
Nelis’ verlicht (druk)werk
Een drukwerk en een handschrift uit de achttiende eeuw
werden aangeboden aan de Centrale Bibliotheek, ter
gelegenheid van de zestigste verjaardag van Jan Roegiers,
oud-hoofdbibliothecaris.

De twee stukken waarmee de bibliotheek
werd verrijkt, zijn belangrijke getuigen van de
veelzijdigheid van C.F. (de) Nelis, van 1758
tot 1768 bibliothecaris te Leuven. Het druk-
werk stamt uit het begin van zijn carrière, het
handschrift illustreert zijn laatste levensjaren.
Cornelius Franciscus Nelis (1736-1798) heeft
een bewogen en goed gevulde loopbaan
gekend. De student uit Mechelen gold in
Leuven als een wonderkind. Net zeventien
werd hij in 1753 primus in de Artes. Daarna
begon hij in het Pauscollege theologische
studies. De president J.J. Guyaux vestigde op
hem de aandacht van Patrice François de
Neny, als koninklijk commissaris voor de
hervorming van de universiteit op jacht naar
talent dat hem kon bijstaan om de universi-
teit te moderniseren en om te vormen tot een
instrument voor zijn
kerk- en onderwijs-
politiek. Neny koos de
theologant als
preceptor voor zijn
zoon Philippe-Goswin,
die in 1756 naar
Leuven kwam. Het jaar
daarop benoemde de
Mechelse stads-
magistraat Nelis tot
president van het
Mechels college. In
1758 volgde zijn
benoeming tot
universiteits-
bibliothecaris en in
1759 liet Neny hem
benoemen tot kanun-
nik van Sint-Pieter in

Leuven, wat hem een behoorlijk inkomen
gaf.
Nog eer hij, amper vierentwintig, in 1760 de
licentie in de Theologie behaalde, had de
jonge bibliothecaris van de intussen chef-
president geworden Neny een reeks hervor-
mingen weten te verkrijgen. Hij verwierf
nieuwe inkomsten voor de bibliotheek uit
taksen die aan de studenten voor academische
graden werden opgelegd, verkreeg de instel-
ling van een wettelijk depot ten voordele van
de bibliotheek, en overhaalde Neny tot de
oprichting van een academische drukkerij.
Die moest niet enkel zorgen voor extra-
inkomsten voor de bibliotheek, maar moest
ook een echte modeldrukkerij worden:
‘L’inscription Typis Academicis ne doit rien
annoncer que de bon pour le fond et de beau
pour l’exécution’. Nelis was een estheet en
hechtte veel belang aan verzorgde typografie.
Hij tekende als eerste bibliothecaris in op een
aantal tijdschriften. Hij kocht driftig bij
boekhandelaars en op veilingen in binnen- en

buitenland.
De jonge theoloog dacht
ook aan publiceren. Hij
lanceerde een plan voor
de uitgave (op de
universiteitspersen) van
een verzameling bronnen
voor de vaderlandse
geschiedenis, maar plande
ook eigen werk op een
heel ander terrein. Hij
toonde veel belangstelling
voor de moderne natuur-
wetenschap. De nieuwe
fysica was voor hem de
moderne en verlichte
wetenschap bij uitstek en
zij moest de basis en het
model voor de overige
wetenschappen vormen.
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In de lijn van de achttiende-eeuwse fysico-
theologie meende hij uit de natuurweten-
schap bewijzen voor het Godsbestaan en voor
de Voorzienigheid, en zelfs een vaste grond
voor de moraal te kunnen afleiden. Meteen
dacht hij ook de stellingen van atheïstische en
materialistische auteurs te kunnen weerleg-
gen. In 1759 had hij al een eerste aanzet
hiervoor klaar, maar het duurde nog wat eer
zijn eerste probeersels persklaar waren.
In 1763 ging Nelis inwonen bij zijn broer
Dominique-Joseph-Hyacinthe (1738-1828),
professor Rechten. Die bezat een huis in de
Parijsstraat, de fraaie woning die de medicus
H.J. Rega voor zich had laten optrekken.
Daar installeerde Nelis een pers en begon hij
zijn filosofische en typografische idealen vorm
te geven. Zijn eerste product droeg als titel
Fragment sur les principes du vrai bonheur.
Discours à Lysimaque. Het draagt de datum
1763 en het adres ‘A Louvain, de
l’Imprimerie de l’Université’. De anonieme
tekst richt zich tot Lysimachos (361-281
A.C.), jonge officier in het leger van
Alexander de Grote, bij monde van een
grijsaard die jaren tevoren over Judea naar
Egypte was gevlucht. In Judea had hij de ware
filosofie ontdekt, superieur aan die van de
Grieken en de Egyptenaren. Dat scenario
bood de gelegenheid een uiteenzetting te
geven over de beginselen van de
ware religie en de essentie van de
moraal.
In een brief uit 1784 verklaarde
Nelis dat hij dit boekje (56 p.)
had gedrukt op drie exemplaren,
in 1793 spreekt hij over zes. Hoe
dan ook is er van de originele
druk nu slechts één exemplaar
gelokaliseerd, een opdracht-
exemplaar, gebonden in versierd
marokijn, in de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel. De tekst

kwam echter in handen van de Leuvense
drukker Maswiens, die het boekje, zonder via
de censuur te passeren, op een honderdtal
exemplaren herdrukte. Tegelijk verscheen een
bijtende satire erop, Les deux Chrysippes, van
Jan Frans Verberght (ca. 1730-1767), een iets
oudere stadsgenoot van Nelis en professor
Filosofie in het Varken. Nelis’ traktaatje werd
als halfheidens afgemaakt en de auteur zelf
werd als een pretentieus warhoofd voorge-
steld. Hij werd gelaakt omdat hij zijn werk
buiten alle censuur om, op een eigen pers had
gedrukt, en zelfs onder een vals adres dat de
Universiteit compromitteerde. Nelis bekloeg
zich bij Neny en op diens bevel liet de rector
de nadruk van de Lysimaque en het schot-
schrift in beslag nemen. De auteur werd
echter door de academische overheid ook op
de vingers getikt en ook Neny (die van Nelis
al een exemplaar kreeg) moest toegeven dat
de vigerende wetgeving verbood zonder
drukkersoctrooi een pers te bezitten of te
publiceren zonder voorafgaande censuur.
Nelis was aangeslagen. Gelukkig wisten
weinigen dat hij tweemaal had gezondigd.
Ook in 1763 had hij op dezelfde manier en
onder hetzelfde adres een boekje gedrukt:
Alexis. Fragment d’institution d’un prince (32
p.). De oplage was niet groter dan die van de
Lysimaque en ook van dit boekje was slechts

één exemplaar bekend, ook in
de Koninklijke Bibliotheek.
Sinds kort bezit de Leuvense
Universiteitsbibliotheek een
tweede, in een fraai gedecoreerd
rood marokijnen bandje. Het
dook in 2003 op in het
Londense antiquariaat
Quaritch.
De Alexis is als een soort
vorstenspiegel een pleidooi voor
een morele vorming van de
jeugd als de hoogste opdracht

De titelpagina van de Alexis, een voorbeeld van Nelis’ voorkeur voor ‘typographie pure’.
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van de verlichte vorst. Sommige elementen
doen denken aan de pedagogische idealen van
Rousseau, andere aan de hooggestemde
religieuze opvattingen van de Lysimaque.
Neny kon het lezen als een pleidooi voor zijn
universiteitshervorming. Zou Nelis gehoopt
hebben het te kunnen aanbieden aan de
toekomstige keizer Jozef II, die in de titelheld
is te herkennen?
Om meer dan één reden is dit drukwerkje
bijzonder kostbaar. Vooreerst is het zeldzaam,
op zich en als type. Er zijn uit de
Oostenrijkse Nederlanden slechts twee voor-
beelden van een (eigenlijk wettelijk verboden)
privé-pers bekend: die van prins Charles-
Joseph de Ligne te ‘Beloeil’ (in feite Brussel)
en die van Nelis te Leuven. Daarnaast illus-
treert de uitvoering, nog beter dan die van de
Lysimaque, de typografische smaak van Nelis,
die als allereerste in het land een neo-
classicistische typographie pure propageerde,
zonder enige andere vorm van versiersel dan
de fraaie letter en de verzorgde opmaak. Hij
beriep zich op de grote Engelse typografen
Foulis en Baskerville. Dezelfde aanpak vinden
we in die boeken van de Academische Druk-
kerij waarin Nelis zelf de hand had. Het
luxueuze bandje betekent vast dat hij dit werk
als geschenk voor een vriend of een be-
schermheer heeft bedoeld. Ten slotte is er het
belang van de tekst. Het is de tweede
publicatie van de enige ‘filosoof ’ in de Frans-
verlichte zin die de Oostenrijkse Nederlanden
hebben gekend en als zodanig veel
interessanter dan tot nog toe werd
gedacht.
Het avontuur met de Lysimaque
maakte Nelis en Neny duidelijk dat
niet iedereen te Leuven even hoog
opliep met de talenten van de
bibliothecaris. Hij verzaakte aan een
verdere academische carrière, liet
zich in 1764 benoemen tot kanun-

nik te Doornik (wat zijn inkomen verdrie-
voudigde), vertrok ernaar in 1767 en ver-
zaakte in 1768 aan zijn post van bibliotheca-
ris. Voortaan noemde hij zich abbé de Nelis.
Hij stelde zich rechtstreeks in dienst van de
verlichte cultuurpolitiek en speelde een
belangrijke rol in de oprichting van de Brus-
selse Academie en in de Koninklijke Com-
missie voor de Studiën die, na de opheffing
van de jezuïetenorde, het humaniora-
onderwijs reorganiseerde. In 1785 werd hij
benoemd tot bisschop van Antwerpen. Tot
verbazing van de regering ontpopte hij zich
tot een leider van het verzet tegen de politiek
van Jozef II. Na de Brabantse Omwenteling
werd hij de eerste voorzitter van het
Souverein Congres en redigeerde hij de Akte
van Unie, die de grondwet werd van de
Republiek der Verenigde Nederlandse Staten.
Binnen het jaar liep het revolutionair avon-
tuur op een sisser uit en werd Nelis be-
schouwd als een van de verantwoordelijken
voor de debacle.
In 1794 vluchtte hij voor de binnenvallende
Fransen naar Italië. Daar knoopte hij contac-
ten aan met geleerde kringen en met de
belangrijkste drukker van dat moment,
Giambattista Bodoni (1740-1813) te Parma.
Bodoni herdrukte voor Nelis zijn belangrijk-
ste filosofische tekst, de bundel L’aveugle de la
montagne, en een historiografisch werk,
Belgicarum rerum liber prodromus, als inlei-
ding op een bronnenuitgave voor de vader-

landse geschiedenis. De gezond-
heid van Nelis ging echter snel
achteruit en op 21 augustus 1798
overleed hij in het camaldulenzen-
klooster nabij Firenze.

Het tweede stuk is een getuige uit
Nelis’ Italiaanse tijd. Het is een
verzamelhandschrift met
gekalligrafeerde Griekse filosofische

Het fraaie rood marokijnen bandje rond de Alexis.



teksten, dat hem, blijkens een opdracht
vooraan, in 1795 (schrijffout als 1695) werd
aangeboden door Emmanuel Aponte. Deze
was een Spaanse jezuïet (1737-1815) en
docent Kerkelijk Recht in Manila. Na de
opheffing van zijn orde in 1773 vertrok hij
naar Italië, waar hij grote faam verwierf als
professor Grieks aan het Archiginnasio te
Bologna. Daar overleed hij in 1815, als lid
van de herstelde Sociëteit. Hij komt herhaal-
delijk voor in de briefwisseling tussen Bodoni
en Nelis.
De teksten zijn representatief voor de filosofi-
sche interesses van Nelis, die zijn leven lang
werd geïnspireerd door neoplatoonse en
stoïcijnse Griekse auteurs. De eerste is het
Encheiridion van Epictetus (ca. 55-135), een
van de bekendste teksten uit de stoïcijnse
traditie, en met een religieuze toon die Nelis
vast aansprak. Daarop volgt het commentaar
op dit werk door Simplicius van Cilicië (zesde
eeuw) en een woordenlijst met termen uit
Epictetus. De derde tekst is het anonieme
traktaat Peri hypsous, ‘Over het sublieme’, uit
de eerste eeuw en vroeger toegeschreven aan
‘Longinus’. Sinds de Franse vertaling door
Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711) was
dit de basistekst voor de poëtica en esthetica
van het neoclassicisme.
Het bundeltje kan bijdragen
tot een beter begrip van Nelis’
filosofische geschriften, die
meer aandacht verdienen dan
ze tot nog hebben gekregen.
De bladzijden die Nelis’
biograaf W.J.H. Prick aan
diens wijsgerig werk wijdt,
stellen zeer teleur, om het
vriendelijk te zeggen. Tijdge-
noten hadden er meer inte-
resse voor en de Zwitserse
denker Johann Kaspar Lavater
(1741-1801) vertaalde

L’aveugle als Der Blinde vom Berg (1791). De
laatste Franse editie werd in 1837 in Brussel
uitgegeven door de beter als politicus dan als
filosoof bekende Leuvenaar Sylvain van de
Weyer (1802-1874). Die had eerder al het
verzameld werk van de Nederlandse filosoof
Frans Hemsterhuis (1721-1790) gepubli-
ceerd. De naam Hemsterhuis komt in Pricks
twee delen niet voor, maar wel in Nelis’ eigen
correspondentie en lectuuraantekeningen. De
gelijkenis tussen beider werk is opvallend,
zowel wat de thematiek, de opvattingen zelf,
de literaire inkleding als de typografische
presentatie betreft. Ook Hemsterhuis liet zijn
werk in kleine oplagen en op klein formaat
uiterst verzorgd drukken onder een vals adres
en bood fraai gebonden exemplaren aan een
beperkte kring van kennissen aan. Nelis’
vroegste filosofische werkjes dateren echter al
van voor de eerste publicaties van Hemster-
huis. En is het toeval dat Hemsterhuis’ be-
kende Alexis uit 1787 dezelfde titel draagt als
die van Nelis uit 1763? Het is te hopen dat
deze aanwinsten nieuwe interesse wekken
voor de enige interessante filosoof die Leuven
in de achttiende eeuw heeft voortgebracht.

Jan Roegiers
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