
OP REIS NAAR DE ANDER  
(KOM JE VAAK JEZELF TEGEN) 

OVER DAGBOEKEN, REISVERHALEN, EN 
(PORNO)ROMANS UIT DE EEUW VAN DE VERLICHTING  



PIETER GROEN GAAT NAAR DE BARBIESJES (1792-1794) 
 

1. Egodocumenten: dagboeken & brieven 
2. Reisverslagen & reisverhalen 
3. Erotische & pornografische romans 

1. Individu - Tijd 
2. De ander – het zelf 
3. Gelijkheid  

 

EEN HISTORISCH DOCUMENT OP HET BRANDPUNT VAN VELE ONTWIKKELINGEN: 

POPULAIRE (NIEUWE) GENRES: 

‘A REVOLUTION OF THE MIND’: 



DAGBOEKEN: GEREGISSEERDE INTROSPECTIE 

Otto van Eck, geboren in 1780, schrijft in 1795 in zijn dagboek: 
 
“Toen Mama deeze morgen mijne journaelen van deeze week zag, zeide zij dat haer de wijs 
waerop ik dezelve maekte niet aenstond en dat ik in plaets van dezelve op te vullen met dat 
ik geleert en gespeeld heb, ’t geen toch bijna daeglijks hetzelfde is, ik mijn zedelijk gedrag 
en de driften waerdoor ik mij laet beheerschen en de misslagen waeraen ik mij schuldig 
make, liever aenhaelen moet. Dit is, moet ik bekennen, ook alszo nuttig.” 

1. EGODOCUMENTEN : 



1. EGODOCUMENTEN - BRIEVEN : 
SPONTANE UITINGEN VAN INDIVIDUELE INNERLIJKE BELEVING? 



BRIEVEN: WE’RE ALL INDIVIDUALS? 

‘Eerwaardige lieve man, Na een hartelijke groet dient deze brief om u te laten weten dat ik 
met mijn zoon nog goed gezond ben [...] Ik hoop dat uw gezondheid en welstand ook zo is. 
Ware het anders, het ware mij van harte leed.’ (Brechtje Claes in Medemblik aan haar man 
Aris Dirksen Nuevel in Batavia, 10 november 1672) 
 
‘Zeer waarde slaapvrouw, Ik laat u weten als dat ik nog gezond ben en ik hoop dat het met u 
hetzelfde is. En zou het anders zijn, het zou mij van harte leed doen om dat te horen.’ 
(Boele Pieters aan boord van het schip De Eendracht, bij Texel, aan Liesbeth Potters, 
logementhoudster – ‘slaapvrouw’ – in Amsterdam, 20 oktober 1756.) 
 
‘Waarde en beminde man, Ik wens dat deze brief u in een volmaakte gezondheid mag 
aantreffen. Was het anders, het zou mij zeer leed zijn om te horen.’ (Luijtske Sijmens in 
Nieuwendam aan haar man Renner Rennertsz op Texel, 8 maart 1780.) 
 
‘Lieve man, mijn wens en hoop is dat u, lieve man, deze brief in een volmaakte gezondheid 
ter hand mag komen. En zo het anders was, zou dat mij een steek in het hart wezen.’ (Celia 
Jansen in Amsterdam aan haar man Jurgen Louwerens in Azië, 12 oktober 1780.) 



2. REISVERSLAGEN:  
KENNISMAKING MET ‘DE ANDER’ 



REISVERSLAGEN:  
CONFRONTATIE MET JEZELF 

SOM PICTVRE,  
OF THE PICTES  

WHICH IN THE OLDE  
tyme dyd habite one part of 

the  
great Bretainne 



FICTIONELE REISVERHALEN  



E.M. POST, REINHART, OF NATUUR EN 
GODSDIENST (1791-1792) 

... hoe beklaag ik de arme onschuldige 
goedhartige eilanders, die, geheel onbewust van 
het akelig onweer dat reeds aan hunnen hemel 
graauwde, zonder eenigen argwaan, de 
verstoorders van hun geluk met eene 
nieuwsgierige ingenomenheid, met eene 
eerbiedige opgetogenheid komen begroeten, en 
hen met goedhartigheid bejegenen! weinig 
dachten toen deeze onnozele menschen, dat 
deeze gewaande Godenzoonen, met alle hunne 
opvolgers, tot eene natie behoorden, wier 
wreedheid, heerschzucht, en gierigheid, de 
akeligste tooneelen van geweldaadige 
verwoesting in hun midden zou oprichten. 



E.M. POST, REINHART, OF NATUUR EN 
GODSDIENST (1791-1792) 

‘hoe zeer de trouw van Violet hem mij tot een 
vriend maakte, zoo blijft zijn ziel tog de ziel van 
een Neger en mijne gewaarwordingen kan ik hem 
niet mededelen’. 

 

‘De neger mist, ‘t is waar, zijne vrijheid, den 
besten schat des levens; maar is de vrijheid, die 
den armen dagloner geniet meer dan enkel een 
naam?’ 

 

En daarom denken de slaven volgens Reinhart: 

‘Zulk eene slaavernij beklagen wij ons niet!’ 



Gelijkheid? Verankeren verschil:  
van one naar two sex system 

 

Nicolas Hartsoeker, Essay de Dioptrique (1694) 



Two sex system (vanaf 18e eeuw) 
Verschil tussen man en vrouw verankerd in 

biologische/anatomische geslachtskenmerken 
Anatomisch verschil als uitgangspunt genomen 

voor scherper onderscheid mannelijk en 
vrouwelijk gedrag & maatschappelijke rollen 

Man publiek, vrouw privé (huismoeder, 
borstvoeding). Ideaal van mannelijk 
kostwinnerschap 

 
 



‘Cesse; ta main me parcourt tout le corps; voici que tu la glisses 
plus bas. Oh! tu me caresses les cuisses? Ah! ah! ah! Tullia, 
pourquoi me chatouiller cet endroit-là, je t'en prie’. ‘Tiens, 
serre-moi bien fort, Octavia; prends... Voici que tout mon corps 
se fond, il brûle, ah!, ah!, ah!’  

3. PORNOGRAFISCHE ROMANS 



Aloisia Sigaea (1660)  
Franse vertaling: L’Academie des Dames (1680) 



Pietro Aretino (1492-1556): 
grootvader van de pornografie 

Ragionamenti  (1533-1536) Sonnetti Lussuriosi (1524) 



Nederlandse vertalingen van Aretino’s 
Ragionamenti  (1646 &1680) 



Nederlandse pornografische romans 



Vertalingen van Nederlandse 
pornoromans 



’t Amsterdamsch Hoerdom (1680) 







De doorluchtige daden van Jan Stront, opgedragen aan 
het kackhuys; Gedrukt voor de liefhebbers (1696) 



 "mijn Jan Donder stak door het lezen van deze brief zijn 
 kopje omhoog, eveneens of hij de inhoud zo wel als ik 
 verstaan had".  
 
 "Mijn medogende Nar had zo'n grote compassie met de een 
als met de ander van de twee zusjes en ging telkens als ik bij 
hen kwam recht omhoog staan terwijl hem somtijds de tranen 
in het oog kwamen, als genegen zijnde alle nood hebbende de 
meisjes goed te doen."  
 
Jan Stront 

Emancipatie van de libido.  
Lichaam verzelfstandigt, geest niet meer nodig. 



Jan Stront: de daad en daaromtrent 
• caresseren     deze inwendige diensten 
• een deuvik voor een pekelharing kennen  van onderen larderen 
• studeren in de academie   studeren in het boek met twee bladeren 
• een doortocht door de haven vergunnen  bespringen 
• het plaatsje bezoeken   iemand frommelen 
• duizend grillen aanrichten   een smerig greepje laten doen 
• Des levens zoetste vreugd   bereden en gedresseerd worden 
• haar akkertje beploegen   zijn beursje legen 
• boren     toebruien 
• hoetelen    drillen 
• braaf vechten    met de handen in het haar zitten 
• aanvallen op haar bresje   batalje aanvangen 
• pompen    in haar hol komen 
• de olie kwijtraken    in volkomen conjunctie komen 
• met zijn geweer in haar bresje dringen  haar roosje plukken 
• 't pitje in sint Pieters lampje laten kruipen een galiaantje aangaan 
• klisteren    de matras stoppen 
• haar opening dichtnaaien   het spek van achteren binnenkrijgen 
• bij het landschap der billen een plukhaartje houden neuken 
• zijn kale kopje met het aardigste mutsje van de wereld dekken  
• zijn lust met haar boeten   de keuvel wat vullen 
• fiemelen    het zoete tokkelen 
• deboucheren    in conjunctie komen 



Jan Stront: Mannelijk geslachtsdeel 

 
 
• Jan Donderdag    rumoermaker  deuvik 
• zijn stevig poppengoed  kwantje    pentel 
• rok       wakkere kwantje  principaal 
• instrument      bruigje    dauderik 
• piep       moedige kadet  kraan 
• degen      grote klungel   piek 
• Jan Donder     geweer    tuigje 
• Medogende nar    ondeugende lul  
• de rechter     de Heer van Kranenburg 
• klungel      vredemaker    pin 
• mijn aanzienlijke majesteit allemansgek   kadet  



Kritiek op de kerk 

Historische print- en dichttafereelen (1735) 
Schandaal Jan Baptist Girard & Maria Catharina Cadiere 





De goede, schuldeloze, 
natuur, herschept in eene 
Tirannes; natuur en 
tooverspel. ‘Uit het Frans 
vertaald’ (Rond 1800) 
 

 
DE NOBELE WILDE IN ZIJN 
PORNOGRAFISCH LUSTHOF 
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