Cultuur en elitesociabiliteit in Nijmegen
1750-1800
Inleiding
/

k heb het dinsdags gezelschap bezocht, dat bij elkaar was bij Engelen. We
Ihebben zo ongeveer niets gedaan, ik ook niet. Het1enige is dat ik me stierlijk

(cruellement] verveeld heb in dat mooie gezelschap.' Justinus de Beijer (17071772), raadslid van Nijmegen, schreef deze woorden in zijn dagboek in 1761. Hij
had het over een gezelschap van zijn raadscollega's dat op dinsdagen bij elkaar
kwam voor diners, drank en amusement. Bij hen verveelde De Beijer zich niet
alleen, maar irriteerde hij zich ook aan de 'vervelende pleidooien die nog lang
zullen voortduren.'2 Soms zocht het gezelschap ook het andere uiterste op. De
Beijer schreef hoezeer hij zich soms schaamde voor het gedrag van zijn metge
zellen, wier 'dwaze zedeloosheid van afgelopen maandag' gelukkig onbekend
was gebleven voor de buitenwereld. Het bezoek dat hij de week daarna ontving
bleek er gelukkig niets van te weten.3
Ondanks zijn bedenkingen bleef De Beijer dit gezelschap bezoeken. Soms
trad hij zelfs op als gastheer voor de bijeenkomsten die in zijn huis plaatsvon
den. Ongetwijfeld deed hij dat ten dele om ingewijd te blijven in de belangrijke
informele circuits van de stedelijke politiek. Tegelijkertijd vond hij in deze kring
een van de weinige vormen van recreatie en samenzijn die overeenkwamen met
zijn status als vooraanstaand, hoogopgeleid burger. Naast de vrijmetselaarslo
ge Sint-Lodewijk was er immers niets vergelijkbaars voorhanden, noch waren
er wetenschappelijke of cultuurgerichte gezelschappen.
De Beijer bevond zich echter in een overgangsperiode. Aan het begin van

1 HDJ van Schevichaven, Journaal van Mr Justinus de Beyer Heer van Hulzen aver de jaren

Afbeelding 3 Het opengevouwen testament (foto auteur).
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1743-1767 (Arnhem 1906) (Werken uitgegeven door Gelre, no 6) 222. Tai revu l'aimable
Société du Mardi, assemblée chez Engelen. On n'a fait semblant de rien, ni moi non plus.
Tout ce qu'il y a, c'est que je me suis cruellement ennuié dans cette belle compagnie.'
2 Ibidem, 329. 'plaidoyers fort ennuieux, et qui ne finiront pas si töt.'
3 Ibidem, 229. 'folie débauche du Mardi passé.'
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zijn leven vond recreatie ook voor de elite nog grotendeels plaats in informele
kringen, maar vanaf 1760 ontstonden in Nijmegen meer formeel georganiseerde
vormen van sociabiliteit. Hierin was ook in beperkte mate plaats voor cultuur in
de strikte zin van het woord, ruwweg begrepen als de kunsten en wetenschap
pen. Terwijl de meeste van deze disciplines nog maar mondjesmaat terug te
vinden waren in de nieuwe genootschappen, was er wel steeds meer aandacht
voor muziek naar het voorbeeld van de toonaangevende hoven van Europa.
In dit artikel richt ik me op de formalisering van de cultuuractiviteiten van
de elite in Nijmegen door de opkomst van nieuwe genootschappen vanaf 1750,
met als eindpunt het Maendaghs Musicq Collegie. De doelstelling is om vast te
stellen in hoeverre deze genootschappen de marges veranderden waarbinnen
cultuur kon gedijen, en de mate waarin de genootschappen allerlei cultuurvor
men openstelden voor een nieuw publiek. De Beijer, wiens dagboek een uniek
beeld geeft op de Nijmeegse culturele wereld van vóór 1760, functioneert daar
bij als contrastmiddel om de veranderingen vanaf het midden van de achttien
de eeuw te verduidelijken.
Het culturele leven in Nijmegen: een korte schets
Het ontbreken van een universiteit, grote overheidsinstituten, openbare bibli
otheken en de bescheiden grootte van de lokale elite zorgden ervoor dat de
marges voor cultuur in het achttiende-eeuwse Nijmegen vrij smal waren. Het
gebrek aan cultuurinstellingen werd wel degelijk gevoeld. Zo werd er in 1744
gepoogd om het herstel te bereiken van de Quartierlijke Academie, de eerste
universiteit die in Nijmegen werd gevestigd. Dit instituut was in 1679 definitief
ten onder gegaan nadat de Franse invasie van 1672 al veel schade had berok
kend. Meerdere geleerden tooiden zich gedurende de achttiende eeuw met titu
latuur die deed vermoeden dat de academie weer bestond.4 Hoe groot de wens
ook was, bleek het niet mogelijk om een nieuwe universiteit op te zetten, waar
door de wetenschappen in Nijmegen vrijwel geheel van geïnteresseerde indivi
duen afhankelijk waren. Ook voor de schilderkunst en andere kunsten waren
er beperkingen. Hoewel het Sint Lucasgilde enige steun bood aan schilders,
glazenmakers en andere kunstenaars, was er ook hier geen sprake van een geïn
stitutionaliseerd mecenaat voor de kunsten.
Veel culturele activiteiten waren daarom afhankelijk van gefortuneerde
individuen die het zich konden veroorloven schilderijen te kopen, boekbezit
aan te leggen, te musiceren en de vrije tijd te nemen om zichzelf te kunnen
bekwamen in zulke activiteiten. De bevrediging van culturele behoeften moest
men daarom vooral in de informele, private sfeer van de elite zoeken. Die elite
bestond voornamelijk uit leden van het lokale en gewestelijke bestuur, de gere-

I
4 Gerard Lemmers en Edwin van Meerkerk, 'Kunst religie en cultuur in de Nieuwe Tijd
1500-1795', in: Hans Bots en Jan Kuys (red.), Nijmegen: geschiedenis van de oudste stad van
Nederland II (Nijmegen 2005) 404-487, aldaar 457.
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formeerde clerus en het beperkte aantal doctoren, notarissen en advocaten dat
de stad rijk was. Er is slechts een klein aantal individuen van wie voldoende
bronnenmateriaal is overgebleven om iets te kunnen zeggen over hun culture
le activiteiten. Eén van hen was burgemeester Hendrik Verbolt, wiens boeken
collectie bij een veiling na zijn dood vrij omvangrijk bleek te zijn.5 De nota
ris Lambert Stoppendaal Pieterszoon (1746-1815) publiceerde niet alleen dicht
werk, maar cultiveerde ook de kunsten met zijn vrienden, Roeland van Eynden
(1747-1819) en de beroemde schilder Hendrik Hoogers (1747-1814).6 Daarnaast
was er Johannes in de Betouw (1732-1820), de burgemeester, advocaat en raads
lid die zich bezighield met de geschiedenis en oudheden van de stad. Hij had de
vurige wens om de stad te herstellen als plaats van geleerdheid: in 1798 stelde
hij de stadsraad voor om Nijmegen bij de nationale volksvertegenwoordiging
'te doen verkiesen tot een zetel voor een universiteit'.7
Daar het nog lang zou duren voordat de huidige universiteit werd opge
richt, vonden literair en wetenschappelijk geïnteresseerde Nijmegenaren
verenigingen in andere steden die meer konden bieden. De eerder genoemde
Stoppendaal werd bijvoorbeeld lid van het Leidse literaire genootschap Kunst
Wordt door Arbeid Verkregen (KWDAV) in 1769, en voegde zich vervolgens bij
andere genootschappen in Rotterdam en Den Haag.8 De rector van de Latijnse
School in Nijmegen, Everhard Jan Benjamin Schonck (1745-1821), trad in 1777
ook toe tot het KWDAV.9 Ook de Nijmeegse adel liet zich in het culturele circuit
buiten de stad zien. Zo maakte Otto Fredrik graaf van Lynden (1716-1788) deel
uit van het bestuur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen,
waarvan ook doctoren Petrus Nicolaus Lotichius en Maximiliaan Jan de Man
lid waren. De laatstgenoemde werd tevens op afstand lid van onder andere het
Provinciaal Utrechts Genootschap en de Kaiserlichen Leopoldino-carolinischen

l
5 Lemmers en Van Meerkerk, 'Kunst religie en cultuur in de Nieuwe Tijd 1500-1795', 467.
6 Peter Altena, 'Lambert Stoppendaal Pieterszoon', in: In: P.W. van Wissing e a. (red.),
Biografisch woordenboek Gelderland: bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse
geschiedenis I (Hilversum 1998) 90-20, aldaar 90.
7 Zie bijvoorbeeld: Johannes in de Betouw, De operculis pyxidum Marci Ulpii Heracle
tis myropolae, prope Neomagum inventis, (s.n. 1787) 6 p. Over zijn collectie van oudhe
den: Catalogue du cabinet de médailles antiques et modernes, ainsi que de quelques
pierres gravées et antiquités, délaissés par m. Johannes in de Betouw ... , dont la vente
publique se fera à Amsterdam, Ie 30 septembre 1822 (Amsterdam 1822) 4 p; Johannes in
de Betouw, Quartierlyke academie en Apostolische ofLatynsche School te Nymegen (s.n.
1800); Regionaal Archief Nijmegen (RAN), Oud archief Nijmegen (OAN) 422, Raadssig
naten 14 november 1798.
8 Altena, 'Lambert Stoppendaal', 91.
9
Naemlijst der tegenwoordige leden van het tael- en dichtlieoend genootschap, onder de spreuk:
Kunst wordt door arbeid verkreegen, 2.
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Deutschen Akademie Der Naturforsher.10 Een volledig overzicht van de activi
teiten van Nijmegenaren in genootschappen buiten de stad bestaat weliswaar
nog niet, maar het beperkte materiaal dat beschikbaar is, laat al zien dat het geen
ongewone praktijk was onder de elite om tijdens de studietijd en daarna genoot
schappelijk actief te blijven.11
De Beijer als raam op cultureel en wetenschappelijk Nijmegen

Wat betreft intellectuele contacten en het informele cultuurcircuit binnen Nijme
gen is Justinus de Beijer een onmisbare en nauwelijks beschreven figuur, wiens
dagboek veel laat zien over hoe cultuur door de elite werd georganiseerd vóór
het ontstaan van de genootschappen. Na zijn afstuderen in 1724 in de rechten
aan de universiteit van Leiden, was De Beijer geïnteresseerd gebleven in brede
re intellectuele ontwikkelingen. Hij las werken van vooraanstaande filosofen en
wetenschappers zoals Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), en vanuit Nijme
gen droeg hij bij aan de Bibliotheque Française van zijn vriend, de uitgever Henri
du Sauzet (1687-1754). Daarnaast werd hij corresponderend lid van de Acade
mie Royale des Sciences, Belles lettres et arts in Rouen en onderhield hij contact met
de Nederlandse geleerdenwereld, vooral in Leiden.12 Zo was De Beijer bekend
met de Leidse boekverkoper en uitgever Elie Luzac (1721-1796), die bezig was
een Europese reputatie op te bouwen door met denkers als Julien Offray de la
Mettrie in zee te gaan. La Mettrie gaf zijn zeer controversiële traktaat L'Homme
Machine bijvoorbeeld bij Luzac uit. Tijdens een bezoek aan Leiden verzuimde
De Beijer bovendien niet een bezoek af te leggen aan Petrus Musschenbroek
(1692-1761 ), een sleutelfiguur in de verspreiding van het Newtoniaanse wereld
beeld binnen de Republiek. De Beijer kende Musschenbroek al langer en beti
telde hem als 'mon professeur'.13
De Beijer hield bovendien persoonlijk contact met een hele schare avon
tuurlijke denkers. Een van hen was Jean Rousset de Missy (1686-1762), een
centraal figuur binnen een kring van vrijdenkers in Den Haag onder de naam

l
lO Johann Daniel Ferdinand Neigebaur, Geschichte der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen
Deutschen Akademie der Naturforscher während des zweiten Jahrhunderts ihres Bestehens (Jena
1860) 233.

11 De gedigitaliseerde lijst 'Members of scientific and literary societies and other orga
nisations 1770-1810' laat 14 Nijmegenaren zien verspreid over het Provinciaal Utrechts
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, de Hollandsche Maatschappij der Weten
schappen, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt en Prodesse Canendo. Zie http://ururw.schultenord
holt.nl/societieslBOO/socframe.html (geraadpleegd 2 april 2014).
12
Edwin van Meerkerk, Achter de schermen van het boekbedrijf: Henri Du Sauzet (16871754) in de wereld t•an uitget,erij en boekhandel in de Republiek (diss. KU Nijmegen; Amster
dam 2001) 13-15.

13

Journaal Justinus de Beyer, 144.
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Chevaliers de la Jubilation. Deze groep is in verband gebracht met denkers die zich
onder meer zeer kritisch uitlieten over priesterlijk bedrog, in kerken en dogma's
georganiseerde religie, en religieuze intolerantie.14 In 1748 ontmoette De Beijer
ene Joseph Garrigues de Froment, een notoire polemist die later in de buurt van
Luik werd gearresteerd en overgebracht naar de Bastille voor het publiceren
van gewaagde politieke traktaten. De Beijer merkte hierover enigszins laconiek
op dat 'de arme man zich had gemengd in zaken die hem te boven gingen'.15
Ten slotte ontving De Beijer een aantal wetenschappers die op rondreis
door Europa ook Nijmegen aandeden. Onder hen waren Jean-Baptiste-René
Robinet de Chateaugiron (1735-1820) en zijn Nederlandse vrouw Gesina Regte
ring.16 Robinet had tijdens zijn ballingschap in Amsterdam het boek De la Natu
re gepubliceerd - een boek dat vrij negatief werd ontvangen. De Franse filosoof
Voltaire (1694-1778) vond het onnodig metafysisch, terwijl anderen in het boek
een gevaarlijke neiging naar ongeloof zagen.17 Hoezeer zijn recente bijdragen
aan de wetenschap ook in twijfel werden getrokken, Robinets contacten met
belangrijke denkers maakten dat hij voor De Beijer een interessante bezoeker
was. Een meer exotische gast was de Jezuïet Bosevich, die zich op 6 juni 1761
bij De Beijer meldde. Bosevich was op weg naar Constantinopel, om daar voor
wetenschappelijke doeleinden de passage van Venus over de zon te observe
ren.18
De Beijers activiteiten beperkten zich echter niet tot het strikt wetenschap
pelijke. Integendeel, hij zette zich in als culturele organisator, vooral op muzi
kaal gebied. Dat deed hij voornamelijk door muziekconcerten te organiseren,
zowel binnen de stad als op zijn nabij gelegen landgoed De Hulzen. Als talent
vol violist speelde hij zelf vaak mee, hoewel hij ook solo optrad. 19 Met welk
orkestgezelschap dit gebeurde is niet bekend; vermoedelijk waren de orkesten
pragmatisch samengesteld met de betere amateurs uit de omgeving, of inge
huurde beroepsmusici. Ook de financiering blijft onduidelijk, hoewel het geens
zins ondenkbaar is dat De Beijer deze concerten uit eigen middelen heeft onder-

14 Margaret Jacob, The Radical Enlightenment. Pantheists, Freemasons and Repubiicans
(Londen 1981) 155, 224-225.
15
Zie ook, François Moreau, La plume et Ie plomb: espaces de /'imprimé et du manuscrit au
siècle des Lumières (Parijs 2006) 66; Journaal Justinus de Beyer, 42-43: 'Ie pauvre homme
s'étoit mêlé de choses, qui n'étoient pas de sa compétence'.

16 Journaal Justinus de Beyer, 330.
17

Françoise Badelon, 'Jean Baptiste Robinet: un libraire philosophe', in: Henri Duranton
(red.), Le pauvre diable. Destins de l'homme des lettres au XVIIIe siecle (Saint Etienne 2006)
157-172, aldaar 169. Voltaire correspondentie D 18425. Zie ook de online editie van de

Dictionnaire des journalistes: http://dictionnaire-journalistes.gazettes1Be.fr/journalistel694-jean
baptiste-robinet.
18 Journaal Justinus de Beyer, 198.
19

Ibidem, 242-243.
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steund.
Nog een bijzonderheid aan de rol die De Beijer speelde in het aanmoedi
gen van lokale cultuurproductie was zijn connectie met de violist Carlo Tessa
rini (1690-1766). Na een loopbaan als violist aan het pauselijk hof in Rome reis
de de oude Tessarini door Europa, waarbij hij ook in Nijmegen verschillen
de concerten verzorgde. Tessarini werd door De Beijer aangesproken als 'mon
ancien maître', hetgeen waarschijnlijk betekende dat De Beijer bij hem muziek
lessen had gevolgd. Wellicht was dit gebeurd tijdens de Europese grand tour
die De Beijer in zijn jeugd had gemaakt. De beide heren waren hoe dan ook
goed bevriend, speelden vaak samen in privékringen en hebben mogelijk ook
publiekelijk samen opgetreden. Zelfs een ongeluk met kokend water, dat een
grote brandwond op zijn rechterbeen veroorzaakte, kon De Beijer niet ervan
weerhouden om urenlang met Tessarini te musiceren. Hij was overigens niet de
enige die in deze periode concerten organiseerde: vanwege zijn gewonde been
moest De Beijer dezelfde dag nog een uitnodiging afslaan voor een concert bij
de graaf van Welderen.20
Hoewel De Beijer vanwege de breedte van zijn culturele activiteiten als een
unicum moet worden gezien, geeft zijn dagboek een nuttig inzicht in de brede
re culturele wereld van de elite in Nijmegen omstreeks 1750. De bestuurselite
dineerde bij elkaar, discussieerde onderling over nieuwe ideeën, ontving musi
ci en denkers van formaat, organiseerde concerten en bekwaamde zich ook zelf
in de muziek. De Beijer wist zichzelf bovendien een reputatie te verschaffen als
belangrijke tussenpost voor rondreizende wetenschappers, en via uitgebreide
correspondentie op de hoogte te blijven van intellectuele ontwikkelingen. Voor
alsnog bleef de informele context van het private elitegezelschap de voornaam
ste plaats waar naast recreatie ook cultuur werd bedreven en geconsumeerd.
1760: een kenteringsmoment
Omstreeks 1760 begon deze situatie echter te veranderen. Meerdere genoot
schappen en sociëteiten werden opgericht - een teken van een steeds sterke
re behoefte naar formeel georganiseerde sociabiliteit buiten de grenzen van de
informele gezelligheid. Hoe deze behoefte was ontstaan valt niet precies vast te
stellen. De informele kringen van de bestuurselites werden immers ook na de
dood van De Beijer op allerlei wijzen voortgezet. Het is echter mogelijk dat er
een vacuüm ontstond door de langzame ondergang van de vrijmetselaarsloge
Sint Lodewijk, die na de dood van diens oprichter, Ludwig von Sachsen-Hild
burghausen (1710-1759) nauwelijks nog actief was en in 1774 definitief werd
opgedoekt.21 Een alternatief voor deze prestigieuze vorm van sociabiliteit werd
daarom waarschijnlijk zeer welkom geacht. De Nijmeegse elite kende immers

20

het voorbeeld van andere steden, waarin er al een veel breder palet van dergelij
ke verenigingsvormen was ontstaan, en was bewust van hetgeen genootschap
pen konden toevoegen aan het sociale en culturele leven. Door een formeel
opgezet genootschap kon het elitaire samenzijn verheven worden tot een offici
eel, institutioneel onderdeel van het sociale leven.
Wat de werkelijke motivaties ook zijn geweest, in 1760 was er genoeg
draagvlak ontstaan voor de oprichting van de Grote Societeit, met als zinspreuk
'Alles op syn tyd'. De sociëteit was erop gericht een beschaafd samenzijn moge
lijk te maken. Landkaarten, spellen, tabak, de 'beste couranten' en andere zaken
werden hiertoe beschikbaar gesteld. Om de beschaafdheid en het niveau van
de discussie te garanderen -en omwille van een aangename sfeer- werd in de
statuten elke vorm van 'hatelijke discoursen' verboden. Bovendien kon men
slechts toetreden tot het genootschap nadat de zittende leden hiervoor hun
toestemming hadden gegeven. Deze maatregel bevorderde niet alleen de inter
ne harmonie, maar verzekerde ook dat het genootschap een bepaalde sociale
stand behield. Een blik op het ledenbestand zoals het eruit zag bij de oprich
ting laat dan ook een vrij homogene groep zien, die veelal uit de bestuurselite
22
en het garnizoen voortkwam. Hoewel het niet uitgesloten is dat ook binnen
deze kring plaats was voor muzikaal vertier en discussies over de wetenschap
of filosofie, bleef het voornaamste doel recreatie middels spel en gemoedelijke
discussie. Wat er gebeurde binnen de Kleine Societeit -ook bekend als Borgerso
cieteit- weten we niet. Vanwege de naam van deze sociëteit ligt het echter in de
lijn der verwachting dat dit gezelschap vergelijkbare doelstellingen nastreefde,
zij het voor een minder exclusieve kring van gegoede burgers.23
Een tot nu toe onbeschreven toevoeging aan het sociale landschap van
Nijmegen is de lokale afdeling van de Oeconomische Tak. Dit genootschap was in
1778 voortgekomen uit de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, voor
een specifiek doel: de Tak stelde zich de taak om de economie van de Republiek
te herstellen door het verspreiden van nieuwe ideeën over de handel, experi
menten met nieuwe productiewijzen en uitvindingen, en subsidies voor parti
culiere initiatieven. Net zoals vergelijkbare 'Oeconomische' genootschappen
elders in Europa behoorden ook veel afdelingen van de Tak tot de meest voor
uitstrevende genootschappen van hun tijd. Niet alleen formuleerden ze een
verlichte agenda van experiment en burgerlijk initiatief, ook laten de ledenlijs
ten een ongekende mate van religieuze en sociale diversiteit zien. Hoewel het
nog steeds vooral ging om vooraanstaande, hoogopgeleide of op zijn minst
welgestelde mannen, werden de afdelingen van de grotere steden bemand
door een bonte verzameling van lutheranen, doopsgezinden, katholieke leken
en priesters, gereformeerde dominees en gereformeerde regenten. In Amster-

Ibidem, 250.
21
A.W.F.M. van de Sande, 'Vrijmetselarij in Nijmegen in de achttiende en negentiende
eeuw Een socio-culturele schets', Numaga 33 (1986) 55-64, aldaar 56-57.

22
RAN, Brochure 2364, Reglement der Societyt tot Nymegen (Nijmegen: A van Goor 1760).
23
Zie o.a. RAN, Brochure 8472: J Rekking, 'Societeit : onder de zinspreuk dat buigt
zelden : een oude Nijmeegse societeit 1776 - 1881' (Ongepubliceerd 2012).
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dam verschenen zelfs joodse kooplieden op de ledenlijsten en verwelkomden
de meeste afdelingen ook vrouwen in de hoedanigheid van donatrices.24 De
Nijmeegse afdeling was echter veel minder veelvormig, met slechts zestien
leden uit de bestuurselite, aangevuld door twee doctoren, een predikant en
twee donatrices. Op de ledenlijst zien we Justinus de Beijers zoon Leonard de
Beijer, die het inmiddels tot secretaris van de stadsraad had geschopt.25 Hoewel
het genootschap een selectie van invloedrijke notabelen bij elkaar bracht, is er
weinig bekend over de activiteiten van het genootschap buiten de deelname
aan een inzameling voor de slachtoffers van de overstromingen van de Maas
en de Waal in 1784.26
De tweede vrijmetselaarsloge Sint-Lodewijk, die in 1785 werd opgericht,
was net zoals de Groote Societeit een strikt elitaire cirkel. De loge bestond vrijwel
exclusief uit leden van de stadsraad, regionale overheidsorganen en officiers
van het garnizoen. Toch was deze loge net zoals diens voorganger een bijzon
der vorm van sociabiliteit, omdat het hier ging om een vorm van 'vrijetijdsbe
steding' die in elk geval volgens maçonnieke idealen verder ging dan recrea
tie alleen. Volgens de historicus Anton van de Sande is in de mentaliteit van de
vrijmetselaars naast een behoefte aan respectabele convivialiteit, ook verlichte
waarden zoals zelfontplooiing, deugdelijkheid en een zekere hang naar mystiek
te ontdekken.27 Behalve de gebruikelijke maçonnieke rituelen werd ook veel tijd
besteed aan diners, discussies en voorlezingen die meestal de geschiedenis en
idealen van de vrijmetselarij behandelden.
In tegenstelling tot de eerdere loge Sint-Lodewijk is van deze nieuwe loge
ook de interne verslaggeving overgebleven, waardoor er in dit geval een volle
diger inzicht kan worden gegeven in diens daadwerkelijke activiteiten.28 De
bijeenkomsten van Sint-Lodewijk namen doorgaans een dagdeel in beslag. Een
besloten vergadering werd gehouden door de grootmeester met een aantal
andere functionarissen, vergelijkbaar met een besloten bestuursvergadering in

l
24

Tweede Algemeene Naamlijst des Oeconomischen Taks van de Hollandsche Maatschappy der
Weetenschappen voor het jaar 1782 met het gevoegd agter ieder Naam , wanneer de Respective
Donateurs, Donatrices en Leden van denzelllen , daarin hebben deel genomen, Haarlem 1782,

22-42.

25

Tweede Algemeene Naamlijst des Oeconomischen Taks, 1-2. De donatrices waren Arnolda
Reiniera.Agatha gravin van Welderen, echtgenote van Steven Adriaan graaf van Welde
ren, en MC Schmeling, tevens gravin van Welderen
26
Gelders Archief, Archief Familie Randwijck 1, inv no 382, 'Stukken betreffende de
werkzaamheden van de Oeconomische Tak ten behoeve van de slachtoffers van de over
stromingen in Maas en Waal, 1784.'
27
A.W.F.M. van de Sande, Vrijmetselarij in de lage landen. Een mysterieuze broederschap
zonder geheimen (Zutphen 1995) 71-72.
28 RAN
, 498 Archief Vrijmetselaarsloge Sint-Lodewijk, 1742-1993, 264 inv nummers. Zie
vooral inv no 1, Notulen 1785-1799.
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niet-maçonnieke genootschappen. Vervolgens werd de loge opengesteld voor
de rest van de leden. Regelmatig werden voorlezingen en diners gehouden,
waarbij ook broeders van andere loges werden ontvangen. Meestal waren er
veertien tot twintig broeders aanwezig, hoewel het ledental fluctueerde door
het komen en gaan van officieren uit de garnizoenen. De aanwezigheid van
muzikanten, die als zogenaamde 'dienende broeders' werden toegelaten, wijst
er bovendien op dat muziek een integraal onderdeel was van de logebijeenkom
sten. Hoewel het niet bekend is welke muziek er specifiek binnen Sint-Lode
wijk, heeft Malcolm Davies een uitgebreid overzicht gegeven van de muziek die
binnen Nederlandse loges werd gespeeld. Meestal ging het daarbij om stukken
die speciaal voor de vrijmetselarij was geschreven, of zelfs voor specifieke loges
bedoeld waren. Binnen de loges werd onder andere veel gezongen.29
Hoe bescheiden en beperkt ook, tussen 1760 en 1785 was er kortom een
sociabele scene ontstaan in Nijmegen, naar het voorbeeld van andere steden
in de Republiek. Voor de bestuurselite, de officieren van het garnizoen en in
toenemende mate welgestelde leden van de burgerij werd het mogelijk om de
behoefte van gezelligheid en amusement ook buiten informele en private krin
gen te bevredigen. Voor zover kan worden vastgesteld, lijken culturele activitei
ten zoals de kunsten hierbij een beperkte rol te hebben gespeeld, als onderdeel
van het amusement of interne feestelijkheden. Wetenschappelijke interesses,
geleerdheid, muziek en kunsten in het algemeen waren daardoor nog steeds
vooral het domein van geïnteresseerde individuen.
Het Maendaghs Musicq Collegie (1783-1787)

De verdere ontwikkeling van de sociabiliteit in Nijmegen voltrok zich tegen de
achtergrond van groeiende spanningen in de Republiek. Ontevredenheid over
de achteruitgang van de economie, kritiek op de wijze waarop de stadhouder de
verdediging van het land voerde, de corruptie van de stedelijke regenten en het
onder de burgerij steeds sterker gevoelde wens om meer inspraak in de lokale
politiek, leidden tot een veelvormige protestbeweging die bekend zou komen
te staan als de patriottenbeweging. In de hele Republiek ontstonden er conflic
ten tussen patriotten en de aan de stadhouder verbonden Orangistische tegen
partij. Omdat de meeste patriotten zichzelf zagen als respectabele burgers in
plaats van revolutionairen, probeerden ze aanvankelijk vooral via petities aan
de verschillende overheden hun programma te realiseren. Al snel ontstonden
echter gespannen politieke situaties, die op verschillende plaatsen in de Repu
bliek leidden tot geweld. De patriotten waren rond 1785 een politieke kracht
geworden, die kon rekenen op een brede achterban afkomstig uit de midden
klassen en de elites, maar ook in andere lagen van de bevolking op steun kon
rekenen. De katholieken werden door velen gezien als natuurlijke bondgeno-

29

Malcolm Davies, The Masonic muse. Songs, music and musicians associated with Dutch Free
masonry 1730-1806 (Diss. Utrecht 2003).
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ten van de patriotten. Deze minderheidsgroep, dacht men, moest in de patriot
tenbeweging wel een kans zien om de achterstelling die ze sinds de Reformatie
hadden moeten accepteren eindelijk terug te draaien. Hoewel de mate waarin
Nederlandse katholieken daadwerkelijk kunnen worden gezien als patriotten
nog nader moet worden vastgesteld, leidde de grote omvang van de katholieke
populatie in Nijmegen in elk geval niet tot grootschalige uitingen van patriot
tisch denken. De spanningen in de stad liepen op een aantal momenten welis
waar hoog op, maar tot politieke omwentelingen of groot geweld kwam het
niet.30
Juist in deze periode van oplopende politieke spanningen ontstond in
Nijmegen de eerste vorm van seculiere sociabiliteit die naast recreatie voor
namelijk gericht was op culturele activiteiten: het Nijmeegs Musicq Collegie.
Hoewel de exacte voorgeschiedenis van het genootschap onbekend is, wortel
de het collegie in hoge mate in het eerdere model, waarbij concerten en ande
re muzikale activiteiten vooral privaat en informeel door de bovenlaag van de
stad werden georganiseerd. In 1783, toen het collegie werd opgericht, vonden
de concerten bijvoorbeeld nog plaats in of bij het huis van Gerardus Abraham
Gejer, de eerste secretaris van het genootschap. Pas later ging men op zoek
naar een apart lokaal.31 Omdat veel leden zelf ook musiceerden, heeft het er
alle schijn van dat het collegie een succesvolle poging was om eerdere private
bijeenkomsten om te smeden tot een formeel genootschap.
De formele vorm van het genootschap met betaalde lidmaatschap
pen bracht een regelmaat van cultureel aanbod met zich mee die eerder niet
voorhanden was geweest. Zoals de naam al aangaf en de statuten bevestig
den, wilden de leden elke maandag bijeenkomen voor een concert. Daarnaast
verschafte het genootschap een bepaalde mate van prestige, dat gepaard ging
met de institutionalisering van culturele praktijken. Het was chique om een
collegium musicum te vormen. Wellicht net zo belangrijk was het feit dat het
genootschap de aanschaf van benodigdheden zoals bladmuziek vergemakke
lijkte door het bundelen van financiële krachten. Het gezelschap verwelkomde
bovendien een drietal wijnkopers als leden, met wie afspraken werden gemaakt
voor de levering van wijn tegen een schappelijke prijs.32
Om de respectabiliteit van het collegie te behouden en het genot van de
muziek te beschermen, werden strenge regels opgesteld. In een tijd waarin
het niet geheel ongewoon was om tijdens voorstellingen te praten, drinken en
zelfs op het podium te zitten, moesten de toehoorders bij de voorstellingen
van het Nijmeegse collegie stil zijn.33 Rokers werden naar een zijkamer verban-

30 Zie AG Poelen, Saevis tranquilis in undis. Stil, tusschen de ontstuimige Zee baaren. Nijme
gen en de patriottenbeweging 1780-1787 (Nijmegen 1979).

31 RAN, 251 Archief Maendaghs Musicq Collegie (251 AMMC), inv. no. 5.
32
RAN, 251 AMMC inv. nos. 1, 25.
33 !bid, inv. no. 1.
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nen. Ook werd het essentieel geacht dat leden niet na tien uur 's avonds in de
concertzaal zouden verblijven. Degenen die dat wel deden, werden verplicht tot
een bijdrage aan de stedelijke armenkas.34 Over nieuwe leden moest gestemd
worden. Gasten, onder wie ook vrouwen, waren welkom wanneer ze volde
den aan de gestelde normen van respectabiliteit en het gevraagde contributie
geld was betaald. Het structurele verzuim van het contributiegeld, een klassiek
probleem in veel achttiende-eeuwse genootschappen, werd door het collegie
vrij serieus genomen, hoewel aanmaningen en uitsluiting lang niet altijd toerei
kendemaatregelen bleken.35
Hoeveel leden het genootschap uiteindelijk zou tellen, is niet bekend.
Het ledenbestand fluctueerde en het lijkt erop dat ook niet-leden zich konden
intekenen voor zekere activiteiten zonder zich verder aan het genootschap te
verbinden. Dit gold bijvoorbeeld voor de bals en diners die regelmatig rond
om concerten werden georganiseerd.36 Ondanks deze schommelingen laten de
overgeleverde namenlijsten echter een regelmatig terugkerend gezelschap van
ongeveer 73 leden zien. Veel van hen waren officieren uit de verschillende mili
taire eenheden die door Nijmegen trokken of als garnizoen functioneerden.
Ook de bestuurselite liet zich zien, bijvoorbeeld in de persoon van de eerder
genoemde Gejer en Johannes in de Betouw.
Zeer opmerkelijk is de aanwezigheid van katholieke leden.Voor zover kan
worden vastgesteld op basis van het beperkte bronnenmateriaal waren katho
lieken tot dan toe geheel afwezig geweest in de Nijmeegse sociabiliteit. Zo zijn
ze niet terug te vinden in de twee eerder genoemde sociëteiten en de vrijmet
selaarsloges. Leden van prominente katholieke families zoals Van Arensbergen
en Hengst sloten zich nu echter bij het collegie aan. Ondanks het feit dat leden
van deze geloofsgroep sinds de Reformatie uitgesloten waren van burgerrecht,
gildes en stadsbestuur, behoorden zij tot de weinige katholieke families die
niettemin erin waren geslaagd hun burgerschap te behouden of terug te krij
gen en een zekere welvaart op te bouwen.37 Ze waren dus een aparte groep ten
opzichte van het gros van de katholieke bevolking, die door bovengenoemde
restricties relatief onvermogend was gebleven en daardoor het sociale en cultu
rele kapitaal miste om tot de betere (cultuur)kringen te behoren. Toch kan niet
worden verondersteld dat de katholieke leden alleen vanwege hun vermogen
om wijn en financiële steun te leveren erin slaagden lid te worden. De verkie-

34 !bid, inv. no. 5.
35 !bid, inv. no. 1.
36 !bid, inv. no. 22.
37
Ton Tielen, 'Katholieke patriotten in de achttiende eeuw. Fundamenten voor een katho
liek Nijmegen', Nijmeegs katern 4.6 (1990) 9-11. Johan Andreas Schimmel vermeldt meer
dere veranderingen in de regels omtrent burgerrecht voor minderheidsgroepen zoals
katholieken, zie Johannes Andreas Schimmel, Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810. Geschie
denis van de verlening en burgerlijst (diss Tilburg 1966) 66-68, 74-86.
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zing van wijnkoper Johannes Franciscus Hengst tot secretaris met verantwoor
delijkheid over de financiën en het bewaren van de bladmuziek, spreekt een
dergelijke veronderstelling tegen. Daarnaast moeten Hengst en Van Arensber
gen bij de bestuurselite bekend zijn geweest, omdat zij en hun familieleden het
stadsbestuur al enige tijd hadden bijgestaan, onder andere als wijkmeesters.38
Wellicht net zo opmerkelijk als de katholieke aanwezigheid is het feit dat
het genootschap ook in politiek opzicht divers was. Hengst en zijn zoon hadden
immers samen met meerdere leden van de familie VanArensbergen hun sympa
thie voor de patriotten laten zien door een voorheen ondenkbaar rekest voor
toelating van een aantal geloofsgenoten tot het burgerrecht te ondersteunen.
Dat rekest was eerder ingediend door een groep van 103 katholieke ingezete
nen.39 De officieren van het garnizoen waren daarentegen doorgaans pro-oran
gistisch omdat ze in dienst stonden van de stadhouder, evenals de raad en een
aantal raadsleden en andere hogere ambtenaren. Ook onder hen bevonden zich
echter mensen met patriottische sympathieën. Niettemin is het collegie actief
geweest gedurende vrijwel de hele patriottenbeweging en zijn er geen tekenen
van politiek gemotiveerde conflicten.
Door het ongebruikelijk rijke bronnenmateriaal is mogelijk om vast te
stellen welke muziek er bij het collegie werd gespeeld. Vermoedelijk door de
invloed van de vooral uit Duitse gebieden afkomstige garnizoensofficieren lijkt
er een sterke voorkeur te zijn geweest voor Duitse, Boheemse en Italiaanse
componisten. De bekendste onder hen was ongetwijfeld Joseph Haydn (17321809), hofcomponist van de familie Esterhazy, die een Europese reputatie had
opgebouwd met een zeer uitgebreid oeuvre van onder andere symphoniën,
pianosonates en kamermuziek. Het collegie bezat minstens zes symphoniën
van zijn hand, alsmede een aantal werken van Johann Christian Bach.40 Deze
zoon van Johann Sebastian Bach was inmiddels ook op zichzelf een gerespec
teerd componist geworden.
Hoewel werken van de toen al beroemde Wolfgang Amadeus Mozart niet
doordrongen in de collectie van het collegie laten de inventarislijsten niette
min een fascinerende collectie van achttiende-eeuwse Duitse, Italiaanse, Fran
se, Tsjechische en Hongaarse componisten zien. Het genootschap kocht overi
g ens .niet lukraak de bekendste werken van de tijd aan; het was de bedoeling
dat de leden het ook daadwerkelijk zouden spelen. Voor een dergelijk klein
gezelschap, bestaande uit amateurmuzikanten dat soms aangevuld werd met
ingehuurde 'virtuosen'41, was het voor de hand liggend dat men een voorlief-

l
38 RAN, 251 AMMC, inv. No. 5; Nijmeegs handboekje of naamregister

van de leeden der Regee
ring z.oo uit de Ridderschap als Steden, hooge en mindere ambtenaren en andere gequalificeerde
persoonen binnen den Quartiere van Nijmegen, Nijmegen A van Goor, 1792, 17, 36, 37, 44.

39 Tielen, 'Katholieke patriotten', 9-11.
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de had voor solo muziek zoals de sonate en kleinere kamermuziek. Van Karl
Stamitz bezat het genootschap bijvoorbeeld het stuk 'la Chasse', dat voor de
viola d'amore, cello en clavecimbel bedoeld was. Omdat het slechts drie muzi
kanten en instrumenten vereiste was het bijzonder geschikt voor het collegie.
Ook van andere componisten kochten ze dergelijke 'Trios', bijvoorbeeld van
Bernard Hupfeld en Guiseppe Cambini. Toch schuwde men niet de grotere
composities te spelen zoals concertos, symphoniën en het sinfonia concertante.
Naast een aantal symfonieën van Haydn, bezat men immers ook dergelijk werk
van Jean-Baptiste Davaux en Felice Giardini. 42 Het is echter niet onwaarschijn
lijk dat stukken die te groot of te complex waren pragmatisch werden bewerkt
om beter aan te sluiten bij de lokale talenten.
Hoeveel talent er binnen het genootschap was, valt niet exact te beoorde
len. In elk geval werd het niveau van de muziek adequaat geacht: het gezel
schap bleef jarenlang aan de behoeften van de elite voldoen. Bovendien telde
het genootschap bewezen talenten onder zijn leden, zoals Wilhelm Gottlieb
Hauff (1750-1816), de organist van de St. Stevenskerk. Zoals Numaga-onderzoe
ker Paul Begheyn aangeeft, had Hauff eerder gediend in het regiment Sachsen
Gotha, waarna hij eerst in Zaltbommel (1778) en vervolgens in Nijmegen (1782)
als kerkorganist aan de slag ging.43 Zijn talenten waren echter niet beperkt tot
het spelen van muziek. Integendeel, hij componeerde minstens 24 cantates met
religieuze thema's, meestal begeleid door viool en blaasinstrumenten. Daar
naast zijn er meerdere vioolconcerten, concerten voor piano met orkest en aria's
van zijn hand overgeleverd.44 Hauff ontplooide zijn talenten als componist ook
binnen het gezelschap; in maart 1784 componeerde hij speciaal voor Evert Johan
baron van Nijvenheim gen. Neukirchen (1736 - 1812) een cantate. 45

Conclusie
Toen de patriottische opstand in Holland zich vanaf 1785 verder intensiveer
de, zag stadhouder Willem V van Oranje Nassau (1748-1806) zich genoodzaakt
om te vluchten. Na Den Haag te hebben verlaten, verbleef hij kort in Friesland
en vervolgens in paleis 't Loo. Op 7 november 1786 vestigde hij zich in Nijme
gen, waar het relatief rustig was gebleven. Daarmee had Nijmegen voor het
eerst sinds de zestiende eeuw een omvangrijke adellijke hofhouding gekregen,
hetgeen al snel tot een aanzienlijke verbreding van het cultuuraanbod leidde.
Het hof bracht niet alleen zelf muzikanten en andere kunstenaars met zich mee,
maar bewoog ook de stadsraad ertoe bij te dragen aan het culturele program-

l
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43 Paul Begheyn 'WG Hauff' in: Jaarboek Numaga 2006, 71.
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bare bibliotheek De ontfermer.
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ma. Het orkest dat de Oranjes zelf hadden meegenomen werd aangevuld door
lokale musici, zoals de eerder genoemde Hauff. De Nijmeegse bestuurselite
kon ondertussen vooruitkijken naar vele soirées, etentjes en andere feestelijk
heden.46
Of er een rol voor het collegie was weggelegd in het culturele program
ma rondom het verblijf van de stadhouder is niet bekend. In elk geval hield
het genootschap ergens in 1787 op te bestaan. Wellicht hadden de leden ande
re zaken aan het hoofd nadat de inval van Pruisische troepen dat jaar een
eind maakte aan de patriottische opstand in de Republiek, of was het cultu
rele aanbod aan het stadhouderlijk hof een ruimschoots voldoende afleiding.
Ook geldproblemen hebben mogelijk een rol gespeeld: secretaris Hengst moest
in september 1787 nog een vergadering bijeenroepen om allerlei openstaande
rekeningen te vereffenen.47 In elk geval was met het collegie de eerste grote stap
gezet in het ontstaan van een cultureel verenigingscircuit in Nijmegen. Zowel
recreatie als culturele activiteiten voor de elite waren niet langer per definitie
private of informele aangelegenheden, zoals de concerten die door Justinus de
Beijer werden georganiseerd. Het collegie vergrootte tijdelijk de marges voor
cultuur en bood plaats aan de eerste tekenen van cultuurparticipatie door de
lokale katholieke elite. Daarnaast biedt het bronnenmateriaal een zeldzame blik
in de muzikale smaak van de lokale bovenlaag, die duidelijk graag op de hoog
te wilde blijven van contemporaine ontwikkelingen in de Europese muziek.
Hoe ging het verder? Hoewel het Musicq Collegie de marges voor cultuur
in Nijmegen enigszins had vergroot, trokken deze marges weer samen bij het
vertrek van de stadhouder in 1787 en het begin van de revolutionaire periode
in 1794. Met de komst van Franse revolutionaire troepen werden bovendien de
Rechten van de mens en de burger een feit, waardoor in elk geval in principe vele
barrières werden weggehaald voor grotere katholieke participatie in het maat
schappelijke en culturele leven. De revolutie creëerde echter tegelijkertijd een
buitengewoon moeilijke situatie voor elke vorm van culturele genootschappe
lijkheid. Een combinatie van oorlog, afnemende handel, groeiende economische
problemen en een steeds legere stadskas zorgde ervoor dat er door overheid
en burgers weinig steun kon worden geboden voor deze activiteiten. Genoot
schappen, zoals het door katholieken gedomineerde Eendrac.1'lt maakt macht
en diens rivaal Voorbeelden Trekken, waren weliswaar veel groter (Eendracht
had meer dan 400 leden), maar functioneerden hoofdzakelijk als politieke pres
siegroepen.
In de loop van de negentiende eeuw ontstonden nieuwe vormen van
cultuurconsumptie, media en genootschappelijkheid die de toegang tot en steun
aan cultuur aanzienlijk zouden vergroten. Ook elitesociabiliteit bleef bestaan. In

1812 vond het collegie navolging in de sociëteit de Harmonie, die ook heden ten
dage nog bestaat. Deze sociëteit groeide tot veel aanzienlijkere proporties, met
een grote concertzaal en significant grotere ledentallen, waaronder ook katho
lieken. Toch was de sociale basis dezelfde: garnizoensofficieren, leden van het
stadsbestuur en welgestelde handelaren waren voorlopig nog de voornaamste
financiers en consumenten van cultuur in Nijmegen.48

46 MJM Dongelmans, De Oranjes en het Valkhof 1786-1787, Nijmegen 1980 (Nijmeegse
Studiën IX) 44-51.
47 RAN, 251 AMMC, inv. no. 8 "Notulen van een extraordinaire vergadering 1787".

48 Jos Hekking, 'Societeit de Harmonie 1812-heden' Nijmee Katern 27.4 (2013) 51-56,
gs
aldaar 54.
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