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Sir William Temple, Observations upon the United Provinces of the Netherlands, Sir
George Clark, ed. (Oxford: Clarendon Press-Oxford University Press, 1972, xix +154
blz., £ 3.50).
Is Temple's bekende geschrift op weg een classic te worden? Men zou het na de vele herdrukken en vertalingen in de zeventiende en achttiende eeuw gaan geloven, nu de door
Clark bezorgde en bij Cambridge University Press in 1932 verschenen editie uitverkocht
is en een nieuwe uitgave gewenst blijkt. Ook deze heeft Clark als uitgever, maar thans is
daaraan niet de tekst van de vijfde, maar die van de eerste editie ten grondslag gelegd,
terwijl Clark's inleiding uitgebreid is en een glossary, index en kaart zijn toegevoegd.
Waarom de tekst van de eerste editie is gebruikt, is niet geheel duidelijk. Misschien
omdat het juist 300 jaar geleden was, dat Temple deze tekst voor de pers had klaar
gemaakt? Het is echter bekend, dat deze editie overhaast en ongecorrigeerd door Temple
het licht zag en dat de tweede editie een zekere uitbreiding heeft ondergaan, die nu in
een aanhangsel moest worden opgenomen.
Zoals te verwachten was, is Clarks inleiding kundig en verhelderend. Clark kent de
geschiedenis van de Republiek goed en is dus uitermate bevoegd om over de inhoud van
Temple's werk te oordelen. Toch zijn er mijns inziens een aantal aspecten, die meer aandacht verdienen dan ze hier gekregen hebben. Allereerst is daar de vraag, waarom
Temple zijn Observations heeft gepubliceerd en dat nog wel in een tijd, waarin Engeland
en de Republiek met elkaar in oorlog waren. Homer E. Woodbridge wijdt in zijn in 1940
verschenen biografie van Temple (altijd nog de beste die wij hebben, ook na het verschijnen van Pierre Marambaud's thèse Sir William Temple, sa vie, son oeuvre in 1969)
aan deze kwestie uitvoerig aandacht. Hij kent op verschillende gronden aan het geschrift een politieke bedoeling toe, al wordt deze, gezien het tijdsgewricht, versluierd.
Een van de redenen is voor hem de overhaaste publicatie, geheel in tegenstelling met
Temple's gewoonte. Clark brengt de haast waarvan de eerste editie getuigt wel even ter
sprake, maar noemt Temple's eigen mededeling hieromtrent in een brief aan Cosimo de
Medici (Works, ed. 1714, vol. IV, 2) niet. Een tweede vraag betreft de wijze van totstandkoming van het geschrift. Clark wijst op een passage in Temple's Preface, waarin
hij er op zinspeelt, dat een door hem gemaakt ambtelijk rapport over de Republiek na
zijn terugkeer in 1670 aan zijn geschrift ten grondslag ligt. Dat zou verklaren, waarom
de gebeurtenissen van 1672 nergens ter sprake komen behalve in het voorbericht en in
het laatste hoofdstuk. De beroemde passage over Johan de Witt in het vierde hoofdstuk
is waarschijnlijk een op het laatst nog ingevoegde hulde van Temple aan zijn oude
vriend. Het wat uit de toon vallend achtste hoofdstuk over de oorzaken van de val in
1672 is een toevoeging van later datum, maar dateert toch wel van vóór juli 1672, omdat
daarin sprake is van Willem's benoeming tot kapitein-generaal, maar niet van zijn verheffing tot stadhouder.
Ten slotte is er nog de kwestie van Temple's bronnen. Clark noemt het zoeken daarnaar
moeilijk en nutteloos. Kan men dit volhouden bij een geschrift dat nu al enige malen in
de laatste halve eeuw een uitgave beleefd heeft? Zelf geeft Temple bij herhaling te kennen
bepaalde auteurs te hebben gebruikt (blz. 9 en 58) en een onderzoek daarnaar zou, al
kost het wat tijd, wel resultaten kunnen hebben.
Een derde editie zou hier wellicht klaarheid kunnen brengen. Dan zouden tevens enige
oneffenheden in de Glossary glad gestreken kunnen worden. De spelling van 'kantooren'
en van 'kermess' behoeft herziening. Wanneer 'Tessel' opgenomen is, zouden zeker
'Dort' en 'Permeren' (blz. 58) in aanmerking komen. 'Skinksconce' (= Schenkenschans)
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is verminkt in de Glossary opgenomen. Dit zijn echter kleinigheden, die niet verhinderen,
dat wij verheugd moeten zijn met deze uitgave van een merkwaardig geschrift van een
merkwaardige man.
L. Brummel
Aubrey Rosenberg, Tyssot de Patot and his work (1655-1738) ('s-Gravenhage: Martinus
Nijhoff, 1972, xi + 235 blz., ƒ. 47,25).
Dit boek in het Engels over een Frans schrijvende, soms in het Nederlands docerende
hugenoot, heeft dienst gedaan als een Canadese dissertatie. Dat is minder verrassend dan
het lijkt, niet alleen omdat de verlichting en het hugenotendom internationale zaken zijn,
maar ook omdat van de twee imaginaire reisverhalen die uit Tyssots pen zijn gevloeid er
één in de achttiende eeuw vrij veel gelezen en vertaald is en in de onze herhaaldelijk is
behandeld in de kritische werken over het genre. De schrijver heeft zich in Nederland en
daarbuiten voortreffelijk gedocumenteerd en waar het beeld dat hij van Tyssot opbouwt,
afwijkt van het gebruikelijke (Van Slee, Valkhoff, Thijssen-Schoute, McKee e.a.), laat
hij ons niet gissen naar zijn gegevens en trekt hij heldere, meestal geheel overtuigende
conclusies.
Tyssot's carrière in Deventer, die zevenenveertig jaar zou duren, begon in 1680 met het
nederige vak van schoolmeester in schrijven, rekenen en Frans. Tien jaar later was hij
buitengewoon en negentien jaar later gewoon hoogleraar in de wiskunde aan de Illustere
School. Hij was autodidact en vreemdeling en dat bleken steeds weer twee grote obstakels in een niet-volwaardig instituut voor hoger onderwijs. Bovendien was de beroemde Gisbert Cuper, regent en culturele coryfee ter plaatse, geen vriend van hem. Zijn
sociale frustraties en huiselijke zorgen compenseerde Tyssot door in het gezelschap van
provinciale gastvrouwen de salonheld uit te hangen. Hij strooide grappige brieven en
dubbelzinnige versjes om zich heen. Naar eigen zeggen stelde hij ook heel wat te boek
over zijn vak, maar slechts een enkel ding haalde de drukpers: een wiskundig bewijs dat
de mensen slechts één zintuig tegelijk optimaal kunnen gebruiken (1694).
Zogenaamd te Bordeaux in 1710, maar volgens Rosenbergs uitvoerig bewijs waarschijnlijk te 's-Gravenhage tussen 1714 en 1717, verscheen anoniem Tyssots belangrijkste
roman Voyages et avantures de Jaques Massé, een niet onverdienstelijk specimen van de
vroeg achttiende-eeuwse mode van het imaginaire reisverhaal. In een tweede proeve
in dit genre, een jaar na Defoe's Crusoe verschenen, Le voyage de Groenland du R.P.
cordelier Pierre de Mésange (1720), liet Tyssot zijn auteurschap doorschemeren en gaf
bovendien voor ingewijden uit zijn kring een aantal sterk autobiografische details en
feitelijke toespelingen. Twee jaar later publiceerde het Haagse Journal Litéraire, destijds
opgericht door 's-Gravesande en Van Effen, maar aanzienlijk gedaald in niveau, een
zogenaamde rectoraatsrede van Tyssot (hij kon geen rector worden) met chronologische
bezwaren tegen Genesis. In 1726 volgden in twee delen de Lettres Choisies, die hem in
1727 een schorsing van de Illustere School opleverden (spinozistische ideeën, bordeeltaal,
gebrek aan eerbied voor de geestelijke stand), zonder dat drie delen Oeuvres Poétiques
(1727), met in de voorrede uitvoerige spijt- en onderdanigheidsbetuigingen (ook afzonderlijk in het Nederlands verschenen) daar nog verandering in konden brengen. De laatste
tien jaar van zijn leven woonde hij te IJsselstein.
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