijs 1967
- Georges Gusdorf, l'Avènement des sciences humaines au siècle des lumières, Parijs 1973
- George Gusdorf, Les principes de la pensée au siècle des lumières, Parijs 1971
- J A B Jongcneel, Het redelijk geloof in Jezus Christus, een studie over de wijsbegeerte
van de Verlichting, Wageningen 1971
- Leszek Kolakowski, Chrétiens sans église La conscience religieuse et le lien confessionnel
au XVIIe siècle , Parijs 1969
- Religion, erudition et critique à lafindu XVIIe siècle et au début du XVIIIe, Panjs 1978
- W Stoker, DeChristelijkeGodsdtenstindeFtlosofievande Verlichting, Assen 1980
88 - Ρ Swagerman, Ratio et revelatio Een theologisch critisch onderzoek naar het
Godsbewijs en de Godsleer uit de menselijke ratio en de verhouding van de natuurlijke theologie
tot de geopenbaarde theologie bij enige Nederlandse hoogleraren in de theologie of in de filosofie
van 1650 tot 1759 Groningen 1967
- J А В Jongeneel, о с
89 Le Clercs oordeel over de rooms-katholieke kerk stond onder andere te lezen
in het vijfde deel van zijn Bibliothèque Choisie, waar hij deze kerk verweet [V,312-313]
m haar leer te beschikken over "une infinité de spéculations, qui quand elles sont
vrayes, sont au dessous de la portée de la plupart du monde, & par l'établissement
deje ne sai combien de cérémonies & de pratiques, auxquelles le corps a plus de part
que l'esprit, & dont l'Evangile ne dit pas un mot"
90 B C I I . p 283
91 Zo bestrijdt Le Clerc in het "avertissement" bij deel VII de opvatting dat zij,
die zich niet erg aangetrokken voelen tot de liturgie en niet altijd respect opbrengen
voor de geestelijkheid, vijanden van de godsdienst zijn en dan meteen ook maar
atheïst of vrijdenker genoemd moeten worden
92 Zie Henk Hillenaar, / с , pp 292-293
93 Zie Hans Bots en Jan de Vet, "Les Provinces-Unies et les Lumières", in
Dix-Huitième Siècle, Revue Annuelle publiée par la Société française d'Etude du 18e siècle,
10 (1978), pp 102 e ν
Eventueel H de Vos, "Rationalisme en godsdienst, in Het rationalisme. Den Haag
1960, pp 35-53
94 Deze opvatting houdt in strikte zin in dat er weinig ruimte is voor openbaring
Le Clerc is hierin niet zo extreem, voor hem vormen de openbaring en de rede een
aanvulling op elkaar, en zijn nooit met elkaar in strijd De rede komt immers van
God en zal ons nooit misleiden, als wij haar nauwgezet volgen [VII, art 8] " on
ne peut rien trouver, dans la Religion Chrétienne, qui soit contraire à la droite Raison"
Niets van wat geopenbaard is, verwerpt Le Clerc weliswaar, maar hij is van oordeel
dat niet gepoogd moet worden om aan onbegrijpelijke zaken een uitleg te geven
[XVIII,417] "Je ne rejette aucun Mystère, parcequ'il est incompréhensible, lors qu'il
est révélé, mais je dis qu'on ne doit pas entreprendre d'expliquer ce qu'on n'entend
pas, & encore moins imposer ces explications & des termes, qui ne sont pas de la
révélation, comme nécessaires"
95 Zie hierover onder andere
- Hans Bots, "L'esprit de la République des Lettres et la tolérance dans les trois
premiers périodiques savants hollandais", in XVIIe siècle, 116 (1977), pp 43-57
- Hans Bots & Jan de Vet, "La notion de tolérance dans la Bibliothèque Ancienne
et Moderne(1714-1727)", in LIAS, X(1983)l, pp 123-129
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96 Zie over de filosofie van Le Clerc onder andere. M.C Pitassi, "Jean Le Clerc
bon tâcheron de la philosophie, l'enseignement philosophique à la fin du XVIIe
siècle", in. LIAS, Х{\9Щ\, pp.105-129)
97. M.C Pitassi, i.e., p. 107
98.

Vergelijk BUH-BOTS, p. 243.

99 Zie ВС I, p. 229: "Mr. Grew, connu par plusieurs beaux Ouvrages de Physi
que, fait bien voir ici qu'il n'y a point de science, qui puisse mieux servir à appuyer
la vérité de la Religion en général, & celle de la Religion Chrétienne en particulier. "
100. Zie BUH-BOTS, pp. 238-239 en 349-355.
101 Libera de Sancto Amore Epistolae theologicae, in quibus vani scholastuorum errores
castigantur, Irenopoh, 1679(sic).
102 Zie zijn bibliografie in: La France prolestante ou des vies des protestants français
. par Mm Eug et Em Haag, 1846; ook Genève (Slatkine reprints) 1966, deel VI,
pp. 461-470.
103 Vergelijk BARNES, 105-106: citaat uit het voorwoord van de Entretiens: "Comme l'Ecriture n'est pas un livre de philosophie..."
Onder "philosophie" werden ook de positieve wetenschappen verstaan.
104 In de Entretiens schreef Le Clerc: "Ce n'est pas seulement Spinoza qui a voulu
faire une Religion toute métaphysique, ou plutôt détruire toute sorte de Religion
pour mettre en leur place sa Philosophie. .". Zie ook BARNES, 107.
105. Maria Christina Pitassi, "L'écho des discussions métaphysiques dans la correspondance entre Isaac Papin et Jean Le Clerc (1684-1685)", in: Revue de Théologie
et de philosophie, 114 (1982), pp. 259-275.
106 H J. de Jonge, De bestudering van het Nieuwe Testament aan de Noordnederlandse
universiteiten en het remonstrantse Seminane van 1575tot 1700, Amsterdam-Oxford-New
York 1980, p. 26.
107 H.J. de Jonge, o.c , ρ 61.
Maria Christina Pitassi, o.c , p. 107 e.ν
108 Amsterdam (Η. Desbordes) 1685
109. In zijn Genesis namelijk. Ook ВС XXI, 280-281: "La troisième Dissertation
fait voir . que l'on doit regarder Moïse, comme le véritable Auteur du Pentateuch ..".
110 Zie voor deze polemiek René Voeltzel, "Jean Le Clerc (1657-1736) et la critique biblique", in. Religion, érudition et critique à la fin du XVIIe siècle et au début du
XVIIIe, Parijs 1968, pp 33-52.
In zijn Bibliothèque Choisie komt duidelijk naar voren, dat ook Simon evenals Le
Clerc geen zin meer heeft om de polemiek voort te zetten; Simon verdedigt Le Clerc
zelfs tegen aanvallen van abbé Faydit [Zie BC XVIII, 194], terwijl Le Clerc opmerkingen van Simon over fouten in zijn werk met meer de moeite van het reageren
waard vindt [BC XVIII, 160]. "Ce qu'il dit de moi de désobligeant, ne me fera pas
grand mal, & je souhaite que personne ne lui en fasse davantage".
111. Twelve dissertations out of Monsieur Le Clerk's Genesis Done out of latin by
Mr. Brown..., London, Printed and arc to be sold by R. Baldwin, 1696.
112. Veteris Testamenti libri historia Josua,fudices, Rutha, Samuel, Reges, Paralipomena, Esdras, Nehemias et Esthera. ., Amsterdam (H. Schelte), 1708.
113 H.J. De Jonge, о с , p.55, zegt over deze editie: "Zij bevatte de annotaties
van de Engelse theoloog en criticus Henry Hammond (1605- 1660), welke Clericus
om hun kwaliteit uit het Engels in het Latijn had vertaald, en daartussen de aanteke
ningen van Clericus zelf, tussen teksthaken gezet en vooizien van zijn naam. Het
werd daardoor een enigszins halfslachtig werk, te meer doordat Clericus zich nog al
eens het verleiden om commentaar te geven op Hammonds opmerkingen .."
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114. Daniel Whitby (1638-1726) Rector van St Edmunds in Salisbury. Zíjn magnum opus zou in 1703 voor het eerst verschijnen. A paraphrase and commentary on the
New Testament
115. Gilbert Burnet (1643-1715). Engels protestants theoloog; in 1699 hoogleraar
te Glasgow Hij was een man van de "broad church". Zie voor zijn brieven over de
kwestie aan Le Clerc: BARNES, 257-260
116. Een brief van Le Clerc aan Burnet van 10.11.1700; een van Whitby aan Le
Clerc, 6 1 1701· en een van Le Clerc aan Whitby, 4 4.1701
117 H.J. de Jonge, о с , ρ 61
118 - Overeenstemming der evangelisten, onder welkegevoegt is de histon van Christus,
zamengestelt uit de vier evangeliën. Uit het latyn vertaalt. Amstcldam, Arentz en Van
der Sys, 1700
- The harmony of the evangelists . with a paraphrase and dissertations by J Le Clerc,
London, Sam. Buckley, 1701.
119. Zie brief van Elizabeth Clarke aan John Locke, Chipley, 4 12 1703 [in: Benjamin Rand, The correspondence ofJohn Locke and Edward Clarke , Londen 1927, p.
592] Nadat zij heeft geïnformeerd of Locke en de rest van de familie (= familie
Masham) ontsnapt zijn aan deze "most dreadful storm", vertelt zij. "The damage
done in this country is very great, and of the number of those that have lost their
lives, the Bishop and his Lady (of Bath and Wells) are two".
120 Le Clerc vond dat Kidder de eerste gelegenheid had moeten aangrijpen om
Le Clerc genoegdoening te geven [BC IV,390]. "comme il le pouvoit faire dans son
II Tome de Ia Démonstration du Messie, publié en 1699" In deze uitgave had Kidder
overigens wel een gunstig oordeel over Le Clerc uitgesproken, maar hij had niet
toegegeven dat zijn eerder gepubliceerde oordeel over hem op een misverstand had
berust.
121. Ook in het "avertissement" bij deel VII spreekt Le Clerc zich in eenzelfde
zin uit; het onderzoeken van de waarheid van bepaalde dogma's noemt hij daar geen
bewijs voor vrijdenkerij.
122. Zie hoofdstuk I, paragraaf II.
123. Zie over eerdere beschuldigingen van ketterij ook BUH-DOTS, 293.
Zie ook· COLDEN, 152-153 en BARNES, 242
124. Le Clerc heeft deze beschuldigingen eveneens van de hand gewezen in brieven
aan twee invloedrijke politici uit de Republiek, Anthome Heinsius [klad UBA К.
22] en Willem Buys [UBA К. 15], maar ook aan Daniel Ernst Jablonski(1660-1741)
[UBA N. 25], hofpredikant te Berlijn en invloedrijk lid van de Duitse Academie van
Wetenschappen [Zie Erik Amburger, Die Mitglieder der Deutschen Akademie der Wis
senschaften zu Berlin 1700-1950, (Berlijn 1950), zie ook, BARNES, 242]
125. Het boekje van Mesnard werd natuurlijk door degenen die Le Clerc minder
gunstig gezind waren, met enthousiasme begroet. Zo schreef Veyssière La Croze
aan Cuper [KB 72. H. 18, Berlijn, 14 08 1709]: "Un savant Ministre de Londres
appelle Mr. Mesnard a écrit depuis peu contre lui [= Le Clerc] un ouvrage solide &
bien écrit Mr. Le Clerc a inséré une réponse qui ne répond à rien dans le XVIII
Tome de sa Bibliothèque Universelle (sic)".
126 Dcspineul publiceerde in de Journal de Trévoux.
- 1701 [Janvier & Février], pp 58-77 over de Harmonía Evangelica..
- 1701 [Supplément des mois Juillet & Août], pp 49 ev.: "Réponse aux reflexions
de M. le Clerc, sur l'Article VIII. des Mémoires de Janvier & Février, imprimé à
Trévoux".
- 1702 [Suite des Mémoires d'Août; ook separaat uitgegeven]· "Seconde réponse
critique à Mr. Le Clerc" (20pp )
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- 1703 Quin], pp. 678-695: "Réponse du père Despineul Jésuite à M. Jonston sur les
difficultez, qu'on lui a proposées dans les Mémoires de Trévoux de l'Edition de
Hollande". [Eenjaar later ook separaat uitgegeven bij Etienne Ganeau te Trévoux]
Le Clerc schreef in de Amsterdamse editie, die de titel droeg· Mémoires pour l'Histoire
des Sciences et des Beaux Arts, .. ; Sec Edit augmentée de diverses Remarques et de plusieurs
Articles nouveaux. (1701-1705). Hierin richtte Le Clerc zich, ook onder een pseudoniem van Mr. Jonston, tegen Despineul: 1701 [pp. 129 ev. en in het nummer van
mei en juni]; 1703 [Mars] en 1705 [Janvier].
127 Zie J.C. van Slee, De geschiedenis van het sociniamsme in de Nederlanden, (Haarlem 1914), met name hoofdstuk V. : "Het sociniamsme in den kring der remonstranten
en de remonstrantsch-gezinden".
128. Novum Testamentum Graecum, cum lectionibus vanantibus MSS. exemplartum,
verstonum, editionum, SS. Patrum et senptorum ecclesiasticorum . studio et labore Joannis
Millii ..fCollectionem Millianam recensuit, melton ordine disposuit, novisque accesswmbus
locupletavit Ludolphus Kusterus. Rotterdam 1710.
Zie over John Mill: Adam Fox, John Mill and Richard Bentley. A Study of the textual
Criticism of the New Testament 1675-1729, Oxford 1954.
129. Zie De Jonge, o.e., pp.24 en 26.
130. Ibidem, 50.
131. Over de betrouwbaarheid van de kerkvaders merkte Le Clerc op [11,282]:
"Ceux qui ont un peu lu les Pères savent qu'ils ne sont rien moins, que des Interprètes
exacts de la lettre de l'Ecriture Sainte & il n'y a aucune tradition Apostolique assurée,
concernant l'explication des passages particuliers du Nouveau Testament".
132 In dit artikel besprak hij twee boeken:
- J. A. Fabricius, Codex apocryphus Novi Testamenti ., Hamburg 1703.
- J.E Grabius, Spicilegium S.S. Patrum ., Oxford 1700.
133 Uitgegeven te Keulen in 1688, bezorgd door Friedrich Sylburg; cf. винBOTS, p.213.

134. Deze verhandeling is opgenomen in de Ars Critica, deel III, die bij Schelte en
Waesbergen in 1712 uitkwam.
135. Overigens beantwoordde Le Clerc deze kanunnik wel degelijk, namelijk in
de Epistolae cnticae ...
136 Zie over deze uitgave van Le Clerc:
- Joseph Α. Fischer, "Die ältesten Ausgaben der Patres Apostolici, ein Beitrag zu
Begriff und Begrenzung der Apostolischen Vater.Erster Teil", in. Historisches Jahrbuch, Munchen/Freiburg 94 (1974), pp. 160-177.
137 Zie Golden, 140-141.
138. Volgens Barbeyrac (en VAN EEGHEN II, 185) werd dit bock met in Antwerpen
gedrukt, zoals het titelblad vermeldt, maar in Amsterdam bij Pieter Mortier.
139. Zo reageerde hij bijvoorbeeld niet op:
- John Milner, Animadversions upon Mr Le Clerc's Reflections upon our Saviour and his
Apostles.. , Cambridge 1702.
- Abbé Faydit, Apologie du système des saints pères sur la Trinité, contre les Tropolatres,
& les Socimens, ou les deux nouvelles hérésies d'Etienne Ney & Jean Le Clerc Protestons,
refutées .., Nancy 1702. [In ВС X, p. 383 noemt Le Clerc in verband met deze
beschuldiging "un menteur et un fou".]
- Defensio S Augustini adversus Joannis Phereponi in ejus opera animadversiones, Cam
bridge 1707.
140. Jean Martianay(1647-1717). Zelfs zijn medebroeders betreurden, datMartianay zo weinig beheerst was in zijn kritieken. Zie hierover- Bibliothèque générale des
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Ecrivains de l'ordre Bénédictin de la congrégation de Saint Benoit , par un religieux
Bénédictin de la Congrégation de St Vannes, , Bouillon 1777, deel II, pp 191-202
141 Sancii Eusebii Hieronymi Stndoniensis Presbyten divina Bibltotheca antehac inedita,
Parijs 1693, 1699, 1704, 1706 deel IV en V
142 Uitgegeven te Amsterdam bij De Lorme in 1700 Barnes noemt dit werk
"un des plus modernes et des plus audacieux pour l'époque" [BARNES], 142
143 ВС Vili, 220 " gasconades ridicules de notre Bénédictin
ВС Vili, 223 " mais notre Moine défend S Jerome quand il a tort, & l'abandonne
quand il a raison"
ВС VIII, 304 "Si D Jean Martianay avoit la moitié du savoir, qu'il veut que l'on
croye qu'il a, & la moitié de l'exactitude, qu'il fait semblant d'apporter, dans l'impression des Oeuvres de S Jérôme "
144 Bijvoorbeeld
- The life and character ofMr John Locke, author of the Essay concerning humane understanding Written m French , Londen 1706
- Leben und Schriften des Engellanders John Locke aus demfrantzosichenjohanms Clerici
übersetzet und mit Anmerkungen erläutert , Halle 1755
Zie ook Hans Bots, "Jean Ledere as Journalist of the Bibliothèques His contribution
to the spread of English learning on the European continent ", in Studies in seventeenth-century English literature, history and bibliography Festschrift for professor TA
Birrell on the occasion of his sixtieth birthday , edited by G A M Janssens and F G A M
Aarts, Amsterdam 1984
145 Zie hiervoor Gabriel Bonno, "Locke et son traducteur français Pierre Coste",
m Revue de Littérature Comparée, 33 (1959), pp 161-179
146 Gabriel Bonno, Lettres inédites de Le Clerc a Locke, Berkeley en Los Angeles
1959
147 In de Biographia Bnttamca, sec ed [reprint Hildesheim-New York 1974] staat
over haar onder andere te lezen onder "Cudworth" "his daughter the learned and
accomplished Lady Masham Justly does her memory deserve to be held in honour,
both for her own attainments and her unshaken friendship to Mr Locke "
In de Bibliothèque Choisie besteedde Le Clerc aandacht aan het door Coste vertaalde
Discours sur l'amour divin, traduit de l'anglais, van haar hand Het boek dat in 1705 bij
Schelte verscheen werd besproken in deel VII, 383-390
148 In The Newberry Library, te Chicago (Illinois) wordt een brievenboek bewaard van Lady Esther Masham [case Ms E5 M 3827], hierin staan verschillende
brieven van Locke (11) en Coste (7)
149 Volgens H John McLAchlan, in diens Sociniamsm in seventeenth- century England (Oxford 1951), ρ 329, sprak Locke in veel opzichten de taal der socinianen
Bijvoorbeeld "Again, in his view of the function of reason, Locke spoke the same
language as the Sociman writers"
150 Réponse aux questions d'un provincial, tome IV, pp 219 ev
Zie over Bayle en zijn wijsgerige opvattingen
- Elisabeth Labrousse, Piene Bayle, du pays defoix à la cité d'Erasme, deel I (Den Haag
1963)
- Elisabeth Labrousse, Pierre Bayle, hétérodoxie et rigorisme, deel II (Den Haag 1964)
151 Le Clerc besprak de zes afzonderlijke uitgaafjes, die spoedig gebundeld zouden worden uitgegeven tot A paraphrase and notes on the epistles of St Paul to the
Galatians,! & II Corinthians, Romans, Ephesians , Londen 1707
152 Some familiar letters between Mr Locke and several of his friends, Londen 1708
153 ВС IX, avertissement "Ceux qui ont lu les Tomes précédens de la Bibhothè216
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que Choisie savent, que l'un de ses plus grands ornemens a été l'Abrégé, que l'on y
a fait des pensées de Mr Cudworth"
154 Zie over Ralph Cudworth als auteur van dit filosofisch werk
- William В Hunter.jr , "The Seventeenth Century Doctrine of Plastic Nature, in
Harvard Theological Review, 1950(XLIH), pp 197-213
- Charles E Lowrey, The Philosophy of Ralph Cudworth A study of the True Intellectuel
System of the Universe, New York
- Elisabeth Labrousse, Pierre Bayle hétérodoxie et rigorisme, о с , pp 243 ev
- J A Passmore, Ralph Cudworth, an Interpretation, Cambridge 1951
- C A Patrides, The Cambridge Platontsts, Cambridge 1969
155 Zie over deze polemiek onder andere
- Jacques Roger, "La Renaissance des forces vitales", in Les sciences de la vie dans la
penséefran(aise du XVÎIIe siècle , (1971), pp 418-439
- Rosalie L Colie, "Cudworth and the vitalist controversy", in Light and Enlightenment A study of the Cambridge platontsts and the Dutch Armimans, Cambridge 1957,
pp 117-144
- С Louise Thijssen-Schoute, "De strijd tussen Jean Le Clerc en Pierre Bayle over
de plastische naturen", in Nederlands cartésianisme, Amsterdam 1954, pp 533-535
156 Zie BARNES, 228-233
157 Omdat hij de Engelse taal niet meester was, moest Bayle af en toe kunnen
rekenen op de hulp van vrienden in het vertalen van Engelse teksten Aan Pierre
Desmaizeaux schreef Bayleop 16 10 1705[in LettresdeM Bayle, uitgave Amsterdam
1729, tome III, pp 1044- 1050] "Si Mr Le Clerc revient à la charge, j'accepte l'offre
que vous me faites si obligeamment, de m'envoier quelques Extraits de l'Ouvrage
de Mr Cudworth, mais pour le présent, je veux éviter la longueur, & m'appuier sur
ce que Mr Le Clerc reconnoit, que
" Ook in een brief aan Lady Masham, waarin
hij haar vertelt zeer gelukkig te zijn met haar instemmende reaktie op zijn artikel in
de Histoire des ouvrages des Sçavans, zegt Bayle uitsluitend afte gaan op de uittreksels
van Le Clerc in zijn conflict met deze opponent [Brief Bayle aan Coste, 3 7 1705 in
Lettres de M Bayle, tome III, pp 1021-1023]
158 Jacques Roger, о с , ρ 421 laat zien, dat de "nature plastique" bepaald geen
uitvinding van Cudworth was "Cette «nature plastique» a été admise par beaucoup
de philosophes, Anstote, Platon, Empedocle, Heraclite, Hippocrate, les Stoïciens,
les Neo-Platomciens, les Penpateticiens modernes, et même les Paracelsistes, qui
l'ont baptisée Archée"
159 In ВС II, 124 staat een soortgelijke omschrijving van het begrip "nature
plastique" "
un certain Etre vivant, mais d'une vie qui est au dessous de celle des
Animaux, qui agit avec règle & avec art, pour certaines fins, qu'il ne connoit pas,
sous la direction d'une Intelligence plus relevée "
160 Nehemiah Grew (1641-1712) studeerde medicijnen in Cambridge en Leiden
en kreeg bekendheid door zijn Anatomy of Plants, die in 1682 in een volledige editie
was uitgebracht .Zijn opmerkelijkste ontdekking was die van de sexuahtcit bij de
bloemen Zie A Wolf, A history of science, technology and philosophy m the 16th & 17th
Centuries, Londen 1968, deel II, ρ 423
161 In de Parrhasiana, deel I, pp 301-314, had Le Clerc een "Réponse à Mr
Bayle" opgenomen als reaktie op een artikel over het Manichéisme in de Dictionaire
van Bayle
Zie ook Leny van Lieshout, "Geloof en rede Basnage, Bayle en het manichéisme"
in HOS-BOTS, pp

115 ev

Zie ook het artikel van Bayle in de tweede editie van zijn Dictionnaire Historique et
Critique (1702), noot E
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162 Zie Otto Lankhorst, о с , pp 192-193 O p het titelblad stond «1705» Desmaizeaux, in zijn "Vie de Mr Bayle", voorafgaande aan de vierde editie van de Dictwnaire
historique de Mr Pierre Bayle (Amsterdam/Leiden 1730), ρ LXXXV, deelt ook mee,
dat het boek in augustus 1704 verscheen
163

Zie HOS-BOTS, II, 117

164 Naar aanleiding van het antwoord van Bayle in de Histoire des ouvrages des
savons, besloot Lady Masham haar "postscript", dat zij aanvankelijk voor plaatsing
m de Bibliothèque Choisie aan Le Clerc had toegestuurd, met te laten opnemen Zie
hierover Lettres de Mr Bayle, о с , ρ 1020, noot "La chose arriva comm» Mr Bayle
l'avoit prévu, Madame Masham pria Mr Le Clerc de supprimer l'Ecrit qu'elle lui
avoit envoyé, quand elle eut vu le Mémoire que Mr Bayle avoit inséré dans l'Histoire
des ouvrages des Savans, Août 1705(sic)"
165

Zie HOS-BOTS, II,

118.

Zie ook Elisabeth Labrousse, Pierre Bayle, hetérodoxisnte et rigorisme о с , ρ 244
166 In zijn artikelen tegen Bayle gebruikt Le Clerc termen als "délateur", "un
zèle tardif', "sociniamsme", "des farfantenes d'Inquisiteur"
167 Zie bijvoorbeeld VI,412-422, VII,289-369, IX,387-410 X,305-365, XI,231259 en 394-401, XII avertissement en 405-414, ХІИ,412-413 en 416-418, XIV, 118139, XVI,193 en XXV, 444-445
168 Eén van deze beschuldigingen van Bayle aan Le Clercs adres luidde dat deze
geen afdoend antwoord had gegeven op de beschuldigingen, die Despmeul en Faydit
tegen hem hadden geuit (Vergelijk BC X, art 8)
169 Op andere momenten was Le Clerc met zo gelukkig met pubhkaties van
Juneu, zoals blijkt uit het vijfde en zesde deel van zijn periodiek [V, 358-374, VI,428431], waar hij het Juneu zeer kwalijk nam dat deze in de Histoire critique des Dogmes
& des Cultes bons & mauvais (Amsterdam 1704) Grotius, een van Le Clercs idolen,
had durven aanvallen [Zie over Le Clerc en Grotius J J V M de Vet, "Jean Le
Clerc, an enlightened propogandist of Grotius' "De ventate rehgioms chnstianae,
in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 64 (1984), pp 160-195]
Volgens Veyssière La Croze [brief aan Cuper, Berlijn 14 9 1709, KB 72 H 18] was
de ware reden van de ruzie tussen Le Clerc en Jaquelot met Bayle trouwens een
andere "Feu Monsieur Jacquelot m'a dit à Ia Bibliothèque du Roi en présence de
Monsr des Vignoles que ce n'étoit point à Mr Bayle qu'ils en vouloient lui 8c Mr
Le Clerc, que c'étoit au synode de Dordrecht C'est un aveu queje n'oubheraijamais "
170 Zie de Boekzaal, sept /okt 1707
171 De Philosooph, eerste deel, ρ 74, Amsterdam 1766
172 Deel II, ρ 117
Hoofdstuk V
1 Zie BUH-BOTS, pp 147-283
2 Zie HOS-BOTS, pp XXV-XXVIII en 185-321
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Bijlage I
DE DRUKKERS
Veel boeken die in de Bibliothèque Choisie een bespreking kregen, waren in
Amsterdam van de persen gekomen. Toch werd ook een groot aantal
werken waaraan Le Clerc in zijn tijdschrift aandacht besteedde in andere
plaatsen van Europa gedrukt. In deze bijlage worden de namen genoemd
van de drukkers en de drukkerijen die de boeken in het licht gaven waarvan
de Amsterdamse journalist een recensie plaatste. De namen zijn per plaats
geordend; bovendien wordt aangegeven:
- het eerste woord van de naam van de schrijver of de titel van het boek,
zoals vermeld in de lijst van titels in hoofdstuk V;
- het nummer van de categorie waarbij de betreffende titel in hoofdstuk V
werd ondergebracht;
- het deelnummer en de bladzijden van het tijdschrift van Le Clerc, waar
het bewuste boek een bespreking kreeg.

BERNARD.J.

AMSTERDAM
Bernard
Despériers

[20] XXIII
[20] XXIII

462
453-462
423-424

BLAEU.J.

Blaeu

[12] V

BOOM, H. en wed.

Van Dale
Van Dale
Van Dale
Gousset
Holzkamp

[3]
[3]
[3]
[20]
[70]

III
III
IV
II
XX

106-140
140-171
187-244
411-412
235

BOOMJ.

Surenhuys

[5]

XXV

407-431

BORSTIUSJ.

Outrein

[3]

XVII

312-326

BRUNEL, P.

La Roque

[10] XXI

224-225

CHATELAIN, Ζ.

Joncourt
Joncourt
Clement
La Chausse

[1]
Π]
[10]
[10]

XI
XIII
XX
XI

414-417
413-415
22-46
421-422

Danet

[20] XX

234

[en l'Honoré]
[en l'Honoré]
COMPAGNIE (La)
BI
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COUP, P. de

Pufcndorf
Scacchi
Fontcnelle
Fontenelle
Fontenelle
Cicero
Horatius
Socrates

[8]
[9]
[14]
[14]
[14]
[19]
[19]
[19]

XXVI
XX
XV
XXIII
XXVII
XX
XX
XXII

453-456
314-324
407
463-464
235
227
228-233
118-174

COVENS,J.[enC. , Mortier]

Sanson

[12] VIII

203-229

CRELLIUSJ.

Van Overbeke

[11] XX

1-22

DESBORDES, H. [en D. Pain] Jaquelot

[3]

VI

412-422

DESBORDES, H.

Hartsocker
Hartsoeker
Hartsoeker
Rabelais

[16]
[16]
[16]
[20]

XI
XIII
XXVII
XXII

360-393
376-388
213-216
42-50

ELZEVIER, L.

Buchanan

[10] VIII

106-202

FRITSCH, С

Cellarius

[12] X

297-305

FRITSCH, T.

Aristophanes

[19] XIX

263-283

HAARING.F.

Noodt

[7]

XX

212-215

HALMA, F.

Annotationes
Sanson
Johnston
Bonfrère
Sichterman
Vialart
Gruter
Phaedrus
Hartsoecker

[1]
[1]
[1]
[1]
[8]
[9]
[И]
[19]
[21]

II
II
XI
XIII
XVI
II
XIV
IV
VI

261-268
305-311
421
1-36
402-407
311-319
1-55
245-246
328-334

HONORE, F.l'

Jurieu
Jurieu
Jaquelot
Dumont
Dumont
Châtelain
Crousaz
Jaquelot

[3]
[3]
[3]
[10]
[10]
[11]
[13]
[13]

V
VI
XI
XXI
XX
V
XXIV
XIII

358-374
428-431
401-408
220-223
235-236
422-423
404-425
416-418

[zie ook Châtelain]
220

BI

Tillotson
Bakus
Barbcyrac
Amelot
Dupin
Dupin
Lenfant
Hartsoeker
Maucroix
Naudé
Vavasseur

[3]
[4]
[8]
[9]
[9]
[9]
[9]
[16]
[19]
[21]
[21]

XXVI
XVII
XIX
XVII
XX
XXII
XXVII
XX
XXII
XXIV
XIX

233-235
308-312
445-446
210-233
443-448
448-461
103-177
413-429
453-454
456-459
438-445

Cocccius
Muys
Phaedrus
Le Clerc
Lister

[3]
[16]
[19]
[21]
[21]

XII
XXII
IV
XXIV
XVIII

401-405
92-101
246-273
146-218
322-334

Ovidius

[19] XV

408-411

KUYPER, G.

Pufendorf
La Vega
La Vega
Fontenclle

[8]
[10]
[10]
[14]

IX
VIII
V
VII

387-410
420-422
374-383
255-289

LOMBRAIL, Τ

Ostervald
Noodt
Mcnander

[3] XIV
[8] XII
[19] XIX

326-332
420-423
283-316

LORMEJ.L.dc

Le Clerc
Le Clerc
Gerson
Du Bos
Hardouin
Hardouin
Chardin
Le Clerc
Le Clerc
Le Clerc
Simon

[1]
[1]
[9]
[10]
[H]
[H]
[12]
[13]
[13]
[13]
[21]

L O T T E N J . van

Terentius

[19] XX

MARCHAND, P.

Despéners

[20] XXIII

453

MARRET, P.

Noris

[H] XVIII

309-321

H U M B E R T , P.

JANSSONIUSVAN
WAESBERGE

JANSSONIUSVAN
WAESBERGE, Wed

BI

II
III
χ
VI
XVII
XVIII
XXIII
IV
XXI
XXII
XVIII

268-284
349-409
1-78
314-317
373-404
250-308
348-421
140-158
215-220
426-448
159-196
449-450
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MARRET, wed. P.

Phaedrus

[19] XXIII

440-446

MORTIER, P.

Leigh
Augustinus
Saint-Evremond
Saint-Evremond

[1]
[2]
[20]
[20]

II
I
IX
IX

411-412
399^14 2x
333-336
319-333

MORTIER, wed.

Le Maistre

[1]

XXVII

PETZOLD, С.

Küster

[19] XXIV

49-120

PETZOLD, S.

Van Leyden

[8]

I

40-63

PETZOLD, wed en zoon

Schultcns
Pythagoras

[1] XX
[19] XIII

PLAATS, F. van der

Groot

[3]

RENARD, L.

Teelman
La Motte

[1] XVI
[20] XXI

342-356
447-449

RIEUWERTZJ.

Ten Kate

[20] XX

303-314

ROGER, E.

La Placette
Dubourdieu

[3]
[9]

XIII
VIII

415-416
417-419

SCHELTE, H.

Le Clerc
Le Clerc
Le Clerc
Le Clerc
Masham
Pufendorf
Pufendorf
Nons
Dcsmaizeaux
Locke
Albinovanus
Pauw
Scvcrus
Xenophon
Racine

[1]
[1]
[1]
[1]
[3]
[8]
[8]
[9]
[10]
[13]
[19]
[19]
[19]
[19]
[20]

XVI
XXI
XXI
XXIV
VII
IX
XII
I
XXIV
II
I
XXII
I
XXIII
XXI

61-166
265-301
301-333
305-328
383-390
387-410
415-419
13-40
460-462
284-305
139-200
202-236
201-228
450-453
446-447

SWART, wed.

Temple

[10] VI

MORTIER, С. [zie Covens]

234

PAIN, D. [zie Desbordes]
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XVIII

435-443
363-376
229-245

297-314
BI

TROIEL, I.

Cicero

[19] XXI

455-457

VIOLLET, N .

Hartsoeker

[16] XXVII

213-233

WETSTEIN

GD.T.M.D.
Ruinart
Poiret
Redi
VanAlmeloveen
Ennius
Homerus
Lucianus
Phaedrus
Pollux
Propertius
Tibullus
Le Clerc

[1]
[9]
[13]
[17]
[17]
[19]
[19]
[19]
[19]
[19]
[19]
[19]
[21]

XXIII
XXVI
XIII
XX
XVII
XI
XI
XVI
IV
X
IV
XV
XXIV

204-221
172-226
412-413
163-166
197-209
183-197
346-359
411-412
245
276-297
284-298
364-387
350-368

W E T S T E I N , gebroeders

Elegantion

[20] XXVI

456-458

W E T S T E I N [en G.v.d. Water]

Livius

[19] XIX

174-207

W E T S T E I N , R. [enG.]
[enR. Smith (Londen)]

Bernard
Spanheim

[3] XXV
[ Π ] XI

202-220
1-104

WOLTERSJ.

Van Dale
Van Dale
Van Almeloveen
Strabo

[1]
[1]
[10]
[12]

VIII
IX
VII
XII

370-395
224-244
213-223
386-400

onbekend

Juneu

[3]

XI

408-414

HASREYJ.

AMBERES [ANTWERPEN]
Aldrete
[10] V

383-394

ANTWERPEN
Codde
Pagi

[9]
[9]

IX
VIII

344-361
258-327

KONIG, L.

BASEL
Werenfels

[3]

XXI

424-436

onbekend

BERN
Wild

[10] XXI

436-446

PISARRI.F.

BOLOGNA
Morgagni

[17] XX

140-145

SOCIETAS

BI
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T'SERSTEVENS, gebroeders

C H U R C H I L L , A. e n j .

BRUSSEL
Verheyen
Verhcyen

[17] X X
[17] X X

384-389
389-396

CAMBRIDGE
Nccdham

[21] XI

329-335
241-277
120-145
339-376
1-26

C R O W N F I E L D , С.

Homerus
Minucius
Sallustius
Theophrastus

[19]
[19]
[19]
[19]

HAYES.J.

Euripides
Maximus

[19] VI
[19] XI

241-255
287-329

JEFFEREY, E.

Chrysostomos
Anacreon

[2] XXI
[19] XI

84-86
335-346

L A U G H T O N , H.

Vergihus

[19] UI

262-277

OWEN.J
[zie ook Typis academias]

Caesar

[19] XI

161-183

SMITH, S. [en В Walford]

Euripides

[19] XI

276-287

TONSONJ.

Catullus
Horatius
Terentius

[19] III
[19] III
[19] III

270-278
250-258
258-262

TYPIS A C A D E M I C I S
[impensisj. O w e m ]

Küster
Minucius

[19] IX
[19] XVIII

172-186
334-341

onbekend

Cicero

[19] X X

215-227

M O N T E , G. del

CASALI
Sin

[10] IV

158-177

XXII
XXIV
XXI
XXV

WALFORD, B. zie Smith

D É L O , С.

D E N HAAG
A y mon

[9]

XXI

377^124

H O N O R E . J . l'en T.Johnson

Academie

[20] VIII

410-412

J O H N S O N , F.

Couet

[1]

VIII

412-415

J O H N S O N , T.

Rycaut
Cooper

[10] X X
[13] XIX

202-208
427-431

[zie ook l'Honoré]
224

BI

SCHEURLEER ,H.

Ordonnances
risle
Pithou

TROYEL, wed Α.

Saurín
Mesnard
Gravesande
DUBLIN
Berkeley

PEPYAT.J

[8] XXII
[12] XXIII
[19] XXIV

461
464
218-232

m

XXV
[3] XVIII
[16] XXII

177-202
401-424
88-92

[16] XXII

58-88

FLORENCE
FRANCHI, S. [enj. de
Guiduccis]

Valsecchi

[H] XXIV

390-404

MATTINI, P.

Nurra
Averani
Averani
Averam

[19]
[20]
[20]
[20]

186-194
24-27
201
14-24

onbekend

Ambrosius

[12] XX

GUIDUCCIS.J. de, zie Franchi

FRANEKER
Vitringa

BLECK, W.

[1]

XX
XXII
XX
XXII

XVI

GYZELAAR.J

Bos

[19] XV

HALMA, F

Vitringa
Schulung

Π]
[7]

STRICK, L

Bos

[19] XV

FRANKFURT a M
VanBashuysen

onbekend
FRITSCH, T.

FRANKFURTa.d.
Marca

HARTMANN,,J. [enj Schrey]

Holtzfuss

VI
XVI

183-186
356-370
348-356
334-341
379-388
359-364

[i]

XXI

197-202

[9]

XVII

270-306

О

Ρ] ν

419-422

SCHREY, J. [zie Hartmann]
G£NEF£
BARILLOT[zieFabri]

BI
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XX
XIX

FABRI[enBARILLOT]

Bulini
Ranchinus

[1]
[7]

SOCIETAS

Turrettim

[21] XII

DIETRIECH

СОГНЛ
Breithaupt

[5]

VELSEN.J v.

GRONINGEN
Epictetus

[19] XVI

407-411

BIELCKE.J.

HALLE ad S.
Cellanus

[19] III

339-362

XXIII

208-212
348-350
405-414
188-204

ORPHANOTROPHIUM

Böhmer
Buddeus
Buddeus
Buddeus
Buddeus

[8]
[8]
[13]
[13]
[16]

XXI
VII
VII
VII
VII

211-215
391-413
370-383
360-370
383-390

ZAHN.J.

Thomasius

[7]

XXI

207-210

ZEITLER.J.

Buddeus

[13] XXIV

368-375

LIEBEZEIT, С.

HAMBURG
Fabncius

[19] XIII

327-348

Fabricius
Fabncius

[2] IV
[19] III

315-363
362-372

HANAU
Van Bashuysen

[1]

XXIV

331-334

HANNOVER
Abravanel

[1]

XXI

202-207

RAMPEN, H

HARDERWIJK
Westenberg

[7]

XXIV

338-350

HAMMIUS.G.

НЕ£М5ГЛОГ
Fabncius

[3]

ν

408-419

ν

396-408

SCHILLER, В.

TYPOGR. ORIENTALIS
TYPOGR ORIENTALIS

onbekend

Forbes

[3]

BIELCKE.J

JENA
Heumann
Heumann

[21] XXV
[21] XXV

226

395-404
404-407
BI

BIRKMANN

HALMA, F.

KEULEN
Maffei
LEEUWARDEN
Vitrmga
Chauvin

[21] XXV

365-395

[1] XXVII
[13] XXVII

378-423
196-213

LEIDEN
Gueudevillé
Graevius
Erasmus
Erasmus
Erasmus

I"]

[10] III
V
[21] I
[21] V
[21] VI

409-410
13-30
380-398
145-282
7-238

BOUTESTEYN, С

Huygens
Minucius

[16] II
[19] XVIII

319-328
341-346

DRIEHUYSEN.C.

Cicero

[19] XIV

139-723

D Y C K H U Y S E N , A.

Horatius

[19] XIV

223-262

HAAR1NGH, F.

Brenkman
Noodt

[7]
[7]

XXIV
VII

334-338
224-255

LINDEN.J.v.d

Duker
[7]
Noodt
.[7]
Noodt
[7]
VanBynkershoek[7]

XXIII
XIX
XXVI
XIX

231-235
317-322
237-259
322-348

T E E R I N G , H.

Curtius

[19] III

171-250

VIVIE.J. du

Seneca

[19] XVIII

145-159

onbekend

Noodt

[7]

CORNERI, L

LEIPZIG
Seiden

[10] VII

King
Böhmer
Buddeus
Stanley
Pausanias
Philostratus
Sulpicius
Rossi

[1]
[9]
[13]
[13]
[19]
[19]
[19]
[21]

AA.P.v.d.

FRITSCH, T.

BI

IV

XI
XVII
XXIV
XXIII
XI
XIX
XX
XXV

298-311

80-146
420-421
307-308
375-383
221-231
133-161
240-263
201-202
345-365
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GLEDITSCH.J.

Groot
Alcionio
Mencken

[3] XVIII
[20] XIV
[21] XIV

245-250
118-139
56-117

G L E D I T S C H . J en zoon

Sanchez
Böhmer

[1] XXIV
[10] XXIV

1-48
440-450

LEUVEN
Gramaye
Gramaye

[10] X X
[10] X X

380-382
382-383

A W N S H A M [enj. Churchill]

LONDEN
Whitby

[1]

IV

391-414

AYLMER, В [enW Rogers]

Tillotson

[3]

VII

289-360

BALDWIN, A.

Collins

[3]

XXVI

386-397

BELL, A [enj. Humfreys]

Fleming

[3]

XI

417-420

C H U R C H I L L , A enj

Locke
Rymer
Rymer
Rymer
Rymer
Rymer
Rymer
Rymer
Rymer
Rymer
Locke
Locke

[1]
[10]
[10]
[10]
[10]
[10]
[10]
[10]
[10]
[10]
[21]
[13]

XIII
XVI
XX
XXI
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXVI
XXVII
XVII
XII

37-178
1-61
47-130
118-177
233-265
325-425
237-327
237-305
1-64
237-324
234-241
105-123

DENIQUE.A.

B O T H A M , W. [zieKnapton]

[en S. Manship]

C H U R C H I L L , J. [zie ook Awnsham]
C L E M E N T S , H.

Schcuchzer

[12] XVII

C O L L I N S , A.

White

[1]

XXIII

422-434

DARBY.J.

Collins
Ditton
Cooper

[3] XXVI
[3] X X V
[21] XXII

406-411
431-459
189-168

DOWNINGJ.

Bray

[3]

XXVI

444-452

G O O D W I N , T.

Wotton
Chamberlayne

[3] XXI
[10] XVII

228

188-190

47-59
404-409
BI

HARTLEY.J. [zieMortlock]
HUMFREYS, J. [zie Bell]
Clarke
Clarke
Clarke
Clarke
Clarke
Clarke
Clarke

[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]

XXVI
XXVI
XXVI
XXVI
XXVI
XXVI
XXVI

Oldisworth

[3]

XXI

81-84

MORPHEW.J.

Carroll
Cooper
Cooper

[3] XXI
[13] XIX
[20] XXI

36-47
427-431
177-197

MORTIER, D.

Félibien
Félibien

[18] VIII
[18] VIII

407-409
409-410

MORTLOCK, H.

Lloyd

[13] X

89-100

[19] X

81-89

KNAPTON.J.
[enW. Botham]

LINTOTT, B.

279-335
335-364
375-386
386-397
397-406
406-411
418-437

MANSHIP, S. [zie Churchill]

MORTLOCK, H. [enj. Hartley] Phalaris
NICHOLSON,].

Moll

[10] XXV

118-156

ROBINSONJ.

Kcr

[19] XXV

156-177

ROGERS, W.

Kidder
Grew
Grew
Grew

m

IV
[17] I
[17] II
[17] III

363-391
228-314
352-411
278-339

ROYCROFT, T.

Windet

[5]

I

354-379

ROYSTON, R.

Cudworth
Cudworth
Cudworth
Cudworth
Cudworth
Cudworth
Cudworth
Cudworth

[13]
[13]
[13]
[13]
[13]
[13]
[13]
[13]

I
I
III
V
VII
VIII
VIII
IX

63-138
178-130
11-106
30-145
19-80
11-42
43-106
1-40

ROGERS, W. [zieook Aylmer]

BI
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SANGER, E.

Cooper

[13] XIX

436-438

SARE, R.

Hickes

[3]

XXI

3-36

SMITH

Dodwell
Dodwell
Newton

[3] XXVI
[io] X
[16] IX

364-375
130-158
245-319

411-418

SMITH [zie ook Wetstein (Amsterdam)]
STRAHAN. G.

Dodwell

[3]

XXVI

TAYLOR, W.

Hill

[3]

XXI

TONSON.J.

Addison
Caesar
Lucretius

[12] XII
[19] XXVI
[19] XXVI

98-217
112-149
149-172

WYAT.J.

Turner
Cooper

[3] XXI
[13] XIX

60-69
431-436

onbekend

Collins
Tindal
Tindal
Tindal
Collection
Denis
Hauksbee
Chamberlayne

[3]
[3]
[3]
[3]
[10]
[10]
[16]
[20]

XXVI
X
XX
XXI
XV
XXIII
XXII
XVII

397-406
305-363
396-405
1-3
1-109
463
101-118
410-412

onbekend

LÜBECK
Pufendorf

[3]

VII

391-413

CIUSSETTI, D.

LUIK
Newton

[21] XXII

PLAIGNARD, L.

LYON
Puget

[17] XX

151-163

TARINUS.D.

MESSINA
Maranta

["] XX

269-270

XV

196-237

TYPOGR. SEMENARII
FARLEY
230

MONS FALISCUS
Bonjour
OXFORD
Vitalis

[1]

[19] XXV

69-81

50-58

220-228
BI

SHELDON THEATRE

Grabe
Gregory
Hody
Mill
Mill
Mill
Grabe
Justmus
Joseph
Hyde
Hyde
Papius
Euchdis
Livius
Lycophron
Martin us
Pindarus
Theocritus
Longinus

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[2]
[2]
[5]
[10]
[10]
[12]
[15]
[19]
[19]
[19]
[19]
[19]
[21]

XIII
XIV
VIII
XIV
XVI
XVIII
IV
II
XXIII
XVIII
XIX
VI
X
XIX
VI
XXIV
VI
VI
XXI

388-396
348-350
345-370
350-411
275-342
209-228
314
328-352
169-188
1-145
1-132
280-292
260-276
165-174
271-280
383-390
255-271
292-297
333-338

WILMOTJ.

Velleius

[19] XXIII

446-449

PARIJS
Alexandre
Bernardin
Bossuet

[1]
[1]
[1]

BALLARD.J

Horatius

[19] XVII

BILLIGT, E.

Boileau

[21] X X V I

83-112

B R E T O N , F. le

Banier

[20] XXII

457-460

B R U N E L , M.

Fontenelle

[21] XIII

178-282

COIGNARD.J.

Ircnacus

[2]

COMPAGNIE

Baillet

[10] IV

127-140

C O T , P.

Horatius

[19] XVII

417-423

CRAMOISY, Α.

Toinard

[1]

XV

247-290

ESTIENNE.J.

Fénelon

[4]

XXVI

226-233

GIFFART, P.

Dupin
Martin

[10] XIII
[21] X X I V

348-350
235

ANISSONJ.

BI

IX
IX
V

XXV

337-340
341-344
304-357
412-417

237-344

231

GUERINI, L

Orígenes
Montfaucon

[2] XXVII
[19] XVII

324-378
341-372

IMPRIMERIE ROYALE

Divers

[14] IX

204-224

LE CLERC, Ν

Buffier

[20] XIX

133-165

M A R C H A N D , P. [enj. Quillau ] Faultner

[21] XXIV

M A R I E T T E , D.

Daniel

[10] XXVII

OSMONT, С

Vanel

[10] IV

117-127

QUILLAU.J
[zie ook Marchand]

Reynau

[15] XVII

153-167

RIGAUD.C.

Bourdalouc
Homerus
Pythagoras

[4] XIV
[19] XXIV
[19] X

262-326
425-440
181-210

ROBUSTEL, С

Mabillon
Mabillon
Coustant

[ И ] XX
[ И ] XX
[ И ] XX

237
238-261
271-288

R O U L L A N D , L.

Hieronymus

[2]

VILLETTE,].

Aubery

[10] II

VINCENTJ.

Mourgues

[2]

XXVII

424-462

onbekend

Fouillou

[4]

XV

312-329

ACSAMITECK, F.

ROME
Bonjour

[10] XV

238-246

BERNABEJUS, R.

Vignoh

[ И ] XX

194-197

BUAGNI.J.

Bonjour

[ И ] XV

187-195

CAMERA A P O S T O L I C A

Bianchini

[ И ] XXVII

194-196

COMITIBUS, A.enF.de

Bianchini

[ И ] XXVII

117-194

G O N Z A G A , F.

Fontanini
Vignoh
Vignoh
Garofalo

[И]
[H]
[И]
[20]

232

XVII

XX
XII
XX
XX

325
1-102

1-152
130-169

261-269
171-198
198-200
168-181

BI

MASCARDI, V.

Stelluti

[17] XIII

RUBEIS.P.enA.de

Chacon

[9]

onbekend

Orsi

[21] XX

181-183

onbekend

Sin

[10] IV

158-177

IV

354-362
178-181

RONCO

BÖHM, С. en M.

ROTTERDAM
Küster
Küster

[zieookFritsch]

[i]
[i]

XX
XXI

289-303
96-118

[i]
[3]

BOS.B.

VanLimborch
Tillotson

XXIII
XXVI

1-57
235-236

FRITSCHenBOHM

Anacreon
[19] XXV
Arpe
[21] XXIV
Van Almeloveen [21] XIX

228-236
453-456
207-240

HOFHOUT.J.

Junius

[H] XV

LEERS, R.

Veyssière
Basnage
Veyssière
Bayle
Bayle
Bayle
Bayle
Thou

[3]
[10]
[И]
[13]
[13]
[13]
[21]
[21]

W A N S , E.

Bordelon

[20] VIII

419-420

WILLIS, A.

Hessehus

[12] XXIII

435-440

onbekend

ROUEN
Lamy

[4]

XI

394-401

STRAATSBURG
Bakus

[4]

XIII

178-282

DOULSSECKER.J.

XIV
XIII
XVI

ν
XII
IX
IX
XXV

387-398
332-348
401-402
412-418
283-303
198-386
361-386
103-171
26-38

ZETZNERUS, L.

Bembo

[21] I

314-353

PUICHT, A. du

TOU RNA Y
Brisscau

[17] XX

130-131

BI

233

UPPSALA
Scheffer

[13] X

UTRECHT
Schultens
Reeland
Reeland
Reeland
Van Kerckraad
Epictetus
Reeland
Reeland

[1]
[3]
[5]
[5]
[7]
[19]
[21]
[21]

HALMA, F.

Horatius

[19] IV

274-276

POOLSUM, G. v.

Freschot

[10] XXIII

462-463

SCHOUTEN, A.

Bosman

[12] VIII

415-417

WATER, G.v.d.

Schmincke
Valseva
Petronius
Valerius

[10]
[17]
[19]
[19]

XXIII
XX
XIX
IV

70-89
146-151
350-427
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5. Een in 1705 door Jean Le Clerc zelfgeschreven kopie van de brief aan de
redactie van het "Journal des Sçavans" [zie p. 64]
(Foto: Universiteitsbibliotheek, Amsterdam)
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Bijlage II
DE CORRESPONDENTIE

Le Clerc beschikte over een uitgebreid en indrukwekkend correspondentienet
Hij onderhield niet alleen met vele vele geleerden een uitvoerige briefwisseling,
ook met een groot aantal aanzienlijke personen uit de politiek en uit kringen
van de hoge adel en geestelijkheid voerde hij regelmatig correspondentie Het
is zeer spijtig, dat Le Clerc zelf op een zo onordelijke wijze omging met hem
toegestuurde brieven evenals met kopieën van eigen hand Het grootste deel
van zijn correspondentie is dan ook door zijn eigen nalatigheid verloren gegaan
In de Account [p 65] uit 1711 werd zijn slordigheid in dezen al betreurd "I could
else say many Things of his way of Living, and of the Correspondence he has
held, and does hold with very Learned and Noble Men
Had Mr LE CLERC
kept Copies of His own Letters, I might perhaps have obtain'd them also, but
he either had none, or could not find them " O o k in brieven die desondanks
bewaard zijn gebleven, komt zijn onachtzaamheid in dit opzicht ter sprake Zo
veronschuldigde hij zich in een brief van 18 december 1684 bij Isaac Papin, dat
hij een zo kort antwoord stuurde op een lange brief van Papin Als reden hiervoor
voerde hij aan, dat hij geen gedetailleerd antwoord had kunnen formuleren,
omdat Papins brief zoek was geraakt Er was echter nog hoop " C o m m e elle
n'est point sortie de mon cabinet, j'espère de la retrouver
De brieven van en aan Le Clerc die door welke toevallige omstandigheid dan
ook tot op heden bewaard zijn gebleven, worden in deze bijlage chronologisch
geïnventariseerd Er werd naar gestreefd een zo volledige mogelijke lijst van
brieven uit Le Clercs correspondentie te presenteren, zoals die in handschrift of
in gedrukte vorm zijn overgebleven Omdat echter alleen het handschnftenbezit
van grote Europese en Amerikaanse bibliotheken werd onderzocht en met name
ook het zoeken naar brieven in gedrukte vorm met op uitputtende wijze kon
plaatsvinden binnen het voor dit deelonderzoek uitgetrokken tijdsbestek, is het
niet uit te sluiten, dat deze basislijst een enkele aanvulling zal behoeven
In totaal werden 768 brieven van en aan Le Clerc geregistreerd, 298 hiervan zijn
door hem zelfgeschreven, 470 door zijn correspoi.denten Het grootste aantal
brieven uit de correspondentie van Le Clerc 495 stuks m origineel of in kopievorm en maar liefst 64% van het totaal wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam Van de brieven die aan Le Clerc zijn gericht, zijn 119
uit de Republiek geschreven, 117 uit Engeland, 51 uit Frankrijk, 48 uit de Duitse
landen, 26 uit Italie, 10 uit Zwitserland, 43 uit het Osmaansc rijk (42 uit Boekarest
en 1 uit Constantinopel) twee uit Denemarken en tenslotte uit Noorwegen en
Zweden telkens een Overzicht 8 laat zien in welkejaren de brieven uit de belangrijkste landen aan Le Clerc zijn geschreven Het is niet verantwoord al te veel
conclusies te verbinden aan deze gegevens betreffende het gehele correspondentiecircuit van de Amsterdamsejournahst, de bewaard gebleven brieven vormen
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χ.

Republiek en Zuidelijke Nederlanden
brieven
1680-85

5

10

15

Engeland en Ierland
brieven

5

86-90
91-95
96-1700
01-05
06-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-32
Figuur 8a-e. Aantallen brieven gericht aan Le Clerc in vijßaarlijkse voortschrijdende gemiddelden,
per land van herkomst (alleen de voornaamste).

iti

CD

Duitse landen en Zwitserland
brieven 5

Italie
brieven 5
1680-85
86-90
91-95
96-1700
01-05
06-10
11-15
16-20
21-25
26-30

Figuur 8a-e. Aantallen brieven gericht aan Le Clerc in vijfjaarlijkse voortschrijdende gemiddelden,
per ¡and van herkomst (alleen de voornaamste).

immers slechts een fractie van de gehele correspondentie die Le Clerc heeft
gevoerd en het toeval dat uitgerekend deze brieven het voortbestaan vormt een
moeilijk te hanteren gegeven
De brieven werden chronologisch geordend en wel zo, dat in de eerste kolom
het jaartal, daarna de maand en tenslotte de dag wordt vermeld waarop de
betrefTende brief is gedateerd Een brief van 6 december 1681 bijvoorbeeld wordt
in de lijst opgenomen als 1681 12 06 In de tweede kolom wordt de naam van
de briefschrijver genoteerd, alle door Le Clerc zelf geschreven epistels echter
zijn van een *-tcken voorzien en bovendien van de naam van de geadresseerde
In de laatste kolom wordt alleereerst de plaatsnaam vermeld vanwaaruit de
schrijver zijn brief verzond, vervolgens wordt de aard van het document ge
noemd [o = manuscript en autografe brief (original), m = het eerst geschreven
klad van een brief (minute), с = een kopie (copie), ι = een gedrukte bron (impri
mé)] en de naam van de instelling waar het document wordt bewaard met het
signatuurnummer of de titel van het drukwerk waarin de brief werd opgenomen
Van een brief die in gedrukte vorm is verschenen, wordt nooit meer dan een
enkele plaats genoemd
De volgende afeortmgen werden gebruikt voor de bibliotheken
BL

British Library, London

FLORENCE

Biblioteca nazionale centrale, Firenze

GENEVE

Bibliothèque publique et universitaire, Genève

HANNOVER

Niedersachsische Landesbibhothek, Hannover

KB

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

KOPENHAGEN

Det Kongehge Bibhotek, Kopenhagen

L A M B E T H PALACE

Lambeth Palace Library, London

LAUSANNE

Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne

OXFORDBODL

Bodleian Library, Oxford

O X F O R D Christ Church Christ Church Library, Oxford
R E C O R D OFFICE

Record Office, London

SAINTE GENEVIEVE

Bibliothèque Samte-Geneviève, Place du Pantheon,
Pans

UBA

Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
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UBL

Universiteitsbibliotheek van Leiden

UBU

Universiteitsbibliotheek van Utrecht

UB

CAMBRIDGE Universiteitsbibliotheek van
Cambridge

De volgende aßeorttngen werden gebruikt voor de gedrukte bronnen
Account

An account ofthe Life and IVntings ofMr John Le
Clerc,
To which is added, a collection ofletters,
from] G Graevius, and Baron Spanheim to Mr Le
Clerc (Londen 1712)

Ars Critica

Joannes Clerici Ars Critica in qua ad studia
linguarum latinae, graecae et Hebraicae via munttur
(Amsterdam 1709)

Barnes

Annie Barnes Jean Le Clerc (Í657-1736) et la
Républiquedes Lettres (Parijs 1738)

Bonno

Gabriel Bonno, Lettres médites de Le Clerc à Locke
(Berkeley en Los Angeles 1959)

Bude

E de Budé, Lettres medites adressées de 1686 à 1737
àj -A Turrettim, théologien genevois (Parys 1887)

Croce

Giambattista Vico, Opere L'autobiografia
Il carteggio e le poesie vane A cura di Benedetto
Croce (deel V, Ban 1911)

Graham

W Graham, The letters ofjoseph Addison (Oxford
1941)

Gigas

Emile Gigas, Lettres médites de dt vers savants de la
fin du X Vile et du commencement du X Ville siècle
(Kopenhagen 1890)

Lettres Cuper

Lettres de critique, de littérature, d'histoire, &c
écrites à divers savans de l'Europe, parfeu Monsieur
GisbertCuper
publiées sur les originaux par
Monsieur de В ** (Amsterdam en Leipzig 1755)

Newton epistolae

Henna Newton swe De Nova villa,
orationes, et carmina (Luik 1710)

Nicohni

E Nicohni, "Due lettere inedite di G В Vico а
Giovanni Le Clerc" in. Rév de litt comparee, t IX,
année 1929
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OD

Oeuvres Diverses van Pierre Bayle (Trévoux 1735;
5 delen in 4 foliobanden)

Rand

Benjamin Rand, The life, unpublished letters, and
philosophical regimen ofAnthony, Earl of
Shaftesbury (Londen 1900)

RGP

Rijks Geschiedkundige Publicatiën (Den Haag 1978)

Simonutti

Luisa Simonutti, Arminianesimoe Tolleranza nel
seicento Olandese. Il carteggio Ph. vanLimborchJ. Le Clerc (Florence 1984)

Van der Hoeven

Abr. des Amorie van der Hoeven, Abr. fil.,
DeJoanne Clerico et Philippe a Limborch dissertationes duae... (Amsterdam 1843)

Wordsworth

C. Wordsworth, The Correspondence ofRichard
Bentley ... (Londen 1842; 2 delen)
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m: O X F O R D BODL.,
Ms Eng. th. с. 23
Utrecht
o: U B A j 53 b
i:Bonno, 27 en 131
o:UBAjl3c
m: O X F O R D B O D L . ,
Ms. Eng. th. 23
Londen
o:UBAjl5
m: O X F O R D B O D L . ,
Ms Eng. th. с. 23
Den Haag
o:UBAjl3a
m: O X F O R D B O D L . ,
Ms Eng. th. c. 23
o:UBAjl3d
m: O X F O R D B O D L . ,
M s E n g . t h . с 23
[Amsterdam]
m:UBAn24ag>
ff. 136-140 ep. XL
Heidelberg
o:UBAc83b
Heidelberg
o: U B A с 83 с
[Amsterdam]
m: U B A η 24 ag
Den Haag
o: U B A с 55 а
[Amsterdam]
о: K O P E N H A G E N Thott 1259
m: U B Α η 24 ah, ep. X X X X I

BU

1687.02.22 N . F A T I O D E D U I L L I E R
1687.03.02

L. T R O N C H I N

1687.03.13

* aanJ.LENFANT

1687.03.28

* aanl.VOSSIUS

1687.04.21

J.d'ALENCE

1687.05.13

G. B U R N E T

1687.05.13

J. GRAEVIUS

1687.05.16

* aanj. GRAEVIUS

1687.05.20

J.LENFANT

1687.07.01

* aanJ.LENFANT

1687.07.14

* aanj. GRAEVIUS

1687.10.08

G. B U R N E T

1687.10.18

G. C U P E R

1687.12.07

G. B U R N E T

1687.00.00

* aanj. L E N F A N T

1687.00.00

G. C U P E R

1688.03.09

J.LENFANT

1688.05.01

E.BENOIST

1688.07.23

* aanj. L O C K E

1688.03.09

J.LENFANT

BII

Leiden
o: U B A с 55 b
Genève
о: U B A с 135 a
[Amsterdam]
о: U B A η 24 ai
Amsterdam
o:UBAn24aj
m: U B A III E 1 0 (14)
c : U B L B u r m . F . 11
Den Haag
o:UBAcla
Den Haag
o:UBAjl3b
Utrecht
o: U B A с 65 a
i: Account, 66-68
Amsterdam
o: K O P E N H A G E N Thott 1259
m:UBAn24ak
Heidelberg
o: U B A С 83 d
[Amsterdam]
o: UBA η 24 al [fragment]
Amsterdam
o: K O P E N H A G E N Thott 1259
m: UBA η 24 an
Den Haag
o:UBAjl3c
m:KB72G17
Den Haag
o:UBAjl3d
[Amsterdam]
o: U B A η 24 an
о: KB 72 G17
Heidelberg
о: U B A с 83 e
Delft
о: U B A с 14
Amsterdam
о: O X F O R D B O D L .
Ms Locke с 13
i:Bonno, 28-29
Heidelberg
о: U B A с 83 e
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[1688].07.24 G . B U R N E T
1688.07.30

J. L O C K E

1688.10.14

* vanj. L O C K E

1688.11.17

* aanj. L O C K E

1689.01.13

C.VITRINGA

1689.01.25

* aanj. GRAEVIUS

1689.02.12

* aanj. L O C K E

1689.02.13

* aanj. L O C K E

1689.02.17

С VAN ECK

1689.02.22

* aan С. VAN ECK

1689.04.19

* aanj. L O C K E

R. BOYLE

1689.05.30

* aan onbekende

1689.06.05

* aanj. L O C K E

1689.08.10

* aanL.TRONCHIN
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Den Haag
o:UBAjl3e
Rotterdam
o:UBAba258u
i: Bonno, 29-32
Amsterdam
o: O X F O R D B O D L .
Ms Locke с 13
i: Bonno, 33-34
Amsterdam
o: O X F O R D BODL.
Ms Locke с 13
i: Bonno, 34-35
Francker
o: U B A с 143
i: Van der Hoeven, 244-245
Amsterdam
o: K O P E N H A G E N Thott 1259
Amsterdam
o: O X F O R D , B O D L .
Ms Locke с 13
i: Bonno, 35-36
Amsterdam
o: O X F O R D BODL,
Ms Locke с 13
i: Bonno, 36-37
o: UBA с 52
Amsterdam
o:UBUmsl(X)0
Amsterdam
o: O X F O R D BODL.
Ms Locke с 13
i: Bonno, 37-38
Londen
i: The works of the honourable
Robert Boyle (Londen 1772)
VI, 61
Amsterdam
o: G E N E V E Ms. suppl. 140
Amsterdam
o: O X F O R D B O D L
Ms Locke с 13
i: Bonno, 38-39
Amsterdam
o: G E N E V E , Arch. Tronchin 42

BII

1689 10 18

1689 И 05
1689 11 07

1690 01 21

1690 03 17

1690 03 20

1690 03 25

1690 06 10
1690 07 05
1690 07 05
1690 07 14
1690 07 18

1690 08 01

1690 08 24
1690 09 15
1690 10 18
1690 10 18

BU

G CUPER

Den Haag
m KB72G17
ι Lettres Cuper, 343-344
* aan G C U P E R
Amsterdam
o KB72G17
* aanj L O C K E
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 40-41
* aanj L O C K E
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 41-42
* aanj L O C K E
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
с 13
ι Bonno, 42-43
G CUPER
Den Haag
m KB72G17
ι Lettres Cuper, 345-346
R CHOUET
Genève
о UBAc37c
ι Barnes, 247-248
J GRAVEROL
Londen
o UBAj37
* aan G C U P E R
Amsterdam
o KB72G17
* aanj GRAEVIUS
Amsterdam
o K O P E N H A G E N Thott 1259
С N I C AISE
Parijs
о U B A с 108 а
G S A R U M [ = G B U R N E T ] Windsor
о UBAj76e
ι Barnes, 250-251
J GRAEVIUS
Utrecht
o UBAc65b
ι Account, 68-69
onbekende
о U B A с 162 a
С NICAISE
Parijs
о U B A с 108 b
G CUPER
Den Haag
m KB72G17
С NICAISE
[Parijs]
o U B A с 108 с
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1690.11.01

* aanj. L O C K E

1690.11.21

G. C U P E R

1690.11.21

J. GRAEVIUS

1690.12.18

С. NICAISE

1691.01.05

J. GRAEVIUS

1691.01.25

T. F L E T C H E R

1691.01.25

*

1691.02.14
02.24
1691.04.11

J. MAYER

1691.05.17

* aanj. L O C K E

1691.06.06

P. BAYLE

1691.06.31

* aanj. L O C K E

1691.11.26

С NICAISE

1692.01.03
01.13

G. L E I B N I T Z

1692.01.09

* aanj. GRAEVIUS

1692.01.20

* aanj. L O C K E
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aanPh.VANLIMBORCH

* aanj. L O C K E

Amsterdam
o . O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
i: Bonno, 44-45
Den Haag
ni:KB72G17
i: Lettres Cuper, 346-347
Utrecht
о: U B A с 65 с
ι: Account, 70
Parijs
o. UBA с 108 с
Utrecht
о: U B A с 65 d
ι: Account, 70-71
Sallon
ο· U B A j 29
Amsterdam
o. U B A ζ 9
ι: Simonutti, 160
Hamburg
o: U B A с 92
Amsterdam
o: O X F O R D B O D L . Ms Locke
cl3
i: Bonno, 45-46
Amsterdam
o: O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
i: Bonno, 47
o.BLadd. 4.226
ι: O D IV, 661
Amsterdam
o: O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
i: Bonno, 47-48
Parijs
о: U B A с 108 d
Hannover
o - H A N N O V E R , L. Br. 536
i: Barnes, 203 [fragment]
Amsterdam
o: K O P E N H A G E N Thott 1259
Amsterdam
o: O X F O R D B O D L . Ms Locke
cl3
i: Bonno, 49-50

BII

1692 04 11

* aanj L O C K E

1692 07 15

* aanJ L O C K E

1692 07 25

* aanj GRAEVIUS

1692 08 26

* aanj L O C K E

1692 10 15

W

1692 10 21

* aanj L O C K E

1692 12 05

* aanj L O C K E

1693 02 17

* aanj L O C K E

1693 03 20

L TRONCHIN

1693 04 16

* aanj L O C K E

1693 04 27

* aanj GRAEVIUS

1693 04 19
04 29

J GRAEVIUS

1693 05 07

* aanj L O C K E

1693 06 16

* aanj L O C K E

BII

WOTTON

Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
с 13
ι Bonno, 50-53
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 54-55
Amsterdam
o K O P E N H A G E N Thott 1259
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 56-58
Londen
o UBAk90a
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 58-60
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 60-61
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 62-63
Geneve
о UBA с 135 b
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
с 13
ι Bonno, 63
Amsterdam
o K O P E N H A G E N Thott 1259
Utrecht
o UBAc65e
ι Account, 71
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 64
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
с 13
ι Bonno, 64-65
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1693 07 07

* aanj L O C K E

1693 08 25

* aanj L O C K E

1693 09 11

* aanj L O C K E

1693 10 01

J SPADEMAN

[1693?]
00 00

PEMBROKE
[ = T h HERBERT]

1694 01 01

С NICAISE

1694 01 05

* aanL T R O N C H I N

1694 04 29

* aanj L O C K E

1694 06 08

* aanj L O C K E

1694 08 12

* aanj L O C K E

1694 09 11

R KIDDER

1694 10 29

* aanj S P A D E M A N

1694 11 05

* aanj L O C K E

1694 11 17

G SARUM [= G BURNET]

1694 12 07

* aanj L O C K E
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Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 65-67
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 67-68
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 69-70
Rotterdam
о UBA с 129 a
о U B A j 42
ι Barnes, 163
Dijon
o UBAclOSe
Amsterdam
о G E N E V E , Arch Tronchin42
Amsterdam
о O X F O R D B O D L M s Locke
cl3
ι Bonno, 70-72
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 72-74
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 74-76
Wells
о U B A j 49
Amsterdam
o BLadd 4 277
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 76-77
Westminster
o UBAj76a
ι Barnes, 251-253
Amsterdam
о O X F O R D B O D L M s Locke
cl3
ι Bonno, 78-79

BII

1694.12.25

J . E B O R [ = J . SHARP]

1694.00.00
[nail.17]
1695.01.11

* aanG. B U R N E T
* aanj. L O C K E

1695.02.01

* aan R . K I D D E R

1695.02.01
1695.02.01

* aanPEMBROKE
[= Th. H E R B E R T ]
* aanTh. T E N I S O N

1695.02.08

* aan [J. SHARP]

1695.03.15

* aanj. L O C K E

1695.04.08

* aanG. B U R N E T

1695.04.29

* aanj. L O C K E

1695.06.10

* aanj. L O C K E

1695.07.08

* aanj. L O C K E

1695.08.30

* aanj. L O C K E

1695.10.21
1695.10.21

* aanPEMBROKE
[ = T h . HERBERT]
Th. T E N I S O N

1695.10.21

* aanj. SHARP

BII

Londen
o:UBAj25a
Amsterdam
m: UBA HID24(2)
Amsterdam
o: O X F O R D B O D L . Ms Locke
cl3
i: Bonno, 79-80
Amsterdam
m: U B A H I D 24 (4)
Amsterdam
m: U B A HID24(6)
Amsterdam
o: L A M B E T H PALACE,
no. 953,41
m: U B A HID 24(3)
Amsterdam
o:BL add. 4.277
m: U B A HID 24 (7)
Londen
о: O X F O R D B O D L . Ms Locke
с 13
i: Bonno, 80-81
Amsterdam
m: U B A HID 24 (9)
Amsterdam
o: O X F O R D B O D L . Ms Locke
с 13
ι: Bonno, 82-83
Amsterdam
o: O X F O R D B O D L . Ms Locke
cl3
i: Bonno, 83-85
Amsterdam
o: O X F O R D B O D L . Ms Locke
cl3
i: Bonno, 85-87
Amsterdam
o: O X F O R D B O D L . Ms Locke
cl3
i: Bonno, 87-90
Amsterdam
m : U B A H I D 2 4 (11)
o: L A M B E T H PALACE ms. 953
Amsterdam
o:BL add. 4.277
m: U B A HID 24 (13)
255

1695 10 25

* aanj L O C K E

1695 11 01

* aan Th T E N I S O N

1695 00 00

* aan G B U R N E T

[1695] 00 00 * aan G B U R N E T
[1695] 00 00 * aan G B U R N E T
1695 00 00

* aan R K I D D E R

[1695] 00 00 * aan P E M B R O K E
[ = T h HERBERT]
[1695] 00 00 * aan P E M B R O K E
[ = T h HERBERT]
1696 01 20
* aanj L O C K E

1696 01 24

G S A R U M [= G B U R N E T ]

1696 02 23

* aanj L O C K E

1696 03 13
03 23
1696 05 22

I VOSBURG
* aanPh

1696 06 11

I VOSBURG

1696 07 03

* aanj L O C K E

VANLIMBORCH

1696 08 31

* aanj L O C K E

1696 09 03

* aanj

1696 12 01

* aan M T E U T O

256

GRAEVIUS

Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 90-92
Amsterdam
m U B A HID 24 (12)
Amsterdam
m U B A HID 24 (5)
ι Barnes, 253-254 [fragment]
Amsterdam
m U B A HID 24 (8)
Amsterdam
m U B A HID 24 (10)
Amsterdam
m U B A HID 24 (14)
Amsterdam
m U B A HID 24 (15)
Amsterdam
m U B A HID 24 (16)
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 92-93
Whitehall
o UBAj36b
ι Barnes, 254-256
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 93-95
Amersfoort
o UBAcl44a
Amsterdam
о U B A к 241
ι Simonutti, 161
Amersfoort
о U B A с 144 b
Amsterdam
o O X F O R D B O D L Ms Locke

сІЗ

ι Bonno, 95
Amsterdam
o O X F O R D B O D L Ms Locke
с 13
ι Bonno, 96-97
Amsterdam
o K O P E N H A G E N Thott 1259
ι Ars critical, voorin
BH

[1696].00.00 * aan Leraren en Opzieners
[Amsterdam]
van de kerkeraad te Amsterdam m: UBA к 23
1697.01.01 J. SPADEMAN
Rotterdam
o: UBA с 129 b
1697.01.09 * aan P. BAYLE
Amsterdam
01.10
o: KOPENHAGEN,
Thottl208c
m:UBAkl3a
i: Van der Hoeven, 264-265
1697.01.12 P.BAYLE
Rotterdam
o: BL add. 4.226
i: OD IV, 720
1697.01.18 * aan PEMBROKE
Amsterdam
[= Th. HERBERT]
m: UBA HID 24
1697.01.19 * aan P. BAYLE
Amsterdam
o: KOPENHAGEN Thott
1208 c
1697.01.22 * aanj. LOCKE
Amsterdam
o: OXFORD BODL. Ms Locke
сІЗ
i: Bonno, 97
1697.04.09 * aanj. LOCKE
Amsterdam
o: OXFORD BODL. Ms Locke
с 13
i: Bonno, 98-99
1697.06.26 * aanTh.TENISON
Amsterdam
m: UBA HID24(8)
Amsterdam
1697.07.09 * aanj. GRAEVIUS
o: KOPENHAGEN Thott 1259
Amsterdam
1697.07.09 * aanj. GRONOVIUS
m: UBA к 21
Amsterdam
1697.07.19 * aanj. LOCKE
o: OXFORD BODL. Ms Locke
сІЗ
i: Bonno, 100
1697.08.06 * aanj. LOCKE
Amsterdam
o: OXFORD BODL. Ms Locke
сІЗ
i: Bonno, 100-102
1697.08.25 * aanj. LOCKE
Amsterdam
o: OXFORD BODL. Ms Locke
сІЗ
i: Bonno, 102-103
1697.09.30 P. BAYLE
Rotterdam
o: BL add. 4.226
i: OD IV, 756-757

BH

257

1697.10.02

* aan P. BAYLE

1697.10.22

J.TURNER

1697.11.17

* aanj. LOCKE

1698.01.19

P. ALLIX

1698.01.21
01.31
1698.03.15

J. OSTERVALD

1698.04.04

* aan W. WOTTON

1698.05.17

W. WOTTON

1698.05.24

L. KÜSTER

1698.06.02

* aanPh.VANLIMBORCH

1698.06.17

* aanj. LOCKE

1698.06.21

W. WOTTON

1698.06.25

B.LAMY

1698.07.08

* aan G. WOTTON

1698.10.08

J. BURGERUS

1698.10.11

S.BUCKLEY

698.11.01

W. WOTTON

1698.11.28

* aan W. WOTTON

1699.01.13

* aanj. LOCKE

258

* aanj. LOCKE

Amsterdam
o:UBAkl3b
i: Van der Hoeven, 265-266
[fragment]
o: UB A j 80
Amsterdam
o: OXFORD BODL. Ms Locke
с 13
i: Bonno, 104-106
Londen
o:UBAc2a
Neufchâtel
о: UBA с 115
Amsterdam
о: OXFORD BODL. Ms Locke
cl3
i: Bonno, 106-107
Amsterdam
m: UBA III D 24 (19)
Milton
o: UBA к 90 b
Utrecht
o: UBA с 73 a
Amsterdam
o: UBA к 24 m
i: Simonutti, 162-163
Amsterdam
о: OXFORD BODL. Ms Locke
cl3
i: Bonno, 107-108
Londen
о: UBA к 90 с
Rouen
о: UBA с76 a
Amsterdam
m: UBA HID 24 (20)
Bremen
о: UBA с 30
Londen
o:UBAjl21
Milton
o:UBAk90d
Amsterdam
m: UBA HID24(21)
Amsterdam
о: OXFORD BODL. Ms Locke
cl3
i: Bonno, 108-111
BII

1699.02.17

* aanj. L O C K E

1699.03.23

J. E B O R [ = J . SHARP]

1699.06.18

* aanj. L O C K E

1699.07.03

Th. T E N I S O N

1699.08.24

* aan R. B E N T L E Y

1699.08.27

* aanP.DESMAIZEAUX

1699.08.29

J. GRAEVIUS

1699.09.05

* aanj. GRAEVIUS

1699.09.13

B.LAMY

1699.10.10

J. LA R O C H E

1699.10.21

* aanj. L O C K E

1699.11.11

P. SILVESTRE

1699.11.11

G. VALLETTA

1699.11.18

L. M I L B O U R N E

1699.12.05

* aanj. SHARP

1700.01.06

D. W H I T B Y

1700.02.22

* aan onbekende

1700.04.04

W. W O T T O N

1700.04.06

* aanj. L O C K E

1700.05.15

J.A. FABRICIUS

BII

Amsterdam
o: O X F O R D B O D L . Ms Locke
cl3
i: Bornio, 111-112
Londen
o: U B A j 25 b
Amsterdam
o: O X F O R D B O D L . Ms Locke
cl3
i:Bonno, 112-115
o: L A M B E T H PALACE ms. 953
Amsterdam
m: U B A H I D 2 4 (22)
Amsterdam
o:BL add. 4282, ff. 99-100
Utrecht
o: U B A с 65 f
i: Account, 72
Amsterdam
o: K O P E N H A G E N
Rouen
o: U B A с 76b
Utrecht
o: U B A с 78
Amsterdam
о: O X F O R D B O D L . Ms Locke
cl3
i: Bonno, 115
Napels
о: U B A с 126
Napels
o: U B A с 138
Rotterdam
о: U B A с 93
Amsterdam
m: U B A HID24365
Salisbury
о: U B A j 98
Amsterdam
o : U B L P a p . 15
o:UBAk90e
Amsterdam
o: O X F O R D B O D L . Ms с 13
i: Bonno, 116-117
Hamburg
о: U B A b 37 a
i: Van der Hoeven, 280-281
259

1700 08 19 J E B O R [ = J SHARP]
1700 10 12 * aanj L O C K E

1700 12 01 H J U N I U S
1700 00 00 M O O R E
1701 02 08

* aanj L O C K E

1701 02 18

J BIGNON

1701 03 20

G S A R U M [ = G BURNET]

1701 04 27

JA

1701 05 09

H HAYNESIUS

1701 05 15

J dcCROUSAZ

1701 05 30

* aanj L O C K E

1702 02 09

J E B O R [ = J SHARP]

1702 02 10

* aanj L O C K E

1702 04 17

* aanj L O C K E

1702 07 26

G CUPER

1702 09 15

* aanN HEINSIUS

260

FABRICIUS

York
o UBAj25c
Amsterdam
о O X F O R D BODL Ms Locke
cl3
ι Bonno, 117-119
Dublin
o UBAj48
o UB CAMBRIDGE
3183 00 VI 111
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 119-121
Parijs
o UBAcl9a
St James's
o UBAj76c
ι Barnes, 257-258
Hamburg
o UBAb37b
Londen
о U B A j 41
Lausanne
o UBAc45a
ι Van der Hoeven, 267-268
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 121-122
Westminster
o UBAj25d
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
с 13
ι Bonno, 122-123
Amsterdam
о O X F O R D B O D L Ms Locke
cl3
ι Bonno, 123-124
Deventer
m KB72G17
ι Lettres Cuper, 347-348
Amsterdam
m U B A к 22
ι R G P n o 163,11,458-459

BU

1703.01.08

* aan onbekende

1703.03.31

F. V A N L I M B O R C H

1703.04.02

* aanj. T U R R E T T I N I

1703.05.15

* aanj. L O C K E

1703.05.17

* aan P. D E S M A I Z E A U X

1703.06.18

F.CUDWORTHMASHAM

1703.06.18

D.MASHAM

1703.06.22

J. SAURÍN

1703.07.20

* aanj. L O C K E

1703.09.14

* aan SHAFTESBURY
[= A. C O O P E R ]
* aanG. B U R N E T

1703.09.14
1703.09.14
1703.09.22

* aan P E M B R O K E
[= Th. H E R B E R T ]
J. E B O R [ = J . SHARP]

1703.10.10

MONET

1703.10.12

F.VANLIMBORCH

1703.11.26

G. S A R U M [ = G . B U R N E T ]

[1703].00.00 * aan W. B U Y S
[1703].00.00 * a a n E . J A B L O N S K I
[1703].00.00 * a a n P A W L E T
1704.01.12

D.MASHAM

1704.03.01

* aanG. B U R N E T

BII

Amsterdam
m: U B A к 28
Den Haag
о: U B A к 52 a
Amsterdam
о: G E N E V E ms. fr. 481
i: Bude II, 128130
Amsterdam
o: O X F O R D B O D L . Ms Locke
cl3
irBonno, 124-125
Amsterdam
o:BL add. 4282
Oates
o:UBAj58
Oates
o:UBAj82b
Parijs
о: UBA с 124
Amsterdam
о: O X F O R D B O D L . Ms Locke
сІЗ
i: Bonno, 126-127
Amsterdam
m:UBAjl8
Amsterdam
m: U B A HID (24)
Amsterdam
m: U B A III D 24 (26)
York
o:UBAj25e
Den Haag
o:UBAc95
Den Haag
o: UBA к 52 b
o:UBAj76d
i: Barnes, 258-260
Amsterdam
m:UBAkl5
Amsterdam
m: U B A η 25
Amsterdam
m: UBA III D 24 (25)
Oates
o:UBAj57a
Amsterdam
o: U B A s 10
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1704.03.04

* aanj. L O C K E

1704.05.14

J. FABRICIUS

1704.05.26

В. WISSOWATIUS

1704.05.00

D. M A S H A M

1704.06.24

* aanj. L O C K E

1704.07.15

* aanj. FABRICIUS

1704.07.18

* aanj. FABRICIUS

1704.07.30

J. M A S S O N

1704.08.10

J. FABRICIUS

1704.09.08

* aanG.CUPER

1704.09.16

* aan A. VAN DALE

1704.10.24

G. C U P E R

1704.11.17

F. FARNESE

1704.12.15

G. C U P E R

1704.12.19

* aanG.CUPER

1704.12.27

A. V A N D A L E

Amsterdam
о: O X F O R D B O D L . Ms Locke
cl3
i:Bonno, 128-129
Helmstadt
о: U B A b 36 a
Cosinoviae
o: U B A с 147
Oates
o:UBAj57b
i: Van der Hoeven,
266 [fragment]
Amsterdam
o: O X F O R D B O D L . Ms Locke
cl3
i:Bonno, 129-130
Amsterdam
o: K O P E N H A G E N , Thott 1222
m:UBAkl8a
Amsterdam
m:UBAkl8b
Utrecht
o:UBAc91
Helmstadt
о: U B A b 36 b
Amsterdam
o:KB72G17
i: Lettres Cuper, 348-350
Amsterdam
o:UBAkl6a
Deventer
m:KB72G17
i: Lettres Cuper, 351-354
Piacenza
о: U B A с 54
i: Van der Hoeven, 289
Deventer
m: KB 72 G 17
i: Lettres Cuper, 354
Amsterdam
i: Lettres Cuper, 355-356
Haarlem
о: U B A с 47 a

[1704].00.00 * a a n G . C U P E R
1705.01.09

262

* aan SHAFTESBURY
[ = A. C O O P E R ]

i: Lettres Cuper, 357-359
Amsterdam
o: R E C O R D OFFICE,
Ms XXVII, 19
i: Barnes, 169-170
BU

1705 01 13
1705 02 08

SHAFTESBURY
[=A COOPER]
SHAFTESBURY
[=A COOPER]

1705 02 09

I VOSBURG

1705 02 09

GÖLTET

1705 02 18

G CUPER

1705 02 19

* aanj B I G N O N

1705 02 26

H DODWELL

1705 02 27

J BIGNON

1705 02 27

* aan SHAFTESBURY
[=A COOPER]

1705 03 06
1705 03 12

SHAFTESBURY
[=A C O O P E R ]
J FABRICIUS

1705 04 02

* aanJ T U R R E T T I N I

1705 05 05

H DODWELL

1705 06 29

* aanj B I G N O N

[1705 05 26] * aan Messieurs les auteurs
dujournal des Savans

1705 06 21

D MASHAM

1705 08 10

* aanL T R O N C H I N

1705 09 11

A VANDALE

1705 09 17

* aan SHAFTESBURY
[=A COOPER]

Bil

St Giles's
ι Rand, 326-328
St Giles's
o UBAj20
ι Rand, 328-334
Frednkstadt
о UBA с 144 с
Londen
о UBAjl9
Deventer
o KB72G17
ι Lettres Cuper, 359-360
Amsterdam
m U B A с 39 a
Shottesbrochiae
o UBAj23a
Parijs
o UBAcl9b
Amsterdam
о R E C O R D OFFICE,
Ms XX, 95
ι Barnes, 170-171
St Giles's
ι Rand, 352-354
о иВАЬЗбс
Amsterdam
о G E N E V E ms fr 481
Shottesbrochiae
o U B A j 23 b
Amsterdam
m UBAc39b
[Amsterdam]
m UBAc41
ι Journal des sçavans,
lundi 22 j um 1705
Oates
o UBAj57c
ι Van der Hoeven,
267 [fragment]
Amsterdam
o G E N E V E , Arch Tronchin42
Haarlem
o UBAc47b
Amsterdam
o R E C O R D OFFICE,
M s X X , 104f
ι Rand,172
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1705.11.24

G. C U P E R

1705.00.00

* aan M O O R E

1706.02.19

G. C U P E R

1706.04.10

J.BARBEYRAC

1706.04.11

* aan H. N E W T O N

1706.04.12

* aanj. T U R R E T T I N I

1706.05.28

* aan F O N T A N I N I

1706.06.24

J. FABRICIUS

1706.07.25
08.06

E. S P A N H E I M

1706.08.07

J. E C C A R D U S

1706.09.09

* a a n H . d e N O V A VILLA
[= H . N E W T O N ]

1706.09.10

*

1706.11.16

G. C U P E R

1706.11.23

* aanj. A. FABRICIUS

1706.12.14

J. FABRICIUS

1706.12.18

H.NEWTON

1707.01.10

G. C U P E R

aanA.MAGLIABECHI

[1707].01.20 J . B A S N A G E D E B E A U V A L
1707.02.18

264

H.deNOVAVILLA
[ = H. N E W T O N ]

Deventer
m: KB 72 G 17
Amsterdam
o: U B C A M B R I D G E ,
Ms3183,0OVl.III
Deventer
m:KB72G17
i: Lettres Cuper, 361
Berlijn
o:UBAc3
Amsterdam
с: F L O R E N C E , Magi. Cl. Vili.
cod. 1117
Amsterdam
о: G E N E V E ms. fr. 481
Amsterdam
m:UBAkl9
Hclmstadt
o:UBAb36d
Londen
o:UBAcl30a
i: Account, 73-75
Hannover
o:UBAc51
Amsterdam
c: F L O R E N C E , Magi. Cl. Ш
cod. 1117
Amsterdam
с: BL add. 25.599
о: F L O R E N C E , Magi. Cl. Vili
cod. 273
Den Haag
m: KB 72 G17
i: Lettres Cuper, 361-362
Amsterdam
о: K O P E N H A G E N ,
Fabr. 104-123
Helmstadt
o: U B A b 36 e
Genua
i: Newton epistolae, 61-64
Deventer
m: KB 72 G 17
i: Lettres Cuper, 363-364
o:UBAcll
Genua
o: BL Lansdown 1041
BU

1707.02.[22] E. SPANHEIM
1707.03.23
04.02
1707.04.01

О. BENZELIUS

1707.04.12

* aan SHAFTESBURY
[= A. COOPER]

1707.04.17
05.15

* aanA.MAGLIABECHI

1707.04.27

J. FABRICIUS

1707.05.23

J.ADDISON

1707.06.01

F. VAN LIMBORCH

1707.06.28

* aan P. VALKENIER

1707.07.02

[I.JAQUELOT]

1707.08.01

W. NICHOLS

1707.08.03

B.LeBOVIERde
FONTENELLE

1707.11.06

W.NICHOLS

1707.11.25

* aanP.DESMAIZEAUX

1707.11.25

J. CHAMBERLAYNE

1707.12.26

H.KESTNER

Bil

* aan H. de NOVA VILLA
[= H. NEWTON]

Londen
о: UBA с 130 b
i: Account, 75-76
Stockholm
o: UBA с 15
Amsterdam
о: FLORENCE, Magi. CI. Vili,
cod. 273
с: FLORENCE, Magi. CI. Vili,
cod. 1117
Amsterdam
o: RECORD OFFICE,
Ms XXVII, 19
i: Barnes, 173-174
Amsterdam
o: FLORENCE, Magi. CI. Vili,
cod.273
с: FLORENCE, Magi. CI. Vili,
cod. 1117
с: BLadd. 25.599
Hamburg
o:UBAb37b
Whitehall
o: UBAj 1
ι: Graham, 73
Den Haag
o: UBA к 52 с
Amsterdam
о: BLadd. 6127
m: OXFORD BODL. Ms 17571,
208
Berlijn
о: UBA с 152
Londen
o: UBAj 61 а
m: LAMBETH PALACE,
Ms 676
Parijs
o:UBAc57
i: Van der Hoeven, 287-288
Londen
o: UBAj 39 a
Amsterdam
o: BLadd. 4282
Westminster
o: UBAj 17 a
Rinteln
о: UBA с 72
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1707.00.00

* aan W . N I C H O L S

1707.00.00

* aan A. VALSA VA

1708.01.02

G. C U P E R

1708.01.31

* aan W . N I C H O L S

1708.02.10

G. C U P E R

1708.03.05

R. FLAMINIUS

1708.03.31

W. N I C H O L S

1708.04.30

J. C H A M B E R L A Y N E

1708.05.22

* aanP.DESMAIZEAUX

1708.07.18

G.CUPER

1708.09.04

G.CUPER

1708.10.05

G.CUPER

1708.10.16

S A R U M [ = G. B U R N E T ]

1708.10.30

G.CUPER

1708.11.16

G.CUPER

1708.12.19

G.CUPER

1708.12.23

H. N E W T O N

1709.01.01

G.CUPER

1709.02.12

* aanj. A D D I S O N

1709.02.25

J.BIGNON

1709.03.19

* aanP.DESMAIZEAUX

1709.03.31

H. N E W T O N

266

Amsterdam
o: L A M B E T H PALACE,
Ms 676
Amsterdam
o:UB BOLOGNA
Deventer
m:KB72G17
Amsterdam
o: L A M B E T H PALACE,
Ms 676
Deventer
m:KB72G17
Hackney
o:UBAj28
Londen
о: U B A j 61b
Westminster
o:UBAjl7b
Amsterdam
o:BL add. 4282
Deventer
m:KB72G17
Oxen
m: KB 72 G 1 7
Deventer
m: KB 72 G 1 7
Salisbury
о: KB 130 G 30
Deventer
m: KB 72 G17
Deventer
m: KB 72 G17
i: Lettres Cuper, 364-365
Deventer
m: KB 72 G 1 7
Florence
i: N e w t o n epistolae, 185-186
Deventer
m:KB72G17
Amsterdam
o:BL add. 4808
i: Graham, 458
Parijs
o:UBAcl9c
Amsterdam
o: BL add. 4282
Florence
o: U B A j 64
i: N e w t o n epistolae, 161-162
Bil

1709 04 05
05 10
1709 04 20

С FRAGUIER

1709 05 11

J UMBSCHEIDEN

1709 06 01

G CUPER

1709 06 10

J L dcLORME

1709 06 21

G CUPER

1709 07 10

L CARRELL

1709 07 19

* aan A MAGLIABECHI

1709 08 06

* aan G C U P E R

1709 09 03

H NEWTON

1709 09 15

В 1BBOT

1709 10 10

* aan A MAGLIABECHI

1709 1106
1709 11 15

SHAFTESBURY
[=A C O O P E R ]
G CUPER

1709 11 26

J DA VIES

1709 12 00

A MAGLIABECHI

1709 00 00

* aanj A D D I S O N

1710 01 17

G CUPER

1710 02 26

* aanj T U R R E T T I N I

1710 04 12

J DAVIES

1710 05 04

Ρ NEEDHAM

1710 05 05
05 16

E SPANHEIM

ВИ

* aanj FABRICIUS

Mauregard
o UBAc58a
Amsterdam
о K O P E N H A G E N , Thott 1222
Utrecht
о U B A с 137
Deventer
m KB72G17
Parijs
о U B A с 48
Deventer
m KB72G17
о UBA с 35
Amsterdam
о F L O R E N C E , Magi CI VIII,
cod 273
Amsterdam
o KB72G17
Florence
ι N e w t o n epistolae, 168-171
Canterbury
o UBAj46
Amsterdam
о F L O R E N C E , Magi CI Vili,
cod 1117
Reigate
ι Rand, 411-413
Deventer
m KB72G17
ι Lettres Cuper, 366-368
Cambridge
o UBAj22a
ι Van der Hoeven, 273-274
Florence
o U B A с 87
Amsterdam
o BLadd 4804
Deventer
m KB72G17
Amsterdam
о G E N E V E ms fr 481
Cambridge
о U B A j 22 b
Cambridge
о UBAj60a
Londen
o UBAcl30c
ι Account, 76-78
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1710 05 13

G CUPER

1710 05 20

* aan G CUPER

1710 05 21

J BOUHIER

1710 05 28

* aan Ρ DESMAIZEAUX

1710 05 30
06 10

Ε SPANHEIM

1710 06 05

* aanj TURRETTINI

1710 06 22

G CUPER

1710 06 25

G CUPER

1710 06 25

* aan Ρ NEEDHAM

1710 06 25

* aan R BENTLEY

1710 07 01

R BENTLEY

1710 07 09

Ρ NEEDHAM

1710 07 10

H BRENKMAN

1710 07 12

J DAVIES

1710 07 19
1710 07 23

SHAFTESBURY
[ = A COOPER]
J DAVIES

1710 08 15

G CUPER

1710 08 15

* aan Ρ NEEDHAM

1710 08 21

H BRENKMAN

268

Deventer
m KB72G17
ι Lettres Cuper, 369-370
Amsterdam
o KB72G17
Dijon

o UBAc23a
Amsterdam
о BLadd 4282, f 109
Londen
o UBAcl30d
ι Account, 78-80
Amsterdam
о GENEVE ms fr 481
ι Bude II, 133-139 [fragment]
Deventer
m KB72G17
Deventer
m KB72G17
Amsterdam
о BLadd 23 101
Amsterdam
о UBAkHa
m GB ROTTERDAM, Ms 829
ι Wordsworth I,-397-399
Cambridge
o UBAkHb
m GB ROTTERDAM, Ms 829
ι Wordsworth 1,400^07
Cambridge
o UB A j 60 b
Florence
o UBAc28a
ι Van der Hoeven, 283-284
Cambridge
o UBAj22c
Reigate
ι Rand, 422-424
Cambridge
o UBAj22d
ι Van der Hoeven, 274
Deventer
m KB72G17
Amsterdam
о BLadd 23 101
Florence
o UBAc28b
ι Van der Hoeven, 284-285
Bil

1710.09.08
09.19

E. SPANHEIM

1710.11.09

J. DA VIES

1710.11.09

P.NEEDHAM

1710.12.19

* aan G. C U P E R

1711.01.25

G. C U P E R

1711.02.11

J. DAVIES

1711.03.19

* aanj. T U R R E T T I N l

1711.03.28

G. BERKELEY

1711.04.23
05.04
1711.04.30

С. LE B L A N C de BEAULII

1711.05.01

J.GALE

1711.05.05

G. C U P E R

1711.05.15

H. B R E N K M A N

N.VALLETTA

1711.06.17

* aanj. T U R R E T T I N l

1711.06.19

G. C U P E R

1711.07.01

* aan onbekende

1711.07.14

G.BERKELEY

1711.09.27

G. C U P E R

1711.11.07

G. C U P E R

1711.11.09

G. C U P E R

BII

Londen
o:UBAcl30e
i: Account, 80
Cambridge
o:UBAj22e
i: Van der Hoeven, 274-276
Cambridge
o:UBAj60c
Amsterdam
o: KB 72 G 17
Deventer
m:KB72G17
Cambridge
o:UBAj22f
Amsterdam
o: G E N E V E ms. fr. 481
Dublin
o:UBAj3a
Londen
o:UBAj51
Florence
о: U B A с 28 с
i: Van der Hoeven, 285
Londen
o:UBAj34
Deventer
m: KB 72 G17
Napels
o: U B A с 139 a
Amsterdam
o: G E N E V E ms. fr. 481
Deventer
m:KB72G19
i: Lettres Cuper, 370-371
Amsterdam
m: U B A к 29
Dublin
o:UBAj3b
i: Van der Hoeven, 271-272
Deventer
m:KB72G17
i: Lettres Cuper, 371
Deventer
o: U B A с 46
m:KB72G17
Deventer
m:KB72G17
i: Lettres Cuper, 372-373
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1711.11.09

H. BRENKMAN

1711.11.10

V.VALSECCHI

1711.11.27

* aan G. CUPER

1712.02.29

QUERINI

1712.03.01

G. CUPER

1712.04.08

[G.BURNET]

1712.04.25

G.THOMASIUS

1712.05.02

С. BREUR

1712.05.10

G. CUPER

1712.06.07

V.VALSECCHI

1712.06.14

С. de WIT

1712.06.18

J.BIGNON

1712.06.18

С. FRAGUIER

1712.09.17

D.JABLONSKI

1712.10.04

G. CUPER

1713.01.02

BEVRES

1713.04.22

D.JABLONSKI

1713.05.08

H.VANBASHUYSEN

1713.06.01

* aan G. CUPER

1713.06.13

T. BRAYSt. Buttolphs

1713.06.16

G. CUPER

1713.06.27

* aanj. TURRETTINI

270

Florence
о: UBA с 28 d
i: Van der Hoeven, 285
Florence
o: UBA с 140a
Amsterdam
o: KB 72 G17
Parijs
o: UBA с 121
Deventer
m:KB72G17
i: Lettres Cuper, 373-375
o: UBA j 73
Leipzig
o: UBA с 134
Den Haag
о: UBA с 29
Deventer
m: KB 72 G17
i: Lettres Cuper, 375-376
Florence
o: UBA с 140 b
Berkelio
o: UBA с 148
Parijs
o:UBAcl9d
Parijs
o: UBA с 58 b
Berlijn
o:UBAj69a
Deventer
m: KB 72 G17
Utrecht
o:UBAcl8
Berlijn
o: UBA с 69 b
Hannover
o: UBA с 22
Amsterdam
о: KB 72 G 17
Aldgate
o: UBAj 9 [fragment]
Deventer
m: KB 72 G 17
Amsterdam
о: GENEVE ms. fr. 481
i: Bude II, 139-141
BH

1713 07 04 V VALSECCHI
1713 07 20 G C U P E R
1713 08 25 * aan G C U P E R
1713 09 26 G C U P E R
1713 10 05 * a a n V O N S C H M E T T A U
1713 10 06 A P I T C A I R N E
1713 11 24 R F R I D A R N U S
1714 01 26 V S A N T I N U S
1714 12 31 * aan Ρ D E S M A I Z E A U X

Florence
о U B A с 140 c
Deventer
m KB72G17
Amsterdam
o KB72G17
Deventer
m KB72G17
Amsterdam
m U B A к 26
Edinburgh
о U B A j 70
ι Van der Hoeven, 287
Edinburgh
o UBA j 31
Brussel
о U B A с 123
Amsterdam
о BLadd 4 282

1714 00 00 U n disciple de St Augustin
1715 04 05

Dumonstier auditeur des
comptes
С SALUER

1715 06 01

N

VALLETTA

1715 09 09 E B O U H E R E A U
09 20
1715 09 29 Ρ L E C O U R A Y E R
1715 10 25

* aan J T U R R E T T I N I

1715 11 03 G V I C O
1716 03 04 G C U P E R
1716 03 05 D WILKINS
1716 03 30 * aanW WAKE
1716 04 02

BII

G U L I E L M U S [ = W WAKE]

о Sainte Geneviève

о UBA j 75
Napels
o U B A с 139b
Dublin
o UBAj6
Parijs
o UBAc81a
Amsterdani
o G E N E V E ms fr 481
ι Bude II, 141-143 [fragment]
Napels
o U B A с 141 а
Deventer
m KB72G17
ι Lettres Cuper, 377-378
Oxford
o UBAj99
Amsterdam
о O X F O R D Christ Church
Ms XXV-XXVI
Ex aedibus nostris
Westmonastenensibus
o U B A j 39 b
m O X F O R D Christ Church
Ms XXV-XXVI
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1716.05.12

* aan W . W A K E

1716.05.15

G. C U P E R

1716.05.17

L. K Ü S T E R

1716.07.12

* aanj. T U R R E T T I N I

1716.07.31

J.JOLLAIN

1716.08.03

G U L I E L M U S [ = W.WAKE]

1716.10.16

L. GILLET

1716.11.06

С. FRAGUIER

1716.12.25

* aanG. C U P E R

Amsterdam
o: O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Deventer
m:KB72G17
i: Lettres Cuper, 378-379
Parijs
o: UBA с 73 b
ι: Van der Hoeven, 243-244
Amsterdam
o: G E N E V E , ms.fr.481
i: Budé II, 143-149 [fragment
Parijs
o:UBAc70
Praediolo meo in agro
Bossettensi
o:UBAj39c
m: O X F O R D Christ church
Parijs
o: U B A с 63
Parijs
o:UBAc58c
Amsterdam
o:KB72G17

[1716].00.00 J. B I G N O N
1717.02.05

* aan W. WAKE

1717.03.05

D.WILKINS

1717.04.09

* aan W. WAKE

1717.08.10

J.FABRICIUS

1717.09.07

J. B I G N O N

1717.10.16

С FRAGUIER

1717.10.26 G U L I E L M U S [ = W . W A K E ]

1718.01.18

O.COCH

1718.01.20

С FRAGUIER

1718.01.30

P.LECOURAYER
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o:UBAcl9j
Amsterdam
o: O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Oxford
o:UBAj99
Amsterdam
o : O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Hclmstadt
o: U B A b 36 f
Parijs
o:UBAcl9e
Parijs
o: U B A с 58 d
Ex aedibus mcis
Wcstmonastenensibus
o:UBAj39d
Hamburg
o: U B A с 42
Рагу s
o:UBAc58e
Parijs
o:UBAc81b

1718 03 01

D FRANTZIUS

1718 05 20

J BIGNON

1718 06 11

* aanW

1718 06 28

F HUTCHINSON

1718 07 03

J DAVIES

1718 07 08

G U L I E L M U S [ = W WAKE]

1718 07 18

С FRAGUIER

1718 07 22

* aan A S ALVINI

1718 09 30

J FABRICIUS

1718 10 01

J DAVIES

WAKE

1718 10 13

J TYRRELL

1719 01 24

* aanW

1719 04 18

* aanJ T U R R E T T I N I

1719 05 14
05 16

J DAVIES

1719 07 09

J DAVIES

1719 07 10

H BRENKMAN

1719 07 11

A SALVINI

1719 07 19

J BOYD

1719 11 20

* aanJ T U R R E T T I N I

1719 11 28

* aanJ T U R R E T T I N I

BII

WAKE

Raalte
o UBAc58e
Parys
o UBAcl9f
Amsterdam
о O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
BurySt Edmunds
о U B A j 45
Cambridge
o UBAj22g
Ex aedibus meis Lambethanis
o U B A j 39 e
m O X F O R D Christ church
MsXXV-XXVI
Parijs
o UBAc58f
Amsterdam
о BLadd 21 066, ff 6-7
Helmstadt
о K O P E N H A G E N T h o t t 1222
o UBAj22h
ι Van der Hoeven, 276
Derby
o UBAjSla
Amsterdam
о O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Amsterdam
о G E N E V E ms fr 481
Eliae
o UBAj22i-j
ι Van der Hoeven, 276-277
Cambridge
o UBAj22k
ι Van der Hoeven, 277-278
Culemborg
o UBAc28e
ι Van der Hoeven, 285-287
Florence
о U B A с 122
Bordeaux
о U B A с 24
Amsterdam
о G E N E V E ms fr 481
Amsterdam
о G E N E V E ms fr 481
ι Bude II, 149-150
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1720.04.26

J.deCROUSAZ

1720.05.10

* aanj. T U R R E 1 U N I

1720.06.21

* aan W . W A K E

1720.07.05

J. B I G N O N

1720.07.08

Cl. FRAGUIER

1720.08.10

G U L I E L M U S [ = W. WAKE]

1720.09.13

J. FRASER

1720.09.29

J. FABRICIUS

1720.10.11

* aanJ.deCROUSAZ

1720.11.08

A. EPIS

1720.11.29

H. H A S T I N G S

1720.12.06

P. T H O U L I E R

1721.02.10

A. EPIS

1721.03.25

A. W E S T E R H O V I U S

1721.04.16

A. EPIS

1721.05.03

P. T H O U L I E R

1721.05.10

A. EPIS

1721.05.27

A. EPIS

1721.06.06

A. EPIS

1721.07.08

A. EPIS

1721.07.24

A. EPIS
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Lausanne
o: U B A с 45 b
Amsterdam
o: G E N E V E ms.fr. 481
i: Bude II, 150-153
Amsterdam
o: O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Parijs
о: U B A с 19 g
Parijs
o: U B A с 58 g
ex aedibus nostris Lambethanis
o:UBAj39f
m: O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Londen
o: U B A j 30
Helmstadt
о: U B A b 35 g
Amsterdam
о: L A U S A N N E
Boekarest
о: U B A к 40 a [defect]
Utrecht
o:UBAj40
Parijs
o: U B A С III a
i: Van der Hoeven, 269-270
Boekarest
o: U B A к 40 b [fragment]
Gouda
o: U B A с 146
Boekarest
o: U B A к 40 с
Parijs
o: U B A С III b
i: Van der Hoeven, 270-271
Boekarest
o: U B A к 40 d [defect]
Boekarest
o: U B A к 40 e
Boekarest
o: U B A к 40 f
Boekarest
o:UBAk40g
Boekarest
o: U B A к 40 h

BU

1721.07.30
1721.08.22
1721.09.01
1721.09.09
1721.09.17
1721.09.27
1721.10.08
1721.10.29
1721.11.04

1721.11.06
1721.11.20
1721.11.25
1721.11.28
1721.12.03
17-21.12.04
1722.01.09
1722.01.27
1722.02.03
1722.02.11
1722.02.26
1722.03.01

BH

Boekarest
o:UBAk40i
Boekarest
Α. EPIS
o:UBAk40j
Boekarest
Α. EPIS
о: UBA к 40 к
Boekarest
Α. EPIS
o:UBAk401
Boekarest
Α. EPIS
o: UBA к 40 m
Boekarest
Α. EPIS
o:UBAk40n
Boekarest
Α. EPIS
o:UBAk40o
Boekarest
Α. EPIS
о: UBA к 40 ρ
GULIELMUS[= W.WAKE] Ex aed. nostris Lambeth.
o:UBAj39g
m: OXFORD Christ Church
MsXXV-XXVI
Boekarest
A. EPIS
о: UBA к 41 a
Boekarest
Α. EPIS
o:UBAk41b
* aan W.WAKE
Amsterdam
о: OXFORD Church Christ
MsXXV-XXVI
Boekarest
A. EPIS
o:UBAk41c
Boekarest
Α. EPIS
o:UBAk41d
Den Haag
S. VAN SLINGELANDT
о: UBA с 128 a [fragment]
i: Van der Hoeven, 290-291
Napels
G. VICO
o: UBA с 141b
i: Nicolini, 738-741
Boekarest
A. EPIS
o: UBA к 41 e
Boekarest
A. EPIS
o: UBA к 41 f
Boekarest
A. EPIS
o: UBA к 41 g
Boekarest
A. EPIS
o:UBAk41h
GULIELMUS[= W.WAKE] Ex aed. meis Lambeth.
m: OXFORD Christ Church
MsXXV-XXVI
A. EPIS
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1722 03.10

A. EPIS

1722.04.00

* aan W . W A K E

1722.04 09

A. EPIS

1722.04.13

J. C O T T A

1722.04.23

G U L I E L M U S [ = W.WAKE]

1722.04.24

A. EPIS

1722.07.01

S VAN SLINGELANDT

1722.08.06

J. M O S H E I M

1722.08.07

* aanj. T U R R E T T I N I

1722.08.13

J.WOLFF

1722.08.22

J. WOLFF

1722.08.29

A. EPIS

1722.09.08

* aan G. V I C O

1722.09.09

WASSENAER

1722.09.22

* aan W . W A K E

1722.09.23

J.WASSE

1722.09.24
10.27

W.WAKE

1722.10.07

D.PROCOPIUS

1722.10.21

J. N I M P T S C H
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Boekarest
o· U B A к 411
Amsterdam
o: O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Boekarest
o:UBAk41j
Frankfurt a M.
o: U B A с44
ι: Van der Hoeven, 241-2431723
Exaed meisLambcthanis
o:UBAj39h
m: O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Boekarest
o: UBA к 41 к
Den Haag
о. U B A с 128 с
ι: Van der Hoeven, 291
Kiliae Cimbrorum
о: U B A с 96
ι. Van der Hoeven, 241-243
Amsterdam
о: G E N E V E , Ms 487
Boekarest
о. U B A к 89 a
Boekarest
о: U B A к 89 b [defect]
Boekarest
о: U B A к 241
Amsterdam
ι: Croce, 42-43
Den Haag
o: U B A j 96
Amsterdam
о: O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Aynho
o. U B A j 95 a
Ex aedibus meis Lambethams
oUBAj39i
m. O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Leipzig
o: U B A к 68
ι: Van der Hoeven, 292
Londen
o: U B A с 109
Bil

1722 10 27

G U L I E L M U S [= W WAKE]

1722 11 20

* aanW

1722 12 11

* aanW WAKE

1722 00 10

S VAN S L I N G E L A N D T

1723 03 26

* aanW

1723 03 28

* aanj T U R R E T T I N I

1723 05 17

* aan F V A N L I M B O R C H

1723 06 03

J GAGNIER

1723 06 07

E BERGLER

1723 06 24

W WAKE

1723 07 08

W WAKE

1723 07 09

J BIGNON

1723 07 16

* aanW WAKE

1723 07 23

* aanW WAKE

1723 08 01

D MAICHELIUS

1723 08 17

G U L I E L M U S [= W WAKE]

1723 09 09

G U L I E L M U S [ = W WAKE]

Bil

WAKE

WAKE

Ex acdibus meis Lambethanis
o UBAj39i
Amsterdam
o O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Amsterdam
o O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Den Haag
o U B A с 128 b
ι Van der Hoeven, 291
Amsterdam
o O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Amsterdam
o G E N E V E ms fr 481
ι Bude II, 153-156 [fragment]
Amsterdam
о U B A s 140
Londen
o UBAj32
Boekarest
o UBAk6
ι Van der Hoeven, 292-294
Exaed meisCroydonensibus
o UBAj39k
m O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Ex aedibus meis Croydonensibus
o UBAj39m
m O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Parijs
o UBAcl9h
Amsterdam
o O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Amsterdam
o O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Tubingen
o U B A с 88
Cambridge
m O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Ex aed meis Lambethanis
o UBAj39j
m O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
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1723 09 10

1723 09 21

1723 10 01
1723 10 12

1723 10 18
1723 10 28
1723 00 29
1724 02 27

1724 03 01
1724 04 12

1724 04 24

1724 05 18
1724 05 19
1724 05 23

1724 06 28

1724 07 17

1724 07 21
1724 07 21

1724 08 12
278

* aanW

WAKE

Amsterdam
о O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
* aanj T U R R E T T I N I
Amsterdam
о G E N E V E ms fr 481
ι Bude Π, 156-158
Tubingen
С PFAFFIUS
ο UBAcll9
* aanW WAKE
Amsterdam
о O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
G VICO
Napels
ι Croce, 97-99
Τ FRITSCH
Leipzig
o UBAk43a
De BAYARD P R O U O T
Parma
o UBAcl2
de P A R M E
Leiden
J VANEGMOND
о U B A с 53
NYENBURG
ι Van der Hoeven, 289-290
Constantinopel
DeFONSECA
o U B A с 56
Amsterdam
* aanW WAKE
o O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Cambridge
G U L I E L M U S [ = W WAKE]
m O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Amsterdam
* aan onbekende
о U B A к 108
* aanj T U R R E T T I N I
Amsterdam
о G E N E V E ms fr 481
Amsterdam
* aanW WAKE
о O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
Aynho
J WASSE
о U B A j 95 b
ι Van der Hoeven, 279-280
Ex aedibus meis Croydonensibus
G U L I E L M U S [ = W WAKE]
o UBAj391
m O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
* aanj T U R R E T T I N I
Amsterdam
о G E N E V E ms fr 481
* aanW WAKE
Amsterdam
э O X F O R D Christ Church
MsXXV-XXVI
J WOLFF
Boekarest
o UBAk89c
BH

Ex aedibus meis Croydonensibus
m: OXFORD Christ Church
MsXXV-XXVI
Parijs
1724.09.24 J. BIGNON
o:UBAcl9i
1724.10.20 GULIELMUS[=W.WAKE] Ex aedibus nostri
Croydomensibus
o: UBA к 87
1724.10.24 LAMEINRAYE
Parijs
о: UBA с 75
1724.11.04 W.BUYS
Kopenhagen
o: UBA с 32
1724.12.15 J. WOLFF
Boekarest
o: UBA к 89 d
1725.01.23 J.WOLFF
Boekarest
o:UBAk89e
1725.02.15 S.LOWE
Blythehouse in Hamersmith
o:UBAj55a
1725.02.20 T. FRITSCH
Leipzig
o: UBA к 43 b
1725.03.14 * aanj. TURRETTINI
Amsterdam
o: GENEVE ms.fr. 481
i: Budé II, 158-160 [fragment]
Tübingen
1725.04.25 С. GROSS
o: UBA с 66
Boekarest
1725.05.05 J. WOLFF
о: UBA к 89 f
Blythehouse in Hamersmith
1725.05.12 S.LOWE
o: UB A j 55 b
Amsterdam
1725.05.15 * aanj. TURRETTINI
о: GENEVE ms. fr. 481
1725.09.18 * aanj. TURRETTINI
Amsterdam
о: GENEVE ms. fr. 481
1725.10.21 J. de PAUW
Utrecht
o:UBAcll8a
Napels
1725.11.03 G. VICO
ι: Nicolini, 741-743
1725.12.02 J.FABRICIUS
Helmstadt
o: KOPENHAGEN Thott 1222
1726.03.10 J.WOLFF
Boekarest
o:UBAk89g
1726.03.15 * aanj. TURRETTINI
Amsterdam
o: GENEVE ms. fr. 481
i: Budé, 160-162
1726.05.04 GALLYdeGAUJAL
Londen
о: UBA j 33
1726.05.16 J.PRITZ
Frankfurt a. M.
о: UBA с 120 a
1724.09.15

BU

GULIELMUS[=W. WAKE]
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1726 07 12

J VON LOEN

1726 09 01

R BURROW

1726 09 21

J SEIL

1726 11 29

* aan J T U R R E T T I N I

1727 01 09

J WOLFF

1727 0 1 1 0

* aanj T U R R E T T I N I

1727 03 10

J WOLFF

1727 04 06

J d'ORVILLE

1727 04 20

F BLANCHINUS

1727 05 01

J WOLFF

1727 05 02

N LARDNER

1727 05 03

J WOLFF

1727 07 30

J WOLFF

1727 09 11

Τ FRITSCH

1727 09 23

Ρ BOUHIER

1727 11 09

J WOLFF

1728 01 08

J VIRIDET

1728 01 23

J de PAUW

1728 04 30

J PRIT/

1728 05 07

J DAVIES

1728 09 26

Ρ LE C O U R AYER

1729 01 22

J SCHLICHTING

280

Frankfurt a M
о U B A с 86
Darrmgton
о UBAjH
Amsterdam
о U B A с 125
Amsterdam
о G E N E V E ms fr 481
ι Bude II, 162-165
Boekarest
o UBAk89h
Amsterdam
o G E N E V E ms fr 481
ι Bude, 165-167
Boekarest
o UBAk89i
Rome
о UBAcll3
ι Van der Hoeven, 282
Rome
o UBAc21
Boekarest
о U B A к 89j
Londen
o UBAjSO
ι Van der Hoeven, 245-246
Boekarest
o UBAk89k
Boekarest
o UBAk891
Leipzig
o UBAk43d
Pans
o UBAc23b
Boekarest
o UBAk89m
Morgc
o U B A с 142
Utrecht
о UBAcllSb
Frankfurt a M
о U B A с 120b
Eliae
o U B A j 221
ι Van der Hoeven, 278-279
Charleton
o UBAcSlc
Sillensted injever
o UBAj78
BII

1729.01.30

CLAUDE

1729.07.01

A. VONOEFELE

1731.02.18

F.GINHEIMER

1732.01.09

DURANDT

00.01.09

Η. B R E N K M A N

00.02.01

[J. L E N F A N T ]

00.03.01

E. B R O W N E

00.04.22

[P. ALLIX]

00.05.06

[J. L E N F A N T ]

00.06.07

F. LAMY

00.06.09

B. LAMY

00.06.23

С NICAISE

00.06.27

B. LAMY

00.07.15

ELEUTHEROPOLITANUS

00.07.22

G. C U P E R

00.12.06

J. L E N F A N T

00.12.24

H. B R E N K M A N

00. [lejour
de Paques]
00.00.00

J. d ' A L E N C E

00.00.00

[P. ALLIX]

00.00.00

[P. ALLIX]

00.00.00

G. BERKELEY

00.00.00

G. BERKELEY

Leipzig
о: UBA с 38
Leuven
о: UBA с 110
Nordstrand
о: UBA с 64
Nijmegen
о: UBA с 50

Florence
o: U B A с 28 f
i: Van der Hoeven, 282-283
Heidelberg
o:UBAcl57c
Londen
o:BLadd.4.291
о: U B A с 158 с
Heidelberg
о: U B A с 153
l'Abbaye de Saint-Denis
о: U B A с 77
Charleville
о: U B A с 76 d [defect]
Dyon
о: U B A с 108 f
Rouen
o: U B A с 76 с
Heidelberg
о: U B A с 149 [defect]
Deventer
m: KB 72 G 1 7
Heidelberg
о: U B A с 83 f
Florence
o: U B A с 28 f
Den Haag
o:UBAclb

[P. ALLIX]
o:UBAc2b
o:UBAc2c
o:UBAc2d
m : B L a d d . 39.304
m: BL add. 39.304

00.00.00

J. BIGNON

00.00.00

H. BRENKMAN

00.00.00

CAPPEL

00.00.00

G. CAREW

00.00.00

J.deCROUSAZ

00.00.00

G. CUPER

00.00.00

J. DRIEBERGEN

00.00.00

С. HUYGENS

00.00.00
00.00.00

PEMBROKE
[= TH. HERBERT]
L. KÜSTER

00.00.00

J. LADVOCAT

00.00.00

F. MASELEF

00.00.00

W. NICHOLS

00.00.00

H. de NOVA VILLA
[= H. NEWTON]

00.00.00

I. PAPIN

00.00.00

I. PAPIN

00.00.00

J. PRITZ

00.00.00

G. SARUM [= G. BURNET]

00.00.00

J. TURRETTINI

00.00.00

J. TYRRELL

00.00.00

T.Z.

00.00.00

A. VAN DALE

00.00.00

* aanT.ALFONIUS

o:UBAcl9j
o: UBA с 28 с
о: UBA с 34
o:UBAjl6
Lausanne
о: UBA с 45 с [defect]
m:KB72G17
i: Lettres Cuper, 379-381
o: UBA с 49
о: UBL Hug. 15 [fragment]
o:UBAj42
о: UBA с 73 b
o:UBAc74
о: UBA с 90
о: LAMBETH PALACE ms
o: UB CAMBRIDGE
3183.00. VI.lll
Bordeaux
o: UBA с 117 h [fragment]
Bordeaux
o:UBAcll7i
Frankfurt a. M.
o: UBA с 120 с [fragment]
o:UBAj76f
о: UBA с 136
o:UBAj81b
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o:UBAcl55
Haarlem
о: UBA с 47 с
Amsterdam
m: UBA к 11 [fragment]

00.00.00

* aanj. DAVIES

00.00.00

* aanj. PERIZONIUS

00.00.00

* aan A. VAN DALE

00.00.00

* aan В. de VOLDER

00.00.00

* aan W. WAKE

Bil

Amsterdam
o: UBA к 17
Amsterdam
o: UBA к 25
Amsterdam
o:UBAkl6b
Amsterdam
o: UBA к 27
Amsterdam
o: OXFORD Christ Church
MsXXV-XXVI
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Bijlage III
DE POLEMIEKEN

De Bibliothèque Choisie was stellig een machtig wapen in de geleerdcntwisten
die Le Clerc in dejaren 1703-17J3 uitvocht. In deze bijlage worden de artikelen
en de belangrijkste passages vermeld, waarin de Amsterdamse journalist zich
verdedigde tegen zijn opponenten In de eerste kolom wordt de naam gegeven
van Le Clercs tegenstander, m de tweede het deelnummer van het tijdschrift en
in de derde de pagina's. Wanneer Le Clerc een geheel artikel wijdde aan een
weerwoord tegen een bepaalde geleerde, is de naam van de opponent cursief
gedrukt.
J. G R O N O V I U S
AbbéFAYDIT
J.B B O S S U E T
J. P E R I Z O N I U S
H. H A M M O N D
J. PERIZONIUS
verdediging Ie Nouveau Testament
R. KIDDER
D WHITBY
J B. B O S S U E T
A. D E S P I N E U L
J. M A R T I A N A Y
P.BAYLE
J.B
BOSSUET
Ρ JURIEU
J.B DU BOS
P. BAYLE
P.BAYLE
P.JURIEU
P.BAYLE
P. BAYLE
P.BAYLE
J. M A R T I A N A Y
J. M A R T I A N A Y
P. BAYLE
P. BAYLE
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I
I
II
III
III
III
III
IV
IV
V
V
V
V
V
V
VI
VI
V
VI
VII
VII
Vili
Vili
VIH
IX
IX

157-159
411-413
167-169
avertissement
121-124
171-250
394-409
363-391
391-414
avertissement
avertissement
avertissement
283-303
304-357
358-374
314-327
412-422
422-427
428-431
255-289
330-352
43-106
222-224
301-304
avertissement
1-40
Bill

P. BAYLE
P.BAYLE
P.BAYLE
P.BAYLE
N. BOILEAU-DESPREAU
P. BAYLE
P.BAYLE
P. BAYLE
P.BAYLE
P.BAYLE
P. BAYLE
P. BAYLE
P.BAYLE
P. BAYLE
P.BAYLE
J.MARTIANAY
AbbéFAYDIT
P. MESNARD
P.BURMAN
verdediging boek M. TINDALetc.
P.BURMAN
verdediging boek M. TINDALetc.
G. HICKES
N. BOILEAU-DESPREAUX
R.BENTLEY
verdediging boek M. TINDALetc.
J.GRONOVIUS
W. CAVE
P. BAYLE
P. BAYLE
N. BOILEA U-DESPREA UX

ВШ

IX
IX
IX
IX
XX
X
X
XI
XI
XI
XII
XII
XII
XIII
XIII
XVII
XVIII
XVIII
XIX
XX
XX
XXI
XXI
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXIV
XXV
XXV
XXVI

41-103
103-171
361-386
403-404
211-260
323-324
364-426
400-401
401-408
408-414
avertissement
105-123
198-386
412-413
416-418
1-152
175
401-424
350-427
396-405
450-456
1-196
40-41
337-338
202-236
235-236
122-123
305-308
197
444-445
64-82
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SLOTBESCHOUWING
In de eerste decennia van de achttiende eeuw lazen en herlazen vele Europese
geleerden en notabelen de Bibliothèque Choisie van Jean Le Clerc. ledere
nieuwe aflevering van het tijdschrift dat twee- of driemaal perjaar uitkwam,
werd met spanning verbeid om de leerzame en tegelijk aangename wijze
waarop de Amsterdamse journalist zijn lezers informatie verschafte over
de vorderingen van de wetenschap en over andere wetenswaardigheden
binnen de Republiek der Letteren. Maar niet alleen allerlei nieuwtjes uit de
"geleerde wereld", - eeuwenlang vrijwel uitsluitend door briefwisseling
verspreid in een vrij beperkte kring van geleerden en aanzienlijken -, maakten het tijdschrift interessant, ook de polemische lading die deze periodiek
bij voortduring met zich voerde, trok veler aandacht. Le Clerc was immers
in deze jaren een auteur die in binnen- en buitenland een grote bekendheid
genoot als een erudiet en openhartig man, gewend om op stellige toon en
in onverbloemde bewoordingen, alles wat hij voor waar hield aan het papier
toe te vertrouwen. Dat een dergelijke, voor een bezield journalist overigens
onontbeerlijke, rondborstigheid en waarheidsliefde. Le Clerc de nodige
vijanden bezorgde, kan geen verbazing wekken. De lezers van het tijdschrift
volgden Le Clercs gelecrdenruzies echter op de voet, daar zij blijkbaar sterk
gebrand waren op nieuws over het onophoudelijke gekrakeel van geleerden
in de talloze heftige meningsverschillen die dejaren van de "querelle des
anciens et modernes" kenmerkten.
De positie waarin Le Clerc aan het begin van de achttiende eeuw verkeerde, bleek in meer dan een opzicht zeer geschikt om de redaktie van een
nieuw geleerdentijdschrift op zich te nemen. Allereerst was Amsterdam
een ideale woon- en werkplaats. Al bijna twintig jaar woonde Le Clerc in
deze voorname stad, waar hij een betrekking vervulde als hoogleraar aan
het Remonstrants Seminarium en een redelijk salaris genoot. Naast zijn
werkzaamheden voor de Remonstrantse Broederschap bleef er evenwel
voldoende tijd over om zich, als een echte kamergeleerde, terug te trekken
in zijn werkkamer en zich daar te wijden aan de studie van zeer uiteenlopende
takken van wetenschap. Het waren vooral de theologie, de filosofie, de
"Belles Lettres" en de geschiedeniswetenschap die zijn aandacht trokken,
zoals ook blijkt uit de inhoud van de Bibliothèque Choisie, waarvan 27%
werd ingenomen door theologische boeken, 25% door de "Belles Lettres"
en 22% door de geschiedenis. Doordat hij regelmatig boeken voor uitgave
gereed had, waarvoor een geschikte uitgever moest worden gevonden, en
er in deze tijd een duidelijke afhankelijkheid bestond tussen geleerde schrij286

vers en uitgevers ter verkrijging van bepaalde boeken of informatie, stond
Le Clerc in Amsterdam, de stad waar de boekhandel in deze jaren bloeide
als nergens anders, met vele uitgevers, drukkers en boekhandelaren op
vriendschappelijke voet. Met nameJean-Louis de Lorme en Hendrik Schelte
hebben de journalist met raad en daad terzijde gestaan bij de materiaalvoorziening voor zijn tijdschrift. Naast de vele voordelen die Amsterdam hem
als journalist had te bieden, vormden ook de roem en de bekendheid die
Le Clerc in de Republiek der Letteren genoot, een aanbeveling voor zijn
tijdschrift; als internationaal vermaard geleerde kon hij immers eisen stellen
aan zijn uitgever ten aanzien van de inhoud van de periodiek. Zijn wens,
de volledig vrije hand te hebben in de keuze van de te bespreken boeken of
onderwerpen, werd duidelijk gerespecteerd. Of er artikelen van anderen
konden worden opgenomen of beraamde besprekingen dienden te wijken
voor meer actuele en polemisch getinte artikelen, werd uitsluitend door Lc
Clerc bepaald.
Le Clerc lijkt nooit moeite te hebben gehad om aan materiaal te komen
waarmee zijn tijdschrift kon worden gevuld, integendeel. Behalve de genoemde Amsterdamse uitgevers Schelte en De Lorme, bezorgden ook Le
Clercs lezers en correspondenten de nodige nieuwtjes en recent verschenen
boeken waarover artikelen konden worden geschreven. Met name de hulp
van de Deventer burgemeester, Gisbert Cuper met zijn wijd reikend en
goed gecultiveerd correspondentienet, is in dezen van grote waarde geweest
voor de periodiek. De boeken die in de Bibliothèque Choisie werden besproken kwamen uit allerlei landen van Europa- Van het totaal aantal van 417
in het tijdschrift besproken titels, was 32% in Amsterdam gedrukt, 17%
in andere steden van de Republiek, 22% in Engeland en Ierland, 9% kwam
uit Frankrijk. Tenslotte werd 6% in Italie gedrukt, 2% in de Zuidelijke
Nederlanden en evenveel in Zwitserland Er waren ook correspondenten
die hem kant-en-klarc artikelen opstuurden voor zijn tijdschrift- tenminste
negentien artikelen uit de Bibliothèque Chonte zijn dan ook met van de hand
van de Amsterdamsejournahst zelf. Drie geleerden leverden zelfs meer dan
eens een bijdrage, namelijk de historicus Paul de Rapin de Thoyras, die
maar liefst acht artikelen mocht wijden aan een uittreksel van de Foedera
van Thomas Rymer, Le Clercs jeugdvriend, Jacques Lenfant, met onder
andere enige bijdragen over eigentijdse uitgaven van het Nieuwe Testament;
en tenslotte de enige tijd in Amsterdam wonende classicus Ludolf Kustcr.
Als auteurs van andere artikelen moeten nog genoemd worden de bisschop
van Avranches, Pierre-Daniel Huet, de bisschop van Adria, Philippe del
Torre, Jacques Cappel, hoogleraar uit Saumur, de Zwitserse bioloog Joannes Jacobus Scheuchzcr, de auteur van de Mémoires de la vie deJacques-Auguste
de Thou, Jacques-George Le Petit, verder Joannes Gagnier, Le Clercs latere
biograaf Jean Barbeyrac, de geleerde augustijn Guillaume Bonjour, de in
Engeland genaturaliseerde arts Paul Buissière en de elkaar hevig bestrijdende
classici Mathunn Veyssière la Croze en de omstreden jezuictjean Hardouin.
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De inhoud van het tijdschrift werd evenwel grotendeels door Le Clerc zelf
verzorgd Het aantal recente en actuele pubhkaties die hij in zijn artikelen
besprak, nam met dejaren toe Aanvankelijk volgde hij zijn oorspronkelijke
opzet vrij nauwgezet door besprekingen van eigentijdse geschriften te plaatsen naast uittreksels van belangwekkende boeken die reeds geruime tijd
daarvoor in druk waren verschenen, na een paar jaren bleek het tijdschrift
steeds actueler van inhoud te worden en troffen de lezers slechts bij hoge
uitzondering een recensie aan van een ouder boek Met name enkele belangrijke polemieken, waarvoor Le Clerc zijn tijdschrift benutte, noopten hem
tot een dergelijke verandering van zijn redaktioneel beleid
Zijn belangrijkste polemiek is ongetwijfeld die met Pierre Bayle Aan dit
conflict, waaraan een nog immer bestaande tegenstelling ten grondslag lag
over de waarde die moet worden toegekend aan de openbaring en aan de
menselijke rede, besteedde Le Clerc in zijn periodiek ruime aandacht Het
dispuut was hoofdzakelijk ontstaan naar aanleiding van het uitvoerige uittreksel dat de Amsterdamse journalist had opgenomen van Ralph Cudworth' The intellectual system of the universe uit 1678, een, in de ogen van
Le Clerc, uiterst waardevol filosofisch document, waarmee het christendom
kon worden verdedigd tegen het atheïsme uit de oudheid en de eigen tijd
en waarin tegelijkertijd werd afgerekend met het Cartesiaanse mechamcisme In dit debat dat helaas af en toe ontaardde in een scheldpartij, bleken
beide geleerden elkaar te beschouwen als de grootste vijand van het christendom
Het is opvallend dat Le Clerc in deze, maar ook in alle andere polemieken
die in het tijdschrift hun neerslag kregen, nooit rechtstreeks "aanvaller"
was, maar altijd meer vanuit een verdedigende positie opereerde Het was
immers Bayle geweest die had gereageerd op zijns inziens onjuiste uitlatingen m de Bibliothèque van Le Clerc De meeste geleerdentwisten waarbij Le
Clerc betrokken raakte, onstonden op nagenoeg dezelfde wijze Le Clerc
poneerde in de Bibliothèque Choisie of in één van zijn andere geschriften,
een meestal mets aan duidelijkheid te wensen overlatende stelling, waarin
hij in het algemeen en dus niet ten aanzien van bepaalde personen, kritiek
gaf op de ontwikkelingen binnen een of ander wetenschappelijke discipline
Een reaktie van een zich persoonlijk geraakt voelende geleerde bleef dan
meestal met uit Zo kreeg hij het aan de stok met verschillende vooraanstaande classici, omdat hij het in zijn Parrhasiana had gewaagd te beweren, dat
de deskundigheid van eigentijdse filologen verre ten achterbleef bij het vakmanschap dat mannen als Joseph Scaliger, Hugo Grotius, Justus Lipsius en
Isaac Casaubon in de vorige eeuw ten toon hadden gespreid Onder anderen
Jacob Penzonius, Pieter Burman en Richard Bentley voelden zich danig in
hun wiek geschoten bij het lezen van dit uiterst negatieve oordcel over hun
kundigheid De classici, die Le Clerc om zijn uitlatingen al spoedig beschouwden als de communis hostis, reageerden ieder op hun eigen wijze.
Kon Jacob Penzonius nog enigszins waardering opbrengen voor de eruditie
van zijn opponent en in discussie gaan over de betrouwbaarheid van Quintus
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Curtius Rufus als historiograaf, de bon-vivant Pieter Burman, zeer afkerig
van de Amsterdamse "doctor umbraticus", kwam met verder dan verschillende zeer persoonlijke aanvallen in de vorm van enkele schotschriften,
waarvan Le Gazettier Menteur wel de meeste aandacht trok Richard Bentley's reaktie op Le Clercs aanmatigende oordeel over de eigentijdse klassieke
filologie was effectiever in 1710 gaf de Engelse grootmeester der humaniora
een anoniem werkje uit, waarin hij maar liefst 323 misslagen registreerde,
die Le Clerc in een tekstuitgave van de Griekse komediedichters Menander
en Philemon had begaan
Ook Le Clercs vrijmoedige opmerkingen in zijn theologische geschriften
en artikelen brachten hem in conflict met verschillende godgeleerden Zijn
overtuiging, dat de Heilige Schrift weliswaar als Gods openbaring moest
worden beschouwd, maar als tekstenverzameling door mensen was opgetekend en overgeleverd en derhalve aan risico's van corruptie onderhevig was
gebleken, bracht hem ertoe de bijbel niet zozeer dogmatisch-theologisch
als wel histonsch-filologisch te benaderen De pogingen van orthodox-ingestelde predikanten om Le Clercs Le Nouveau Testament op de lijst van
verboden boeken geplaatst te krijgen, gelukte wel in Pruisen, maar niet in
de Republiek Aan de beschuldigingen als zou hij in zijn geschriften ketterse
en sociniaanse theorieën aanhangen, onder meer geuit door Pierre Mesnard
en Antoine Despineul, besteedde hij in het tijdschrift met veel aandacht
Wel ruimde hij plaats in om te kunnen reageren op verschillende aanvallen
op zijn patrologische geschriften Met name het werk van de Benedictijner
monnik Jean Martianay, die, in de ogen van Le Clerc op onvakkundige
wijze en met misplaatste hoogachting voor Hieronymus was overgegaan
tot de uitgave van diens werk en die Le Clerc bovendien had durven aanvallen op zijn uiterst kritisch houding ten aanzien van de kerkvaders m het
algemeen, kreeg het zwaar te verduren
In de Bibliothèque Choisie toonde Le Clerc zich in vele van zijn artikelen
een uitmuntend journalist, die oog had voor nieuwe ontwikkelingen en
denkpatronen, maar evenzeer als een "verlicht" verdediger van iedere mening die op waarheid berustte Tevens gaf hij aan hoe een ideale geleerde
zich diende op te stellen Deze moest, naar zijn mening, beschikken over
een autonoom oordeel, waarmee alleen voor waar mocht worden gehouden,
wat men zelf voor waar had ingezien Een aldus gewonnen waarheid mocht
met verzwegen worden Evenals vele van zijn andere geschriften vertoont
ook de Bibliothèque Choisie duidelijke kenmerken van een denken, dat zich
uit de stroom van een laat zeventiende-eeuws rationalisme in empiristische
richting ontwikkelde Eerder past Le Clerc dan ook in de rijen van de
achttiende-eeuwse denkers dan in die van de eeuwen daarvoor Met name
op het gebied van de wijsbegeerte toonde hij zich met zo zeer een oorspronkelijk denker, maar meer een eclectisch-ingestcld filosoof, die al vroeg oog
had voor het belang van de experimentele fysica in Engeland In zijn tijdschrift besteedde de Amsterdamsejournahst die de Engelse taal goed beheerste, de nodige aandacht aan de werken van de belangrijkste Engelse wijsge289

ren uit zijn tijd: John Locke, Shaftesbury, Nehemiah Grew, Isaac Newton
en George Berkeley. Via zijn tijdschrift konden de lezers op het vasteland
van Europa, die veelal het Engels niet meester waren, kennis nemen van
de nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in Engeland.
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SUMMARY
In the first decades of the eighteenth century many learned men and men
of standing read and reread Jean Le Clerc's Bibliothèque Choisie Every new
edition of the journal which appeared two or three times a month, was
eagerly awaited because of the instructive and at the same time pleasant
way in which the Amsterdam journalist supplied his readers with information on the progress of science and on other things worth knowing within
the Republic of Letters It was not only all kinds of novelties from the
learned world" - spread in earlier centuries mainly by correspondence in a
rather limited circle of learned and important men - made the journal interesting, but also the controversial contents which consistently characterized
this periodical attracted the attention of many people For, in these days,
Le Clerc was an author who enjoyed great fame at home and abroad as an
erudite and frank man, accustomed to committing everything he considered
to be true to paper in a decisive tone and in undisguised words That such
an open-heartedness and love of truth, indispensable for an inspired journalist, made him several enemies, is no wonder. The readers of the journal
closely followed the quarrels of the academic circels as they were obviously
very much interested in the news on the scholars' incessant wrangling during
the numerous heated debates which characterized the years of the "querelle
des anciens et modernes"
Le Clerc's position in the beginning of the eigteenth century appeared in
more than one respect to be very convenient for him to start editing a new
scholarly journal First of all, Amsterdam was an ideal city to live and work
in For almost twenty years Le Clerc had lived in this city, in which he
occupied a position as professor at the "Remonstrant Seminary" and enjoyed a reasonable salary Apart from his activities for the Remonstrant
Brotherhood, he had enough time to withdraw to his study and to dedicate
himself to widely divergent literary activities Especially theology, philosophy, "Belles Lettres" and history drew his attention, as is clear from
the contents of his Bibliothèque Choisie, 27% of which consisted of books
on theology, 25% on the "Belles Lettres" and 22% on history As he regularly had books ready for publication for which a suitable publisher had to
be found, and since, at that time, there existed a clear dependence between
writers and publishers m order to obtain certain books or information. Le
Clerc was on friendly terms with many publishers, printers and booksellers
in Amsterdam, the city in which bookselling flourished more than anywhere
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else during these years. Especially Jean Louis de Lorme and Hendrik Schelte
gave the journalist every assistance by providing material for his periodical.
Apart from the many advantages which Amsterdam had to offer him as a
journalist, the fame and reputation enjoyed by Le Clerc in the Republic of
Letters were a recommendation for his journal: as a scholar, internationally
well-known, he could make demands to his publisher as to the contents of
the periodical. His wish to be completely free to choose the books or subjects
to be discussed was obviously respected. Whether other people's articles
were to be included or whether planned discussions were to make way for
articles which were more up-to-date or of a more controversial nature, was
Le Clerc's decision and his alone.
Le Clerc never appeared to have any trouble in getting material for his
journal. On the contrary, in addition to the Amsterdam publishers mentioned above, Schelte and De Lorme, Lc Clerc's readers and correspondents
supplied him with all kinds of news and recently published books about
which articles could be written. It was particularly the help of Gisbert
Cuper, burgomaster of Deventer, with his extensive and well-cultivated
net of correspondents, that was of great value to the periodical. The books
discussed in the Bibliothèque Choisie came from several countries in Europe.
Of the total number of 417 books discussed in the journal, 32% had been
printed in Amsterdam, 17% in other cities of the Republic, 22% in England
and Ireland, 9% came from France, 6% were printed in Italy, 2% in the
Southern Netherlands and 2% in Switserland. There were also correspondents who send him articles for publication in his journal; at least nineteen
articles from the Bibliothèque Choisie were not written by the Amsterdam
journalist himself. Three other learned men contributed more than once:
the historian Paul de Rapin de Thoyras, who was even allowed to dedicate
eight articles to an abstract of the Foedera by Thomas Rymer; Le Clerc's
childhood friend, Jacques Lenfant, who contributed among other articles
one on contemporary publications of the New Testament; and finally the
classical philologist Ludolf Küster, who had been living in Amsterdam for
some time. Other authors of articles were the bishop of Avranches, PierreDaniel Huet, the bishop of Adria, Philippe del Torre, Jacques Cappel, a
professor from Saumur, the Swiss biologist Joannes Jacobus Scheuchzer,
the author of the Mémoires de la vie deJacques Auguste de Thou, Jacques-George
Le Petit as well as Joannes Gagnier, Jean Barbeyrac (who later became Le
Clerc's biographer), the learned.Augustine Guillaume Bonjour, the doctor
Paul Buissière, who had taken British nationality, and the philologists Mathurin Veyssière la Croze and the controversial Jesuit Jean Hardouin, who
were constantly quarrelling.
The contents of the journal were, however, for the greater part taken care
of by Le Clerc himself. The number of recent and topical publications
reviewed in his articles increased as years went by. At the beginning he
stuck closely to his original plan of printing contemporary writings besides
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abstracts of important books which had long since been published; after a
few years the contents of the journal became more and more typical and
the readers hardly ever found a review of an outdated book. It was particularly a number of important polemics for which Le Clerc used his journal
that forced him to such changes in editorial policy.
His most important polemic was undoubtedly the one he had with Pierre
Bayle. Le Clerc paid quite some attention to this conflict, the origin of
which was the eternal problem of establishing a balance between revelation
and reason. The dispute has arisen mainly because the Amsterdam journalist
had printed an extensive abstract taken from Ralph Cudworth's The Intellectual system of the universe (London 1678) which, in the eyes of Le Clerc,
was an extremely valuable and philosphical document with which Christianity could be defended against the atheism of ancient and modern times
and in which, at the same time, Carthesian mechanism was regarded as no
longer relevant. In this debate, which unfortunately sometimes degenerated
into abusive, the two scholars appeared to consider each other the greatest
enemies of Christianity.
It is remarkable that, in this as well as in other polemics printed in the
journal, Le Clerc was never the open "aggressor", but always operated
from a somewhat defensive position. It was Bayle who had reacted to the
remarks in Le Clerc's Bibliothèque which in his opinion were incorrect. Most
disputes in which Le Clerc got involved started in almost the same way:
Le Clerc stated in the Bibliothèque Choisie or in one of his other writings, a
thesis which left nothing to be desired as far as clarity was concerned and
in which he critized in general and therefore not with regard to specific
people, the developments within some scolarly discipline. This was usually
followed by a reaction from a scholar who took it personally. For example
he incurred the displeasure of various important classical philologists because he had dared to state in his Parrhasiana that the expertise of contemporary
philologists was not at all a match for the skill which men such as Joseph
Scaliger, Hugo Grotius, Justus Lipsius and Isaac Casaubon had shown in
the previous century. Among others, Jacob Perizonius, Pieter Burman and
Richard Bentley felt very much offended by this extremely negative judgement of their knowledge. These man, who soon considered Le Clerc the
"communis hostis" because of his remarks, reacted each in their own way.
WhcreasJacob Perizonius had some respect for the erudition of his opponent
and was prepared to discuss Quintus Curtius Rufus' reliability as a historian,
the bon-vivant Pieter Burman, who disliked the Amsterdam doctor umbraticus, could not produce anything better than several very personal attacks
in the form of lampoons, notably Le Gazettier Menteur. Richard Bentley's
reaction to Le Clerc's presumptuous judgement on contemporary classical
philology was more affective: in 1710 the English master scholar published
an anonymous writing in which he registered no less than 323 mistakes
which Le Cere had committed in a text edition by the Greec comic poets
Menander and Philemon.
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Le Clercs outspoken remarks in his theological writings and articles also
caused a conflict between him and various theologians. His conviction was
that while the Holy Book should be regarded as God's revelation, it should
be taken into account that it was a collection of texts, written by people,
which had been handed down, since this exposed them to the risks of
corruption, he was inclined to consider the Bible not so much as being
dogmatic-theological, but also as historical-philological. The efforts of orthodox-minded clergymen to get Le Clerc's Le Nouveau Testament on the
list of forbidden books were successful in Prussia, but not in the Republic.
He did not pay much attention to the accusations expressed by men like
Pierre Mesnard and Antoine Despineul, who stated that his writings evinced
leanings towards heretical and Socinian theories. On the other hand he did
use some space in his periodical to react to attacks on his writings on the
Church Fathers. Especially the work of the Benedictine monk Jean Martianay was fiercely attacked. This man had, Le Clerc maintained, prepared
unskilful and contemptuous editions of Jerome's works, and had also had
the temerity to attack Le Clerc on his extremely critical attitude towards
the Church Fathers in general.
In the Bibliothèque Choisie Le Clerc showed in many of his articles that
he was an excellent journalist who had a feeling for new developments and
ways of thinking as well as being an "elightened" defender of any opinion
based on the truth. At the same time he indicated how an ideal scholar
should go about his work. In his view he should possess autonomy of
judgement, considering to be true only those things that he had seen for
himself to be true. Just like many of his other writings, the Bibliothèque
Choisie shows clear signs of a way of thinking tracing its development from
late 17th century rationalism to empiricism. Therefore Le Clerc should be
ranked among eighteenth-century thinkers rather than among those of previous centuries. Particularly in the field of philosophy he proved to be more
eclectic than original as a thinker, showing a remarkably early interest in
the movement towards experimental physics in England. In his periodical
the Amsterdam journalist, who was fluent in English, devoted much attention to the works of the most important English philosophers of his time;
John Locke, Shaftesbury, Nehemiah Grew, Isaac Newton and George Berkeley. Via his journal the readers on the continent of Europe, who were
very often not sufficiently familiar with the English language, could be
informed on the new scientific developments taking place in England.
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CLUNY ET CÎTEAUX AU DOUZIÈME SIÈCLE
L'Histoire d'une controverse monastique
La thèse principale de cet ouvrage tourne autour de l'abdication forcée de Pons de
Melgueil en 1122 comme abbé de Cluny: le pape Calixte II exigea cette abdication à
la suite d'une controverse acharnée dans l'ordre de Cluny sur le mode de vie
monastique. Pons lui-même se montrait partisan du mouvement réformateur, qu'il
favorisait. C'est pourquoi, il fut accusé à Rome par les conservateurs qui lui
reprochaient la décadence de Cluny.
Cette thèse apporte une optique toute neuve dans l'interprétation du rôle de
Bernard de Clairvaux par ses célèbres polémiques «anticlunisiennes» et reconsidère
la place de Pierre le Vénérable dans l'ordre de Cluny et celle de Guillaume de SaintThierry dans le milieu bénédictin.
L'ouvrage touche également l'interprétation de l'animosité et de la polémique
entre Clunisiens et Cisterciens. C'est pourquoi le livre prête la plus grande attention
aux rapprochements difficiles des institutions clunisiennes au système cistercien et
au «Dialogas duorum monachorum», écrit vers 1157.
L'auteur, connu surtout par ses Études sur la Vitaprima de saint Bernard, est professeur
d'histoire médiévale à l'Université Libre, Amsterdam.

With extensive summaries in English and German, a bibliography and an index:
C L U N Y ET CÎTEAUX I N T H E T W E L F T H C E N T U R Y
A history of a monastic controversy
The fundamental thesis of this work is concerned with the forced abdication of Pons
of Melgueil in 1122 as abbot of Cluny. This abdication, demanded by Pope CalixtusII,
was the result of an embittered controversy within the order of Cluny regarding the
form of monastic life. The controversy caused reproach from the conservatives in
Rome, who accused the abbot of instigating decadence in Cluny.
This work opens an entirely new perspective on the interpretation of the rôle of
Bernard of Clairvaux and his famous "anti-Clunisian" dispute. The position of Peter
the Venerable within the order of Cluny and that of William of Saint-Thierry in the
Benedictine environment are elucidated.
The author deals equally with the interpretation of the controversial dispute and
the animosity between Cluniacs and Cistercians. This explains why substantial
attention is paid to the difficult relations between the institutions of Cluny and the
Cistercian system as well as to the comparison between the two, and especially to the
«Dialogas duorum monachorum», written about 1157.
A. H.Bredero, well- known for his Études sur la Vitaprima de saint Bernard, is professor
of Mediaeval history at the Free University, Amsterdam. The present book,
consisting of entirely revised articles published in journals in various countries over a
number of years, with extensive documentation and references in the notes, also
contains a full bibliography on the subject, an index, and eleven plates.
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Erschienen in der Reihe
GEISTLICHE LITERATUR DER BAROCKZEIT (GLB) Texte und Untersuchungen
Herausgegeben von Hans Pombacher, Nijmegen (ISBN 90 302 1300 0)
Textausgaben, Studien, Kommentare Nach- und Neudrucke von schwer zugänglichen
Texten aus der Barockhteratur vom frühen 17 bis ms 18 Jahrhundert
*· • *·
Cathohsch Gesangbuechlein, Mimchen 1613 Nachdruck mit Kommentar und Nachwort von Otto Holzapfel
1979 135 S , 2 Taf (ISBN 90 302 1301 9) (GLB 1)
Johann Philipp von Schonbom, Catholische Sonn- vnd Feyertagliche Evangelia ,
Wurzburg 1653 Nachdruck mit einem bio-bibhographischen und textkntischen
Nachwort von W Gordon Mangold
1981 600 S , 8 Taf (ISBN 90 302 1302 7) (GLB 2)
Jacob Balde, Deutsche Dichtungen Ode nova dicta Hecatombe de vanitale mundi,
1637, Ehrenpreiß, 1640 Nachdruck mit textkntischem Apparat und Bibliographie von Rudolf Berger
1983 221 S , 3 Taf (ISBN 90 302 1303 5) (GLB 3)
Fortunat Hutbet,Zeitiger Granat-Apfel ,München 1671 Mirakelbuch des baynschbohmischen Wallfahrtsortes Neukirchen Nachdruck, mit Nachwort und Registern
von Guillaume van Gemert
1983 536 S , 2 Taf (ISBN 90 302 1304 3)(GLB 4)
Georg Bemardt, Dramen, 1621-1626, lateinisch und deutsch I Theophilus Cilix,
1621, ein Faust-Drama der Jesuiten Herausgegeben, übersetzt und kommentiert
von Fidel Radle
1984 215 5 , 2 Taf (ISBN 90 302 1305 1) (GLB 5)
In Vorbereitung Georg Bemardt (München 1595-Landsberg 1660), Dramen II
(Tundalus redmvus, 1622),ΙΙΙ(/οΐΊΑηΜί 1623), IV(5 Thomas Cantuanensis,\626)
Roman Knnner (1678-1738), Autobiographie Nach dem Autograph in der Münchner Hs
herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Mechthild Pombacher
1984 121 S , 16 Taf (ISBN 90 302 1309 4) (GLB 9)
Sonderband I / Supplement I
Guillaume (Giel) van Gemert, Die Werke des Aegidius Albertinus (1560-1620)
Ein Beitrag zur Erforschung des Schnfttums
m Bayern um 1600 und seiner
Quellen Mit Bibliographie, Dokumenten, Literaturverzeichnis, Register
1979 939 S , 10 Abb und Taf (ISBN 90 302 1351 5) (GLB SI)
• *
In Vorbereitung
Andreas Brunner, Dramata Sacra , Salzburg 1684
Nachdruck mit ausführlichem Nachwort von Jean-Mane Valentin (GLB )
Georg Westermayer, Jacobus Balde (1604-1668), sein Leben und seine Werke
München 1868 Nachdruck mit Nachwort von Hans Pombacher und Bibliographie
son Rudolf Berger (GLB )
Geplant sind Werke von Aegidius Albertinus, Jacob Bidermann, Andreas Brunner,
Albrecht Graf Curz, Jeremías Drexel, Augustin Gneninger, Johannes Kuen,
Michael Staudacher, Andreas Strobl.Prokop von Templm, u a
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STELLINGEN
I
Dat Jean Le Clerc nooit een uitnodiging heeft ontvangen om lid te worden
van de "Royal Society" te Londen, de "Académie des Sciences" in Parijs
of de "Akademie der Wissenschaften" te Berlijn, is zeker te wijten aan de
soms provocerende en controversiële wijze waarop hij de journalistiek
bedreef.
II
Hoewel Le Clerc op verschillende plaatsen in zijn geschriften het belang
onderstreept van wetenschappelijke specialisatie, is hij nooit echt los gekomen van het renaissance-idee van de "uomo universale".
Ill
Jean Le Clerc moge zich soms hebben geconformeerd aan intolerante
meningen uit zijn tijd [joden noemt hij bijvoorbeeld oneerlijk en redeloos
(Bibliothèque Choisie XIII, p. 405; XXIII, p. 190)], in andere uitingen
toont hij de publieke opinie vooruit te zijn [zo keurt hij de slavernij nadrukkelijk af (Bibliothèque Choisie XXIII, p. 168)].
IV
Bar winterweer is in de zeventiende en achttiende eeuw van invloed geweest op het intellectuele leven, doordat het drukken van boeken er
vertragingen van ondervond en het briefverkeer tussen geleerden werd
lamgelegd.
V
Een overheid die toelaat dat de kwaliteit van het onderwijs zienderogen
achtemitgaat, vergeet in de toekomst te investeren.

VI
De klachten uit het voortgezet onderwijs, de universiteit, het H.B.O. en
het bedrijfsleven dat leerlingen en ex-leerlingen hun moedertaal steeds
slechter beheersen, zullen alleen verdwijnen als in het basisonderwijs meer
aandacht zal worden geschonken aan schriftelijke vaardigheden en de
docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs voldoende tijd en mogelijkheid krijgen om de scholieren te bekwamen in de verschillende vormen
van stelvaardigheid.
VII
Het wordt hoog tijd dat in het voortgezet onderwijs de moedertaal de aandacht krijgt die ze verdient; een goede oplossing is alle leerlingen te verplichten het vak "Nederlandse taalbeheersing" te volgen. De geschiedenis
van de Nederlandse letterkunde moet alleen worden onderwezen aan leerlingen die hiervoor kiezen.
VIII
Lessen in voorbije literaire stromingen zijn alleen zinvol als de docent erin
slaagt een andere leefwereld te ontsluiten dan die de leerlingen reeds
vertrouwd is.
IX
Dat bewoners van de grensstreek en grensarbeiders geringere hoeveelheden
van bepaalde goederen zonder extra heffing mogen invoeren dan andere
bewoners van ons land, is een apert geval van discriminatie en bewijst dat
burgers van de EEG niet gelijk worden behandeld.
X
Steden en dorpen in een grensstreek zouden een eventuele partnerstad of
-gemeente dichtbij aan de andere kant van de grens moeten zoeken; alleen
dan bestaat de mogelijkheid dat de bevolking daadwerkelijk bij een uitwisseling wordt betrokken en hoeft het contact niet beperkt te blijven tot
een burgemeestersreisje.

XI
Het op een verantwoorde wijze houden van en kweken met reptielen en
amfibieën mag geen vorm van dierenhobby zijn die middels de "Gezondheidswet voor dieren" wordt verboden.
XII
Wanneer amfibieën en reptielen zich in gevangenschap voortplanten,
blijkt daaruit dat zij zich in een redelijke mate van welzijn bevinden.

Stellingen behorende bij het proefschrift van A.N.M. Wijngaards, De
"Bibliothèque Choisie" van Jean Le Clerc. Een Amsterdams geleerdentijdschrift uit de jaren 1703 tot 1713, Nijmegen 1986.
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