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Naar St. Petersburg, en terug: Willem de Clercqs verslaglegging van zijn handelsreis in 1816 

 

Het is dit jaar tweehonderd jaar geleden dat Willem de Clercq (1795 – 1844) zijn handelsreis naar St. 

Petersburg ondernam. Op 25 maart 1816 vertrok hij uit Amsterdam om op 13 juli in Petersburg aan te 

komen. Pas op 29 oktober bereikte hij zijn thuisstad weer. Zijn reis van zeven maanden was een van de 

vele ondernemingen in het veelbewogen leven van Willem de Clercq. In zijn 49 jarige bestaan heeft hij 

veel teweeg gebracht en meegemaakt.
1
 Omdat hij van 1804 tot 1844 bijna onafgebroken dagboeken 

bijhield, is hier veel kennis over.2 

  Vlak na zijn geboorte werd de Bataafse Republiek gesticht, en de jonge Willem beleefde even 

later het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon en hoe het land vervolgens bij het Franse 

keizerrijk werd gevoegd.
3
 Nadat Russische, Engelse en Pruisische troepen de Fransen hadden verslagen, 

werd Nederland samen met België het Koninkrijk der Nederlanden.
4
 In 1830 maakte De Clercq 

vervolgens de Belgische Revolutie mee. Daarnaast aanschouwde hij de industrialisatie van West-Europa, 

de opkomst van liberalisme en de geestelijke reacties daarop.
5
 Zelf was hij geen onbelangrijk persoon in 

de ontwikkelingen van zijn tijd. Hij werkte vanaf 1810 voor de familiefirma S. & P. de Clercq van zijn 

vader en grootvader.
6
 Deze firma handelde in graan en was in 1800 één van de vier belangrijkste 

Amsterdamse handeldrijvende bedrijven op de Oostzee.
7
 Toen in 1817 zijn vader overleed werd Willem 

de chef van een nieuwe associatie S. & P. de Clercq. Na een lastige financiële periode werd De Clercq 

secretaris en in 1831 directeur van door de Koning opgerichte Nederlandse Handelsmaatschappij.
8
  

  De Clercq was dus prominent aanwezig in de economische wereld van die tijd, maar ook in de 

geestelijke en letterkundige. Hij was lid van een aantal letterkundige gezelschappen, improviseerde 

geregeld gedichten en won een ‘gouden eerepenning’ voor het beantwoorden van een prijsvraag van 

het Koninklijk Nederlandsch Instituut.
9
 Bovendien was hij een van de voormannen van het Nederlandse 

Réveil.10 

  In het jaar 1816 had De Clercq nog bijna al deze ontwikkelingen voor zich liggen. Als 21-jarige 

werkte hij voor zijn vader en grootvader, en hij was sinds kort verliefd op Caroline Boissevain, zijn 

toekomstige vrouw. In 1814 werd hem op een reis door de Duitse staten al aangeraden naar St. 

Petersburg te reizen. Tot de Franse overheersing deed de familiefirma veel zaken met Duitse 

graanhandelaren, maar door het continentale stelsel van Napoleon was deze handel vrijwel onmogelijk 

gemaakt. De Clercq reisde naar die Duitse staten na het verdwijnen van de Napoleontische 

handelsbarrières, om de oude contacten te herstellen en om vorderingen op Duitse handelaren te 
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incasseren. In Bremen raadde men hem aan door te reizen naar de graanschuren aan de Oostzee, wat 

hij van plan was het volgende jaar te doen. Napoleons ontsnapping van Elba stelde dit plan nog een jaar 

uit, en op 9 maart 1816 besloten Willem, zijn vader en grootvader dat hij naar de noordelijke Duitse 

staten en het Oostzeegebied zou reizen. Zelf wilde hij graag doorreizen naar St. Petersburg, en ondanks 

enige tegenstand van zijn grootvader, mocht hij zelf die beslissing nemen.
11

  

  De Clercq heeft zijn reis bijzonder goed gedocumenteerd, in vier verschillende verslagen die 

tegelijkertijd vier verschillende genres van egodocumenten bestrijken. Onderweg hield hij een dagboek, 

het ‘Particulier Journaal’ bij, bestaand uit 49 slecht leesbare bladzijden.
12

 Na afloop van de reis, 

waarschijnlijk in 1817, heeft hij een reisverslag in twee delen geschreven, bestaand uit in totaal 255 

bladzijden.
13

 Elizabeth Kluit heeft dit reisverslag in het boek Per karos naar St. Petersburg uitgegeven, 

dat haar transcriptie van het oorspronkelijke manuscript bevat met een inleiding en aantekeningen.14 

Daarnaast schreef De Clercq in 1822 een artikel, ‘Herinnering aan Petersburg’, voor het Magazijn voor 

Wetenschappen, Kunsten en Letteren. Deze terugblik gaat alleen over Petersburg, niet over de reis zelf.
15

 

Tevens was er een uitgebreide briefwisseling van De Clercq met zijn familie en vrienden. Veel hiervan is 

niet bewaard gebleven, maar wel 47 brieven van vader Gerrit aan Willem.  

  Ondanks De Clercqs uitgebreide documentatie van zijn reis, is deze onderbelicht gebleven in de 

geschiedschrijving. Hoewel zijn reisverslag getranscribeerd en uitgegeven is, is deze uitgave enigszins 

problematisch omdat ze bepaalde bladzijden uit het oorspronkelijke manuscript niet heeft toegevoegd 

en andere dingen, zoals afbeeldingen of kostenoverzichten die niet in het manuscript zaten, onverklaard 

heeft toegevoegd. Bovendien schenkt ze geen aandacht aan de andere drie genres. Wel heeft Theodor 

Locher
16

 De Clercqs verslagen al eerder behandeld, maar hij beperkt zich voornamelijk tot het 

reisverslag en het artikel. Op bepaalde punten zal ik een andere visie presenteren dan die van Locher.   

Dit artikel poogt meer inzicht te geven door alle vier verschillende genres te analyseren en met elkaar te 

vergelijken en te zien hoe deze van elkaar verschillen en met elkaar overeenkomen.  

  Ik zal ten eerste de inhoud van het Particulier Journaal bespreken. Ten tweede analyseer ik de 

inhoud van het reisverslag en bekijk ik in hoeverre de transcriptie van Kluit overeenkomt met het 

oorspronkelijke manuscript. Vervolgens wordt het artikel van De Clercq en de briefwisseling behandeld, 

waarop ik de genres dagboek, reisverslag, artikel en briefwisseling met elkaar vergelijk. Hierbij zal ik 

kijken hoe de genres zich tot elkaar verhouden; wat verschilt en wat overeenkomt, en waarom De Clercq 

bepaalde dingen in de verschillende verslagleggingen toegevoegd of weggelaten heeft. Daarnaast 

bespreek ik de literatuur over Rusland die De Clercq aanhaalt, en of er invloed van die teksten op zijn 

verslag gevonden kan worden.  
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  In de negentiende eeuw werd er veel gereisd door Nederlanders. Vele schrijvers die niet aan 

hun reizen hoefden te verdienen, publiceerden er toch over. De Clercq valt onder deze groep schrijvers. 

De meeste reizen die ondernomen werden hadden meer dan één doel: cultuur, vermaak en het 

opzoeken van bekenden liepen als motivaties door elkaar, maar bijna alle negentiende-eeuwse reizen 

werden mede vanwege werk gemaakt.
17

 De Clercq reisde technisch gezien om het handelsnetwerk van 

de firma te versterken, maar uit de verschillende verslagen valt te lezen dat het hem eveneens over de 

cultuur en het opzoeken van bekenden ging.  De enorme hoeveelheid tekst die de Clercq geschreven 

heeft over zijn reis is exceptioneel voor een autodidacte handelaar, gestuurd door zijn familiefirma in 

een lastige financiële situatie.  

Het Particulier Journaal 

Hoewel De Clercq in het ‘Vorberigt’ van zijn reisverslag schrijft dat het meeste ervan ’s avonds laat of ’s 

ochtends vroeg in de herberg of in de reiswagen opgeschreven werd en dat dit onveranderd is 

overgebracht in dit manuscript, geldt dit veel meer voor het Particulier Journaal. Het voorbericht van het 

reisverslag is gedateerd op 20 februari 181 en is wel erg net geschreven voor een koetsrit of een 

donkere herberg. Waarschijnlijk heeft De Clercq tijdens de reis aantekeningen bijgehouden, en deze in 

een nettere en uitgebreidere vorm opgeschreven in 1817.
18

 Deze aantekeningen staan in het Particulier 

Journaal, maar het is denkbaar dat De Clercq elders nog andere notities heeft bijgehouden, omdat de 

inhoud van het Particulier Journaal van een compleet andere aard is dan de inhoud van het reisverslag, 

en omdat het Journaal bij lange na niet alle plaatsen en herinneringen bevat die in het reisverslag 

vermeld worden. 

  De Clercq noemt het ‘Particulier Journaal’ ook wel ‘Geheim Journaal.’ Dit is niet verrassend, 

want dit verslag was zeker niet bedoeld geweest voor andere ogen. De Clercq beschrijft voornamelijk de 

visites die hij deed in de steden waar hij langs reisde. Hij noemt zijn reisgenoten en de mensen bij wie hij 

verbleef of langsging, en neemt hierbij geen blad voor de mond. Zo schrijft hij over een kennis: ‘Zijne 

vrouw en zuster waren lelijk als de nacht.’
19

 Hij noteert de datum en waarover hij met de mensen die hij 

bezocht of ontmoette gesproken heeft, en is hiermee drukker dan met het beschrijven van zijn reis zelf. 

De plaats waar hij zich op dat moment bevond noemt hij veelal niet. Uit deze notities over de gevoerde 

gesprekken valt weinig op te maken, terwijl de korte aanduidingen wel intrigerend kunnen zijn, zoals 

“Anecdote v generaals vrouw met de varkens etc. Grote Kalebassen.”20 

  Opvallend is ook dat hij meer over de visites dan over de handel schrijft, waardoor zijn tocht 

eerder een sociale reis dan een handelsreis lijkt. Zo nu en dan noemt hij de beurs en andere handelaren, 

maar dit voert niet de boventoon. Toch lijkt het opsommen van alle visites en gespreksonderwerpen 

praktisch nut te hebben gehad. Door nauwkeurig bij te houden bij wie hij geslapen of gegeten had en 

hoe dat beviel, kon hij bekijken of een bezoek te herhalen viel en of hij wellicht met een gastheer in 

contact kon blijven. Daarnaast hield hij bij met wie hij in het vervolg handel zou kunnen drijven. Zo 

schrijft hij: ‘Wöhrmann, Reimers en Kriegsman hebben de meeste hollandsche affaires. Bulmering heeft 
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niet zeer veel meer.’
21

 Zijn beschrijvingen van de mensen die hij bezocht en sprak waren vaak kwetsend, 

wat mede te maken kan hebben gehad met de kritische persoonlijkheid van De Clercq, en de drang om 

zijn reisfrustraties van zich af te schrijven. Desondanks schreef hij niet alleen uit irritatie met de mensen 

die hij ontmoette, aangezien hij de mensen die hem wel bevielen ook beschrijft.  

  Naast deze privéopmerkingen beschrijft De Clercq ook de melancholische buien die hem 

weleens overvallen. Op 12 april schrijft hij bijvoorbeeld dat er veel was om hem zwaarmoedig te maken, 

en in Petersburg zegt hij dat hij de verleidingen van de melancholie heeft weerstaan, die hem zo vaak 

overvallen.
22

 Tijdens zijn verblijf in Libau noteert hij dat hij ‘een der zwaarmoedigste aanvallen die ik 

sints lang gehad had.’
23

 

  Vanaf zijn aankomst in het destijds tot het Russische keizerrijk behorende Riga worden de 

beschrijvingen van De Clercq wat uitgebreider en spreekt hij meer over de handel. Vanaf het moment 

dat hij in Rusland is begint hij stukken te schrijven in het Frans. Dit lijkt aan te duiden dat hij in Rusland 

Frans sprak, aangezien hij geen Russisch kon spreken. In het later geschreven reisverslag legt hij uit dat 

de Franse taal aan het hof en zelfs door de gewone Rus beter verstaan wordt dan het Duits. Russen 

spraken het Frans zo goed, dat men de Rus ‘le Français du nord’ noemt.
24

 Veel van de Nederlandse 

beschrijvingen bestaan uit korte zinnen, maar zijn Franse teksten bevatten meer volzinnen. Hij vertelt 

onder andere dat hij last ondervond van een opmerking die hij had gemaakt dat hij de handelaren uit St. 

Petersburg vervelend vond, wat daarna was rondverteld en werd overdreven. Hoewel hij zichzelf 

vermaant zich in te houden, schrijft hij verderop dat dit hem niet lukt, want hij wil zijn persoonlijkheid 

en originaliteit niet verloochenen. Omdat St. Petersburg volgens hem wat betreft de handel toch niet zo 

belangrijk is, doet hij ook niet veel moeite zich in te houden. Wel klaagt hij dat de Russen grappen 

maken over Nederlanders, een klacht die hij tijdens zijn reis ook geregeld uit over andere volken.
 25

 Ook 

klaagt hij dat tegenover Russen of andere volkeren de Nederlandse taal of Hollanders had moeten 

verdedigen.
26

 Na zijn uitvoerige beschrijving in het Frans gaat hij in het Nederlands weer over op 

telegramstijl. Zijn terugreis beschrijft hij heel beknopt.  

‘De Hollander in het Noorden’  

Veel uitgebreider is het één jaar later geschreven reisverslag. Hoewel De Clercq schrijft dat dit alleen 

voor vrienden en familie bedoeld is, lijkt het alsof hij een breder publiek in gedachten heeft gehad. Het 

verslag is met veel zorg opgesteld en is voorzien van een register. Hij is voorzichtiger in zijn uitspraken 

en waarschuwt de lezer dat zijn opmerkingen niet minachtend opgevat moeten worden. Ondanks dit 

heeft De Clercq het verslag niet gepubliceerd of beoogd te publiceren.
27

 Het handschrift in het 

reisverslag is, volgens Locher, niet compleet zijn eigen handschrift. Dit zou blijken uit spelfouten in 

achternamen waarvan De Clercq in brieven toont dat hij ze wel goed weet te spellen. Maar De Clercq 

spelt evengoed in zijn andere dagboeken geregeld achternamen fout en het is mogelijk dat hij preciezer 

spelde in een brief. Locher signaleert echter dat het gedeelte dat door De Clercq zelf geschreven is 
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minder van dit soort fouten bevat. Het ‘stijvere en minder intelligente’ handschrift in het verslag bevat, 

aldus Locher, veel overeenkomsten met het handschrift van de klerk van Willems grootvader 

Stephanus.
28

  

  Een getranscribeerde versie van het reisverslag is in 1962 uitgegeven door Elisabeth Kluit, een 

kleindochter van De Clercq. Kluit vertelt in haar inleiding over De Clercqs voorgeschiedenis en de 

historische context, maar niet over haar methode van transcriberen. In de aantekeningen achterin licht 

ze toe dat ze het reisverhaal in de spelling van De Clercq heeft afgedrukt, waarbij ze slechts 

aardrijkskundige namen en de interpunctie verbeterd heeft.
29

 Over het algemeen klopt dit ook. Bij een 

steekproefvergelijking
30

 kwamen alle bladzijden uit Per Karos en het manuscript inhoudelijk compleet 

overeen, afgezien van twee transcriptiefouten en verschillen in opmaak, interpunctie en hoofdletters. 

Deze opmaakverschillen zijn goed te overzien, en doen niet af aan de betrouwbaarheid van Per Karos. 

Wat wel opvalt is dat Kluit dingen toevoegt waarvan het lijkt alsof ze uit het originele manuscript komen 

maar daar in niet terug te vinden zijn, zoals een afbeelding
31

 en twee kostenoverzichten.
32

 

   Bovendien laat Kluit belangrijke dingen weg. Na het ‘Voorberigt’ van De Clercq volgen in het 

manuscript twee bladzijden met citaten van onder andere Horatius. Ook heeft zij de aanvullende 

opmerkingen die De Clercq op de lege rechter bladzijden heeft geschreven niet opgenomen.
33

  Deze zijn 

echter interessant, bijvoorbeeld omdat hij vermeldt wat andere auteurs
34

 over St. Petersburg 

geschreven hebben. Hij gebruikt hun observaties als aanvulling of verbetering van zijn eigen verslag. 

Tevens voegt hij feiten toe die hij later vernomen heeft. Veel van deze aantekeningen heeft hij er 

waarschijnlijk bijgeschreven terwijl hij onderzoek deed voor zijn artikel, maar een deel is ook daarna nog 

opgenomen. De Clercq heeft namelijk een werk uit 1822 van de Frans-Russische ontdekkingsreiziger en 

Russische ambassadeur in Frankrijk, Jean-Marie Chopin
35

, gebruikt om iets te verbeteren in het 

reisverslag. Dit staat echter nog steeds verkeerd vermeld in zijn artikel uit 1822.
36

 Daarbij gebruikt Kluit 

maar twee van de twaalf afbeeldingen die De Clercq in het manuscript geplakt heeft, en laat ze een 

losse afbeelding van St. Petersburg weg.37 Aan het einde van het manuscript staan een aantal lijsten, van 

de plaatsen waar hij langs is gereden en het aantal uren en mijlen van het reizen daartussen, van de 

plaatsen waar hij overnachtte en een register met alle kopjes en bijbehorende bladzijden.
38

 Dit alles 

ontbreekt bij de transcriptie van Kluit. Zolang deze omissies in gedachten worden gehouden is Kluits 

transcriptie goed bruikbaar voor een inhoudelijk onderzoek naar De Clercqs reis. 
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  Een aantal aspecten valt op aan het reisverslag. Ten eerste lijkt het verslag, door De Clercq 

omschreven als ‘Aantekeningen op eene Handelsreize’, wederom niet op dat van een handelsreis. 

Handel en zaken komen wel aan het bod, maar die lijken meer een bijkomstigheid te zijn. De Clercq 

beschrijft voornamelijk het reizen, de kwaliteit van de wegen, de weersomstandigheden en vooral de 

steden waar hij langskomt. Bij de dorpen geeft hij vaak een korte beschrijving, maar bij steden is zijn 

verslag uitgebreider. Hij beschrijft vaak het soort mensen dat er woont, de gebouwen en andere 

bijzonderheden van de stad, en eindigt geregeld met een opsomming van wat hij er in het algemeen van 

vond. Ten tweede bespreekt hij veelal de volkeren die hij tegenkomt, vrijwel altijd in een negatief licht. 

Zijn verklaring voor zijn negativiteit over landen, plaatsen en volkeren is dat het slechte hem direct 

opviel, en dat hij niet lang genoeg bleef om het goede te ontdekken. Zou hij zelf in het Duitse gebied 

opgegroeid zijn, dan had hij Nederland ook op negatieve wijze beschreven.39  

  Naast zijn laatdunkende houding tegenover het Duitse en Russische volk bespreekt hij hun 

regeringen, wederom zelden in positieve zin. Dit laat zien dat het reisverslag van De Clercq niet alleen 

een beschrijving van de omgeving en cultuur is, maar tevens een politieke beschouwing. Daarnaast 

bespreekt hij de effecten die de Franse overheersing heeft gehad op de plaatsen waar hij langs reist. Zijn 

voornaamste bezwaar tegen de meeste volkeren is dat hun beschaving enkel uiterlijke schijn is. Men 

doet het beschaafde Europa slechts na. Deze uiterlijke schijn benadrukt hij bij het Russische volk, waar 

hij het meest over schrijft. Hoewel hij ook gunstigere dingen over hen zegt, beschuldigt hij het volk 

ervan voornamelijk uit dieven te bestaan. Dit komt volgens hem door de onzekerheid van bezit als 

gevolg van een despotische regering. Hij houdt zichzelf voor dat hij de Russische regering tijdens zijn 

korte verblijf niet goed kan beoordelen, maar bekritiseert toch het despotisme en de lijfeigenschap. 

Daarbij voorspelt hij dat Europa weinig van Rusland te vrezen zal hebben, aangezien het land zijn 

hoogtepunt al bereikt heeft en ten onder zal gaan aan innerlijk verval. De Clercq spreekt wel zijn lof uit 

over de vroegere vorsten Peter de Grote en Catharina de Grote, en noemt Rusland een goedaardige 

natie, die alleen betere leiding nodig heeft. Omdat elk volk een religie moet hebben die past bij de mate 

van zijn beschaving, heeft hij enige waardering voor het Grieks Orthodoxe geloof van de Russen, al 

heerst er de ‘scepter des bijgeloofs’.
40

  

  In zijn ‘besluit’ over St. Petersburg komt De Clercq tot de conclusie dat uiterlijk vertoon van 

Europese kleding, gebouwen en kunst weinig zal baten zolang er geen rechtvaardige wetgeving is en 

zolang de lagere volksklasse geen ‘godsvrucht en zedekunde’ leert. De lijfeigenschap en de absolute 

macht van de vorst zorgen ervoor dat er in Rusland geen vrijheid bestaat.
41

 

Herinnering aan Petersburg 

Na het uitgebreide ongepubliceerde reisverslag schreef De Clercq nog een volgend stuk over zijn verblijf 

in St. Petersburg, ditmaal wel bedoeld voor publicatie, en wel in het Magazijn voor Wetenschappen, 

Kunsten en Letteren van 1822. Dit artikel is geschreven voor de rubriek ‘Aardrijkskunde en 

Volkenkunde’.42 Toch behandelt De Clercq ook onderwerpen uit de andere rubrieken, zoals Russische 

geschiedenis, kunst en kunstgeschiedenis, architectuur en politiek. Het doel van zijn artikel is naar eigen 
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zeggen het opwekken van belangstelling, om de aandacht te richten op de statistiek en geschiedenis van 

een rijk dat nog veel belangrijks te bieden heeft.
43

  

  Verschillende onderwerpen passeren de revue in dit artikel, waarbij de nadruk ligt op het gebrek 

aan Westerse beschaving in Rusland. De Clercq begint zijn artikel met een vergelijking tussen gelukkige 

landen, waarvan de beschaving zich langzaam onder alle standen ontwikkeld heeft en de invloed van 

andere volkeren opgenomen is in het nationale karakter, en ongelukkige landen, waar de vorst 

geprobeerd heeft in een keer beschaving op te leggen door zeden van andere volkeren in te voeren. In 

deze laatste landen werd de geest van de natie uitgedoofd en ontstond er een scheiding tussen hen die 

deze nieuwe zeden overnamen en hen die vasthielden aan de gebruiken van hun voorouders en zich 

afzetten tegen nieuwe dingen. De Clercq ziet Rusland als een ongelukkig land en constateert een 

discrepantie tussen twee verschillende bevolkingsgroepen; aan de ene kant de West Europeanen die 

binnengehaald werden voor de modernisering van Rusland en de ambtenaren, legerhoofden en 

handelaren, en aan de andere kant ‘nationale Russen’, die de Europese beschaving niet overgenomen 

hebben. Hoewel bekwaam voor het leger en de arbeid missen zij ‘het ware gevoel van zedelijke waarde’ 

die nodig zijn om een volk tot echte beschaving te verheffen. Hun beschaving is alleen uiterlijke schijn; 

de godsdienst bestaat uit zinloze plechtigheden die afdoen aan hun innerlijke waarde. De kunstschatten 

in musea werden daar wel tentoongesteld, maar de kunst werd volgens De Clercq maar zelden in 

Rusland geboren. De paar westerse gebouwen en genootschappen zijn niet genoeg om ‘de zaden der 

kunst over de uitgestrekte vlakten van Noord Azië te verspreiden.’
44

 Volgens De Clercq is er in Rusland 

nog geen nationaal gevoel opgewekt omdat de kunst er nog te nieuw is en de geschiedenis nog te 

onbekend.
45

 

  Russen haten vreemdelingen die hun bezit afnemen en profijt ondervinden van hun ‘zweet en 

bloed’, een haat die volgens De Clercq typisch is voor Aziatische volkeren. De geschiedenis van de 

lijfeigenschap en de onzekerheid van bezit zorgen ervoor dat men concentreert op snelle opbrengsten 

en bedrog, en niet op lange-termijn-ontwikkelingen. Men heeft altijd het gevoel bedrogen te worden, 

omdat de kwaliteit van wat men koopt zo laag is. Even bespreekt De Clercq de handel van St. 

Petersburg, dat daar niet zo snel gegroeid is als het aantal zuilen en paleizen. Hij vergelijkt de handel 

met een man die zijn rijkdom verloor omdat hij de hals doorsneed van een hen die gouden eieren legde, 

in de hoop bij de bron van de schat te komen. Hij noemt de belemmeringen die de Petersburgse 

handelaar moet doorstaan en andere oorzaken van de mislukkende in- en uitvoer.
46

  

  De Clercq schrijft dat Rusland al honderd jaar bij het Oosten hoort, niet bij 

bewonderingswaardige Oosterse stammen zoals de Arabische of de Indische, maar bij de Slavische, 

waaraan de Germaanse vrijheidsgeest en Oosterse gloed ontbreekt.
47

 Magazijn-redacteur N.G. van 

Kampen maakt in een voetnoot een aanmerking op de sombere aard van deze uitspraak, door te zeggen 

dat hij zelf gunstiger denkt over de beschaving en het patriotisme van de ‘oude Russen’.
48

 Hoewel De 

Clercq niet verder gereisd heeft dan Petersburg, spreekt hij geregeld over Rusland in haar geheel. 
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Petersburg noemt hij meer de stad van Peter, Catharina en Alexander dan van Rusland. Moskou 

herinnert aan de vroegere Aziatische pracht en de grootvorsten, en is daarom niet geschikt om de 

hoofdstad van een westers rijk te worden. Petersburg is het symbool van de nieuwere Russische wereld, 

en een westerse stad midden in het Oosten. Hierdoor verschilt de aanblik van de stad erg van andere 

Europese hoofdsteden.
49

 St. Petersburg, concludeert hij, bevindt zich halverwege een lijn waarvan 

Moskou en Riga de uiteinden zijn. In Moskou bestaat nog de oude Russische wereld, en in Riga de Duitse 

beschaving.  

  Toch heeft De Clercq ook positievere noties van Petersburg. Ondanks de uiterlijke schijn die hij 

in de Grieks-Orthodoxe kerk vindt in het grote aantal voorstellingen van kruisigingen, lange 

plechtigheden bij gebeden en vele heiligenbeelden, kan hij de religieuze verdraagzaamheid in 

Petersburg erg waarderen. Hij denkt wel dat ‘Christus’ van de bovengenoemde ‘Aziatische vormen’ 

bevrijd is. Hiermee bedoelt hij waarschijnlijk het protestantisme. Ook is hij erg positief over Peter de 

Grote en Catharina de Grote, wier regeringsperiodes hij voor Ruslands latere geschiedenis ‘beslissende 

tijdvakken’ noemt.
50

 In Nederland is Peter vaak verheerlijkt als de nederige leerling van de leermeester 

Holland, aangezien hij navigatie, ballistiek en fortificatie van de Nederlander Franz Timmerman leerde.
51

 

Volgens De Clercq heeft Peter gezorgd voor Ruslands grootheid met zijn Europese leger en vloot.
52

 De 

Clercq zegt zelfs dat als in Petersburg Peters bevelen goed waren opgevolgd, de stad het Amsterdam van 

het Noorden zou zijn geworden. Hoewel men aan Peter waarschijnlijk te veel verdiensten toegeschreven 

heeft, vind De Clercq wel dat zijn werk aantoont dat hij een genie was. Desalniettemin is het Peter niet 

gelukt de zeden van het volk te veranderen; de stap van barbaarsheid naar beschaving is te groot 

geweest. Ook over Catharina II is De Clercq lovend. Hij memoreert hoe zij het leger moderniseerde en 

zorgde voor kunstinrichtingen die bijdroegen aan de beschaving, terwijl Peter vooral met wetenschap 

bezig was.
 
De Clercq vergelijkt haar met Elizabeth I van Engeland, die ‘vrouwelijke eigenliefde’ met 

‘mannelijk doorzigt’ combineerde in haar regering. Tenslotte is De Clercq te spreken over de gebouwen 

en verdere bijzonderheden van de stad. Hij vergelijkt St. Petersburg met Londen, verrassend genoeg in 

het voordeel van St. Petersburg. Bovendien vindt hij de ligging van Petersburg aan de Newa mooier dan 

die van andere steden in Europa.
53

 

  De Clercq is tamelijk positief over de toekomst van Rusland. In de hoofdstad komen veel 

bevolkingsgroepen samen, waardoor er een rijkdom in praktische taalkennis is ontstaan. Zelfs in de 

literatuur is Rusland een grotere rol gaan spelen. Veel moet zich nog ontwikkelen, want uiterlijke 

beschaving betekent weinig volgens De Clercq, als niet eerst godsdienst en zedekunde het volk er 

ontvankelijk voor hebben gemaakt. ‘Met het hart, en niet met baard of kleeding moet de wezenlijke 

beschaving beginnen. Ieder volk gaat ondertusschen zijnen eigenen weg, en wie weet, waartoe nog eens 

de Slavonische stammen door den wil der Voorzienigheid bestemd zijn?’54 
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Briefwisseling 

In de drie verslagen van De Clercq wordt maar zelden aandacht geschonken aan de reden waarom hij 

zijn reis ondernam: de handel. Hierover valt aanzienlijk meer te vinden in de briefwisseling van De 

Clercq met zijn vader. Bewaard gebleven zijn onder andere 17 brieven aan zijn moeder Maria, één brief 

aan zijn zus, 10 brieven van zijn moeder en 47 brieven van vader Gerrit. De brieven van Willem aan zijn 

vader en aan S. & P. de Clercq zijn niet overgeleverd, waardoor alsnog veel dat daadwerkelijk over de 

handel ging verloren is gegaan. Voor informatie over de briefwisseling kunnen we te rade gaan bij de 

biografie van De Clercq door zijn achterkleinzoon W.A. de Clercq.
55

 In de brieven zijn veel praktische 

dingen over de reis te vinden, bijvoorbeeld dat zijn vader wilde dat hij een duur en goed rijtuig kocht en 

dat hij met goede reisgenoten reisde, om sterker te staan tegenover afpersende koetsiers. De Clercq liet 

hem daarop weten wat hij van zijn reisgenoten vond. 

  Daarnaast komen zijn economische zaken aan bod. Gerrit schrijft hem dat hij moet vertellen dat 

het assurantiekantoor De Vos & Zoon granen tegen een lage premie kan verzekeren. Willem kreeg ook 

geregeld complimenten van zijn vader, maar deze spoorde hem wel aan om wat sneller door te reizen 

en voor eind mei in het Oostzeegebied aan te komen. Omdat het met de graanhandel niet optimaal ging 

voor S. & P. de Clercq raadt Willems vader hem aan om ook naar andere producten, zoals hout, borstels 

en hennep, te kijken. Gerrit beaamt dat er in Amsterdam een markt voor houten balken en onderdelen 

uit Dantzig is. Hoewel de firma uiteindelijk geen houthandel is gaan drijven vonden vader en zoon wel 

dat de reis nuttig, nodig en niet vruchteloos was.
56

 Locher betwijfelt weliswaar of de reis commercieel 

gezien wel winst heeft opgebracht
57

, maar De Clercq schrijft in 1817 zelf in zijn dagboek dat de boeken 

zijn opgemaakt, en daaruit blijkt dat de reis een gunstige invloed op het bedrijfsresultaat heeft gehad.  

  In de briefwisseling schemert de melancholie die De Clercq zo nu en dan overviel door. Gerrit 

vermaant Willem dat hij het zakendoen vrolijk moet opvatten, en dat een man van 21 niet nu al de 

moed moet laten zakken. Ook moeder Maria schrijft hem dat hij niet melancholiek moet worden als niet 

alles naar zijn zin gaat. De Clercq antwoordt dat zijn voorgaande brieven somber geklonken hadden 

vanwege het onaangename klimaat, maar dat dat nu voorbij is en het prima gaat. Hij klaagt dat de 

mensen die hij ontmoet van een ander niveau zijn en het waardevolle van huiselijkheid niet kennen, 

waarop Maria hem adviseert contact te leggen met predikanten, rectoren van scholen en professoren, 

omdat daar de ware huiselijkheid, eenvoud, braafheid en liefde voor oude schrijvers te vinden zijn, en 

niet bij de koopmansstand.
58

 

De verslagen vergeleken 

In de verschillende genres van de verslaglegging van zijn reis ontmoet men verschillende varianten van 

Willem de Clercq: de persoonlijke, sociale en veelal klagende De Clercq uit het Particulier Journaal, de 

kunst-liefhebbende, politiek geëngageerde en kritische reiziger uit het reisverslag, en de geleerde, 

belezen en poëtische schrijver met oog voor geschiedenis, volkenkunde, politiek, kunst, en bouwkunde 

uit het artikel. De Clercq als handelaar komt men voornamelijk tegen in de briefwisseling en de marges 

van de andere verslagen. In het reisverslag en het artikel ziet men bewondering voor kunst en 
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bouworde, maar een voornamelijk negatieve houding ten opzichte van andere volkeren en regeringen. 

Ik zal de overeenkomsten en verschillen van de verschillende genres bespreken, de volgende belangrijke 

thema’s bespreken; de persoonlijke kant van De Clercq, De Clercqs reisgenoten, de handel, de schrijfstijl, 

De Clercqs wisselende mening in het reisverslag en artikel, het superioriteitsgevoel en het nationalisme 

van De Clercq, De Clercqs moralistische boodschap en de invloed van anderen op De Clercqs 

verslaglegging.  

   De korte en vaak onbegrijpelijke notities van het Particulier Journaal onthullen De Clercqs 

meest persoonlijke kant, zijn onvriendelijke beschrijvingen over reisgenoten en andere mensen die hij 

ontmoette, de onderwerpen waarover hij gesproken heeft, en uitingen van melancholie. Tegen deze 

achtergrond valt die bedruktheid te herkennen in het reisverslag. In het reisverslag en in zijn artikel 

noemt hij echter nooit zijn melancholische buien. In het reisverslag is zijn negativiteit gericht op de stad 

zelf. In een artikel bedoeld voor publicatie is het logisch dat De Clercq dit niet bespreekt, maar in een 

uitgebreid en vrij persoonlijk reisverslag is dat niet vanzelfsprekend. Een verklaring is wellicht dat in de 

briefwisseling met zijn ouders De Clercq erop aangesproken wordt niet zo depressief te zijn. Aangezien 

het reisverslag geschreven was voor familie en vrienden, heeft hij het misschien daarom erbuiten 

gelaten. Daarnaast wil hij het reisverslag redelijk objectief en waarheidsgetrouw laten overkomen, en 

laat hij persoonlijke zaken er over het algemeen uit. Zo spreekt hij in het reisverslag ook niet over zijn 

vrouw Caroline, die wel af en toe genoemd wordt in het Particulier Journaal en de briefuitwisseling.  

  In de briefwisseling en het Particulier Journaal beschrijft De Clercq zijn reisgenoten en in het 

Journaal bespreekt hij ook alle visites die hij doet, maar deze worden nauwelijks genoemd in het 

reisverslag. Aangezien De Clercq veelal negatief is over mensen en omdat hij opmerkingen over 

handelaren en gastgezinnen ter geheugensteun bij het onderhouden van zijn netwerk opschreef, is het 

logisch dat ze geen plek vinden in het reisverslag dat onder ogen van hen waarover De Clercq schreef 

zou kunnen komen. Hij noemt af en toe zijn reisgenoten, maar nooit hun namen. Als het reisverslag echt 

alleen voor vrienden en familie was bedoeld had hij wel kunnen vermelden waar hij geslapen had en 

hoe de familiekennissen het maakten, maar waarschijnlijk heeft zijn hoop op een breder publiek hem 

daarvan weerhouden. Het artikel en het reisverslag doen beiden uitgebreid verslag van de 

bijzonderheden van een stad of een land, waaronder kunst, architectuur en politiek, maar dit komt 

nauwelijks voor in het Particulier Journaal. Wel is het zo dat De Clercq in korte notities in het Particulier 

Journaal onderwerpen aanstipt die hij in het reisverslag en het artikel verder heeft uitgewerkt. 

  ‘Daar de handel het voornaamste oogmerk mijner reize hier natuurlijk het meest mijne 

opmerkzaamheid tot zich trok, wil ik met een woord van deszelfs handel gewagen.’
59

 Hoewel De Clercq 

de handel bespreekt in alle drie de verslagen, voert die nergens de boventoon. De aantekeningen in het 

Particulier Journaal waren waarschijnlijk wel bedoeld ter ondersteuning van de zaken van De Clercq, 

maar het viel toch te verwachten dat hij juist in het Journaal meer over de handel geschreven zou 

hebben. Het zou kunnen dat hij de handelszaken direct in brieven aan zijn familiefirma opschreef, en het 

daar vervolgens bij liet. Locher oppert dat De Clercqs hart niet bij de handel lag, omdat die in het 

reisverslag weinig voorkomt.
60

 Het feit dat hij zijn artikel over Petersburg in een tijdschrift voor 

wetenschappen, kunsten en letteren publiceerde, lijkt aan te duiden dat zijn interesse veel meer op dat 
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gebied lag.  

  De schrijfstijl van De Clercq verschilt per genre. Het Particulier Journaal, niet bedoeld voor 

publiek, bevat uiteraard geen literaire opsmuk of poging tot vermaak en is ook niet zo coherent. In het 

voorbericht in het reisverslag waarschuwt De Clercq dat men geen keurige voordracht moet 

verwachten, maar het verslag is goed leesbaar in een net handschrift en de stijl laat zien dat De Clercq 

zich bewust was voor een publiek te schrijven. Hij doet zijn best om, naast zijn beschrijvingen van wat hij 

gezien heeft, over algemenere zaken en over de politieke omstandigheden te spreken, en geeft zijn 

verhalen soms een humoristische inslag. Daarnaast voegt hij aan het reisverslag geregeld kleine 

gedichten toe die de situatie waarin hij zich bevond beschreven.  

   Heel veel dingen die De Clercq in het reisverslag beschrijft, komen op dezelfde wijze terug in 

het artikel, zoals zijn bewondering voor Peter en Catharina de Grote. Soms heeft hij bepaalde zaken 

verbeterd met latere toegevoegde informatie, of is hij van mening veranderd. Hij doet voorspellingen 

over de toekomst van Rusland in het reisverslag, die hij verder heeft uitgewerkt in het reisverslag. Ook 

de vergelijkingen die De Clercq maakt zijn veranderd. In het reisverslag vergelijkt hij de steden die hij op 

de reis bezocht heeft, zoals Hamburg met Danzig of St. Petersburg met Berlijn. In het artikel vergelijkt hij 

St. Petersburg vooral met Londen, en Catharina de Grote met Elizabeth I. Dit komt waarschijnlijk 

doordat De Clercq in 1819 zes weken naar Engeland is geweest, samen met zijn vrouw.
61

 In het 

reisverslag blijft De Clercq waarschuwen dat hij eigenlijk over sommige dingen niet kan oordelen en 

bepaalde zaken niet kan vergelijken, waarop hij dit dan vervolgens toch doet. In het artikel maakt hij dat 

voorbehoud geen enkele keer, dus lijkt het alsof hij inmiddels voldoende zelfverzekerdheid heeft 

opgedaan dat hij genoeg kennis heeft om oordelen te vellen. In het reisverslag en het artikel doet De 

Clercq uitspraken over geheel Rusland, terwijl hij alleen St. Petersburg bezocht heeft. In het reisverslag 

noemt hij dat hij zich daar bewust van is, maar in het artikel zegt hij daar niets over. 

  Het reisverslag, het artikel en het Particulier Journaal laten alle drie een laatdunkende houding 

ten opzichte van andere volkeren en landen zien. In het Particulier Journaal komt dit eerst niet erg naar 

voren, maar zodra hij in St. Petersburg is wel. In het begin van het reisverslag belooft De Clercq door 

‘waarheidsliefde’ bezield te zijn, en verklaart hij dat zijn kritiek niet minachtend bedoeld was. Locher is 

van mening dat De Clercqs reisverslag dit inderdaad bewijst, maar het reisverslag en de andere 

verslagen getuigen van het tegenovergestelde. In het reisverslag is De Clercq een stuk negatiever dan in 

het artikel. Het zou kunnen dat de redacteur Van Kampen invloed op de inhoud van het artikel heeft 

gehad; zijn al eerdergenoemde corrigerende voetnoot laat immers al blijken dat hij een positiever beeld 

van Rusland had. Bij het reisverslag had De Clercq volledige controle over wat hij opschreef. Zijn 

afwijzende houding valt overigens vaak terug te vinden in reisbeschrijvingen van Nederlanders over 

Rusland uit deze tijd. Hierin schrijven zij over de ruwheid, de omkoopbaarheid, de diefachtigheid en de 

drankzucht van de Russen, en over godsdienstige praktijken die door protestanten als afgoderij gezien 

worden.
62

 Locher schrijft dat De Clercq vanwege het ‘zachte Slavische karakter der Russen’, hoewel hij 

daar zelf niets over schrijft, een soort zielsverwantschap voelde met de Russen, vanwege zijn eigen 

gevoelige aard.
63

 Dit valt echter zeer te betwijfelen. De Clercq is weliswaar niet zo negatief over het 
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Russische volk als over het Pruisische of Duitse in het algemeen, maar hij is ook niet bijster lovend. De 

toon waarop hij schrijft over Rusland is vooral die van de superieure, beschaafde westerling.  

  Locher spreekt tevens van het sterke nationalisme van De Clercq.
64

 Zijn vaderlandsliefde 

schemert door in het reisverslag en in het Particulier Journaal, maar in het artikel is hij hier minder 

uitgesproken over. In het reisverslag spreekt hij afkeurend over de effecten van Franse overheersing, 

maar dit komt niet meer terug in het artikel. De Clercq neemt tevens een fellere houding tegen het 

Russische lijfeigenschap in het reisverslag, dan dat hij later doet in het artikel.  

  De voornaamste boodschap van het reisverslag en het artikel is dat beschaving niet alleen 

uiterlijke schijn moet zijn, maar van binnenuit moet groeien. Deze moraliserende boodschap ontbreekt 

in het Particulier Journaal.    

  De Clercq is tijdens het schrijven in het Particulier Journaal en de briefuitwisseling waarschijnlijk 

niet erg beïnvloed door andermans ideeën, maar in de verslaglegging van het artikel en het reisverslag is 

hij zeker beïnvloed door andere auteurs. De Clercq beschreef in een brief dat hij ‘verscheidene werken 

over Petersburg’ gelezen had, en de ideeën uit deze werken worden soms gespiegeld in De Clercqs 

verslaggeving. Het is evident dat De Clercq voor het artikel meer onderzoek heeft gedaan dan voor het 

reisverslag; dit zal meer door andere auteurs beïnvloed zijn. De aantekeningen die De Clercq later aan 

zijn reisverslag heeft toegevoegd duiden erop dat hij bij het onderzoek voor zijn artikel op informatie 

stuitte die zijn reisverslag tegenspraken of aanvulden. In het artikel laat hij de invloed van andere 

auteurs duidelijker blijken, door aan het eind een literatuuroverzicht te geven. De Clercq geeft kritiek op 

het werk van de schrijver Theodor von Faber
65

, omdat deze een te vleiend beeld schetste van Rusland.
66

 

Tevens bekritiseert hij de brieven van historicus Christian Müller
67

, omdat deze juist te kritisch was. Toch 

merkt Locher op dat Müller’s kritische opmerkingen vaak overeenstemmen met die van De Clercq zelf. 

Locher denkt De Clercq Müller pas gelezen heeft bij het schrijven van zijn artikel, aangezien hij hem in 

het reisverhaal en in brieven uit 1816 nergens noemt.
68

 Dit klopt niet, want in het Particulier Journaal 

schrijft De Clercq dat hij dit boek ontvangen had, en dat hij vond dat deze veel waarheid bevatte.69 Veel 

constateringen van Müller en De Clercq kwamen in het reisverslag overeen, omdat De Clercq 

aanvankelijk geloofde dat Müller de waarheid sprak. Pas bij nader onderzoek voor het artikel merkt hij 

dat Müller te kritisch geweest is. Over de Nederlandse medicus en publicist Pieter van Woensel
70

 is De 

Clercq wel positief, vanwege zijn ‘juistheid van inzigt en gezonde oordeelvelling.’
71

 In de aantekeningen 

bij het reisverslag refereert hij vaak aan Van Woensel. Locher verwacht niettemin dat hij de zienswijze 

van De Clercq in het reisverslag niet beïnvloed heeft, omdat hij de aantekeningen pas later heeft 

toegevoegd aan het reisverslag, waarschijnlijk tijdens zijn onderzoek voor zijn artikel.
72
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  Locher schrijft dat De Clercq een erg beperkt idee had van de Russische geschiedenis, waardoor 

daarover weinig in het reisverslag staat. Waar hij in het reisverslag af en toe de recente Russische 

geschiedenis behandelt, heeft hij voor het artikel duidelijk zijn kennis bijgespijkerd.
73

 Daarnaast lijken 

volgens Locher veel van De Clercqs observaties in het artikel, over de ongunstige combinatie van 

koopstad en hofstad van St. Petersburg, de gebouwen die te snel en onzorgvuldig gebouwd werden, het 

veelvuldige dronkenschap en de slaapzucht van de Russen, de Russische godsdienstige toleranties, erg 

op wat Van Woensel, Müller en Von Faber geschreven hebben. De afwijzing van het uiterlijk formalisme 

van de Griekse Kerk doet erg denken aan Müller, net zoals zijn uitlating dat Russen geen scheppend 

vermogen zouden hebben en zijn beschuldiging dat Russische beschaving enkel uiterlijk vertoon is. In de 

aantekeningen van het reisverslag noemt De Clercq een aantal keer het werk van andere auteurs, die 

ook een zekere invloed op zowel het reisverslag als het artikel gehad kunnen hebben.74 Tevens was De 

Clercq beïnvloed door zijn correspondenten. Zo ontving hij een brief van Jacob Willem Dedel, een 

Nederlands politicus, en diens secretaris Van Zoelen, die waarschuwden voor de Petersburgse 

kooplieden.
75

 Het daaruit voortkomende wantrouwen ten opzichte van deze kooplieden is aanwijsbaar 

in De Clercqs verslagen.  

 Het valt op dat De Clercq alleen literatuur over Rusland aanhaalt, en niet over het Duitse gebied. 

Dit betekent niet dat zijn verslaggeving hierover niet beïnvloed was, gezien hij waarschijnlijk via kranten, 

boeken en conversaties in zijn eigen land genoeg over dit gebied gehoord had. Het Particulier Journaal 

laat zien dat tijdens zijn visites de politieke situatie van diverse landen besproken werd, wat effect kan 

hebben gehad op zijn verslaggeving. Omdat het artikel alleen over St. Petersburg gaat heeft hij 

waarschijnlijk geen onderzoek gedaan naar het Duitse gebied. De aantekeningen die hij later toevoegde 

aan het reisverslag gaan bijna allemaal over Rusland.  

Tot slot 

 Dit artikel heeft getracht om meer licht te werpen op de verslagen van de reis die De Clercq 

tweehonderd jaar geleden ondernam, door deze te analyseren en te vergelijken. Hierdoor hebben we 

een dieper inzicht in de inhoud van de verschillende verslagen, waarbij ook de briefwisseling en het 

Particulier Journaal behandeld zijn. Het laat zien hoe in elk genre De Clercq andere dingen de prioriteit 

heeft gegeven, in overeenstemming met zijn gepercipieerde publiek. We zien via alle verslagen hoe het 

verhaal groeit tot het artikel uit 1822, wat inzicht geeft in de invloed die de literatuur op zijn verslagen 

heeft gehad. Daarnaast leren we rekening te houden met de onvolledigheden van Kluits transcriptie. 

Ook biedt dit artikel een op een aantal van Lochers punten een alternatieve visie, namelijk dat De 

Clercqs reisverslag meer beïnvloed is door andere literatuur dan Locher beweert, dat De Clercqs kritiek 

wel degelijk een minachtende en negatieve toon aanneemt, en dat De Clercq niet vanuit 

zielsverwantschap met het Russische volk schreef.  

   Verdere bestudering van De Clercqs verslagen is interessant, deze geven inzicht in de 

                                                           
73

 Locher, ‘Willem de Clercq over Rusland’, 69. 
74

 J. Chopin, De l’état actuel de la Russie (1822) – James, Reizen na Zweden, Polen, etc., 2
e
 deel 1813 en 1814 –  N. 

Karamzine, Histoire générale de la Russie, depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1611 (Saint-Pétersbourg 1818-

28) – P. Levesque, Histoire de Russie (Paris 1785) – A.L. von Schlözer, Nestor Chronicle (Göttingen 1802-1809) – H.F. 

von Storch, Gemaehlde von St. Petersburg (Riga 1794). 
75

 De Clercq, Willem de Clercq, 99 - 100. 
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beeldvorming van Nederlanders over de Duitse staten en Rusland, over de internationale 

handelsnetwerken van Nederlandse kooplieden, over de economische en politieke problematiek voor 

Duitse steden na de Franse verovering en over de omstandigheden waarin de landen en steden die hij 

doortrok zich bevonden in 1816. Bovendien geven de verslagen inzicht in hoe men reisde in de eerste 

helft van de negentiende eeuw. Dit artikel heeft alleen inhoudelijk naar de teksten van en over De 

Clercq gekeken, maar zou goed aangevuld kunnen worden door verdergaand onderzoek dat De Clercqs 

reis in zijn historische context plaatst, op zakelijk, cultureel, sociaal en politiek niveau. 

   De Clercq maakte tweehonderd jaar geleden de langste reis van zijn leven, en zijn grootste 

ondervinding hiervan was ‘dat men eerst buiten ’s lands de waarde van het vaderland leert kennen, en 

gelukkig zij die zooals ik, den onschatbaren zegen genoten, om door Gods goedheid, voor alle gevaren 

bewaard, den dierbaren grond weder te bereiken, en aldaar met het verrukkendst gevoel, dat de aarde 

geven kan, hunne geliefden weder in de armen mogten sluiten.’
76

 Hoewel de verschillende verslagen 

verschillende kanten van De Clercqs persoonlijkheid laten zien, vat dit citaat het karakter van alle drie 

goed samen. 

 

December 2016 Nina Littel, tweedejaars bachelorstudent Geschiedenis Rijks Universiteit Leiden 
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