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Jacob van Manen Adriaanszn (Utrecht 1752 - Rhenen 1822)
patriot en schrijver, opvoedkundige en bestuurder

Willem H. Strous

Verantwoording

Het onderstaande artikel is een aantal jaren geleden aangeboden aan de redactie van
Utrechtse Biografieën. Omdat Jacob van Manen niet zijn hele leven in Utrecht heeft
gewoond en gewerkt werden er wat twijfels uitgesproken of Van Manen wel in de
reeks zou passen; wellicht zou hij beter in te passen zijn in de regionale
biografieënreeks die na de Utrechtse zou verschijnen. Begin dit jaar werd de auteur
meegedeeld dat zijn bijdrage, na aanbrengen van de nodige correcties en
aanvullingen, zou kunnen worden opgenomen in het vijfde en laatste deel van de
Utrechtse reeks die in november 1998 zal verschijnen. In juni 1998 werd de auteur
echter meegedeeld dat zijn bijdrage te mager werd bevonden ten opzichte van de
andere. Bovendien vertoonde de Utrechtse periode van Van Manen nog omissies.
Derhalve werd de bijdrage geweigerd.
De auteur is van mening dat alle gegevens die hij in de afgelopen jaren heeft
verzameld niet in de la mogen blijven liggen. Gaandeweg zijn onderzoek kwam er
een bijzondere man naar voren die de laatste twintig jaren van zijn leven in onze stad
heeft gewoond en gewerkt. Als hoofdschout in 1803 te Rhenen aangesteld, welke
functie na de Franse Tijd werd veranderd in vrederechter, heeft Van Manen jarenlang
door zijn lokale rechtspraak zijn stempel kunnen drukken op de Rhenense
samenleving van zijn tijd. In die twintig jaar bleef hij ook in Rhenen zeer productief
op literair gebied waarvan de vele, door hem in de wacht gesleepte prijzen, als
bewijs mogen dienen. En vanaf 1801 tot zijn dood in 1822 was hij schoolopziener
in oostelijk Utrecht waardoor hij zijn ideeën op onderwijskundig gebied naar voren
kon brengen.
Voortgekomen uit de kleine burgerij van Utrecht had Van Manen zich, door zijn
uitzonderlijke kwaliteiten, een positie verworven en zich als een van de zeer
weinige, vroege patriotten uit zijn kringen ook die positie weten te behouden, op een
voor zijn afkomst hoog niveau. In de literatuur wordt zeer waarderend over hem
geschreven.
Wellicht kunnen de reeds gevonden bijzonderheden eens leiden tot een volwaardige
biografie. Nog steeds komen nieuwe gegevens boven water; ook wat hierna volgt is
een aangevulde versie van de geweigerde bijdrage.
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Jacob van Manen

Jacob van Manen werd op 15 april 1752 in Utrecht geboren als zoon van Adriaan
van Manen, koopman in tabak, en diens tweede vrouw Johanna Vogel. Zijn moeder
stierf op 4 oktober 1755, waarna zijn vader hertrouwde met Johanna Eggerix. Jacob
trouwde op 26 mei 1802 te Renswoude met Anna Abrahamina Johanna Christina
Brouwer. Zij kregen acht kinderen1. Hij stierf op 6 november 1822 in Rhenen.
Bij de volkstelling van 1829 komt in de registers van Rhenen geen enkele Van
Manen, en eveneens geen A.A.J.C. Brouwer meer voor2. Waar het gezin of de
afzonderlijke gezinsleden gebleven zijn, is niet onderzocht.

Jacob van Manen begon zijn loopbaan als kleermaker. Daarnaast werd hij genoemd
als vlekuitdoener wat een voorloper van de hedendaagse stomerij moet zijn geweest.
Hij was dus middenstander, een kleine zelfstandige. Maar hij was meer. Hij bewoog
zich in literaire kringen en ontwikkelde zich tot publicist en literator. En hij sloot
zich aan bij de patriotse beweging. Jacob had het geluk in Utrecht op te groeien waar
de verlichte ideeën van het einde van de 18e eeuw in deze universiteitsstad een
goede voedingsbodem vonden.
Hij was 29 jaar toen Joan Derk van der Capellen tot den Pol in 1781 zijn pamflet
Aan het volk van Nederlandtliet verschijnen. Het was het tweede jaar van de Vierde
Engelse Oorlog (17804784) en de desastreuze gevolgen voor de Republiek lieten
zich al voelen. Het pamflet riep de burger op mondig te worden, zich te verzetten
tegen het heersende politieke bestel waarvan stadhouder prins Willem V het
boegbeeld was, zich te bewapenen en gebruik te maken van de mogelijkheden van
de drukpers. De oproep tot burgerbewapening werd in Utrecht ondersteund door de
sinds 1780 verschenen De Post van den Neder-Rijn, een van de belangrijkste
patriotse kranten en ook Jacob sloot zich aan. Hij werd secretaris van het
exercitiegenootschap Pro Patria et Libertate en hanteerde in die functie veelvuldig
de pen. Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van 't Genootschap van
Wapenhandel' te Utrechfi dichtte hij een cantate. Zo raakte hij tot over zijn oren
betrokken bij de patriotse activiteiten in Utrecht.

Al eerder had hij pogingen ondernomen zich op literair terrein te onderscheiden.
In 1775 was hij, 23 jaar oud, met de kunstschilder R. Gardenaar en de verfkoopman
J. de Waal, mede-oprichter van De digtkunst bloeit, daar d'yvergroeit, waarvan ook
zijn broer Jan van Manen, de drogist en courantier Pieter 't Hoen, de klerk Jacobus
de Vaal en J.H. van Doelen lid waren. Als secretaris correspondeerde hij met J. Franq
van Berkheij4. Later werd het genootschap omgedoopt in 't Genootschap ter
spreuke voerende Volmaakter door den Tijd.
In een anonieme, handgeschreven persoonsbeschrijving'' wordt Jacob van Manen



OUD RHENEN - zeventiende jaargang - september 1998 - no. 3 - blz. 7

vermeld als behorende tot de niet onverdienstelijke letterkundigen en dichters van
het laatst der achttiende eeuw toen overal in de Republiek vooruitstrevende
personen zich organiseerden in dichtgenootschappen om gelijkgestemde zielen te
ontmoeten. In 1780 deed hij mee aan een literaire wedstrijd van het Leidsch
Genootschap met zijn gedicht over Gods Wijsheid in Zijnen Werken. Hij werd niet
bekroond maar zijn gedicht werd wel opgenomen in de werken van het Leidsch
Genootschap.
Jacob bewoog zich op een breed terrein en sleepte bekroningen en medailles in de
wacht met verhandelingen over zeer verscheiden onderwerpen. Door zijn literaire
werkzaamheden en zijn connecties in genootschappen van kunsten en wetenschap-
pen ontsteeg hij zijn maatschappelijke achtergrond. Al denkende en schrijvende
verbreedde hij zijn gezichtsveld. Als hij in 1793 in zijn Wijsgeerig en geschied-
kundig onderzoek naar de wettige oppermagt in de Vereenigde Nederlanden sedert
de afzwering van Philips //verwijst naar de Unie van Utrecht moet hij onvermijde-
lijk de oligarchische structuur van zijn tijd die zich sinds Koning-Stadhouder
Willem III in de Republiek heeft ontwikkeld, hebben verworpen. Ook over de militie
van de Staat had hij zijn ideeën als hij in 1784 schrijft Over het tot stand brengen
van het krijgswezen. Het is onvermijdelijk dat zijn literaire en zijn politieke
bezigheden gelijke tred hielden.

Het vrijcorps waarvan Jacob secretaris was werd op 6 februari 1783 opgericht door
en uit leden van de schutterij die zich vrijwillig buiten de reguliere acht vendels of
compagnieën om verder wilden bekwamen in de wapenhandel. Het genootschap
had naast het militaire aspect ook politieke bedoelingen: alleen patriotse mede-
standers waren welkom, en het corps stond, in tegenstelling tot de schutterij, niet
onder toezicht van de vroedschap. Zo kon men bij het stadsbestuur aandringen op
wijziging van het regeringsreglement van 1674 dat onder andere benoemingen van
vroedschapsleden regelde. Omdat de stadsregering niet voldoende reageerde op de
bezwaren tegen het concept-reglement werden uit elke compagnie 3 leden
aangewezen om namens de bevolking met de vroedschap te onderhandelen, de
zogenaamde geconstitueerden. Jacob van Manen was een van deze 24 vertegen-
woordigers die, pas na sterke aandrang, door de vroedschap werden erkend. Hun
politieke tegenstanders verspreidden eind 1784 het spotdicht "Schets van eenige
fraaye Characters " waarin Jacob "Een vlekbal, krom van rijmerij " werd genoemd.
Als geconstitueerde werd Jacob in 1785 direct betrokken bij de Sichterman-affaire.
Jonathan Sichterman werd door de vroedschap gekozen als raadslid, en als
consequentie tevens als officier van een van de vendels, met voorbijgaan van de
uitdrukkelijke wens van de leden van het betreffende vendel die hem voor een
officiersfunctie onbekwaam vonden. De strijd die hierover losbrandde tussen
stadsbestuur en burgerij was fel en werd door de burgers, onder aanvoering van de



OUD RHENEN - zeventiende jaargang - september 1998 - no. 3 - blz. 8

student Ondaatje, slechts onder dreiging met geweld gewonnen: de verkiezing van
Sichterman werd ongedaan gemaakt. Toen de meerderheid van de vroedschap, met
name de aristocraten onder hen, uit protest tegen het geweld aftrad boden de
geconstitueerden nader overleg aan hetgeen niet werd geaccepteerd; de vroedschap
wilde voor eens en voor altijd laten zien wie het bestuur in de stad uitoefende. De
verkiezing van Sichterman werd gehandhaafd.
Naar aanleiding van deze onverkwikkelijke affaire startte Jacob van Manen een
eigen krant, genaamd De Vrye Nederlander die hij tevens gebruikte om de ideeën
van zijn genootschap te spuien. Zijn De Vrye Nederlander werd op de derde
nationale vergadering van vrijkorpsen, in juni 1785, aangewezen als huisorgaan van
schutterijen en exercitiegenootschappen in geheel Nederland hetgeen veel zegt over
het belang van Pro Patria et Libertate en diens secretaris.

Na de inval door de Pruisen in september 1787 ontvluchtte hij als zovelen Utrecht.
Waarschijnlijk dankzij zijn patriotse connecties stelde Johan Willem Hannes, heer
van de heerlijkheden Empel en Meerwijk, hem in februari 1788 aan tot drossaard,
om vervolgens goedkeuring van de Staten-Generaal op de aanstelling aan te vragen
en te verkrijgen. De advocaat-fiscaal van Brabant, H. J. van Oldenbarneveld
genaamd Witte Tullingh, tekende echter protest aan en kreeg gehoor; de goed-
keuring op de aanstelling werd ingetrokken. Jacob van Manen loochende, in zijn
verzoek tot herziening, zijn patriotse verleden - hij ontkende zelfs de acte van
plechtige verbintenis ter verdediging van de republikeinse constitutie van 1785 te
Heusden te hebben getekend -, wat voor Van Oldenbarneveld aanleiding was
vervolging tegen hem in te stellen "op grond van voorliegen van de soeverein"6.
Jacob verscheen niet voor het gerecht en de eis tot levenslange verbanning uit
Staats-Brabant werd toegewezen.
Hij moet zich toen bij zijn eveneens uit de Republiek gevluchte mede-patriotten in
Noord Frankrijk hebben gevoegd want in een van de bewaarde lijsten van
vluchtelingen7 komt hij, naast vele andere Utrechtenaren, voor als Jacques van
Mannen. Zijn beroep wordt dan niet vermeld, maar wel: "a servi Ie Patriotisme
depuis 1783 et notamment en qualité d'aide Major de la Ville. Il a perdu par la
Revolution une place de Bailli dans Ie Mairie de Bois-le-Duc. Poursuivi
criminellement et decreté de prise de Corps, il a été obligé de quitter sa Patrie sans
esperance de pouvoir jamais y retourner". Hij is daar dus aangekomen nadat hem
het leven en werken in Noord Brabant onmogelijk was gemaakt.
Maar in 1793 is hij weer terug in het vaderland als hij in Renswoude wordt
aangesteld als adjunctschout, secretaris en gaarder van de heerlijkheid. Ook die post
zal hij hebben verkregen via zijn patriotse relaties.
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In 1795 kwam hij terug op het landelijke en gewestelijke politieke toneel toen hij
door het district Utrecht naar de Nationale Vergadering (1796 - 1797) werd
afgevaardigd waar hij regelmatig het woord voerde. Ook daar trachtte hij zijn
democratische idealen om te zetten in daden. Hij hoorde niet tot de radicale vleugel
want terwijl hij prominent zijn aandeel leverde in de beraadslagingen over de
Constitutie van 1796, werd hij bij de staatsgreep van 22 januari 1798 in de
Gevangenpoort gevangen gezet. Tijdens deze detentie, die duurde tot augustus 1798,
leverde hij een bijdrage in de vorm van een ingekleurde tekening met gedicht, geda-
teerd 28 april 1798, aan het Album Amicorum van Mr Lambert Engelbert van Eek
(1754-1803)8, zijn mede-gevangene. Het gedicht begint met:
" 'k Verfoei, als gij, 't geweld dat ons hier samen bragt.

Doch geenzins de uuren van ons Staatsgevangen leven!"

In de daaropvolgende jaren was hij Lid van het Departementaal Bestuur van de Rijn
(1799-1802), lid Commissie Watersnood (1799), lid Commissie tot afhandeling der
onafgedane stukken en gecommitteerde tot den Staat van dijken, wegen en wateren
binnen het Departement van den Rijn.

Daarna kwam zijn Rhenense periode.
Deze laatste twintig jaren van zijn leven was hij min of meer uitgespeeld op het
politieke vlak. In 1803 werd hij aangesteld als (hoofd)schout van Rhenen; in 1811,
als Nederland een provincie is van Frankrijk, heette zijn functie Juge de Paix, en
vanaf 1813 tot aan zijn overlijden in 1822 werd hij Vrederechter genoemd.
Daarnaast was hij in het district werkzaam als dijkgraaf en schoolopziener. Dit
waren echter allemaal betrekkingen op lokaal en regionaal gebied; op gewestelijk en
nationaal vlak deed hij niet meer mee. Nadat Willem V vanuit Oranienburg in 1801
zijn aanhangers toestemming had gegeven weer ambten te aanvaarden en vele
oud-regenten hun plaats in de maatschappij weer innamen, kwam Van Manen
politiek op het tweede plan.

Hij wijdde zich aan zijn in 1802 gesticht gezin, aan zijn werk als schoolopziener van
het district, en aan zijn literaire werkzaamheden. In de gemeentelijke archiefstukken
komt hij nog slechts voor als hij weer eens overhoop ligt met het gemeentebestuur
van Rhenen over bijvoorbeeld aan wie het recht toekomt van het luiden van de
klokken van de Cunerakerk9. Het was de tijd van scheiding van kerk en staat; de
kerkgebouwen werden toegewezen aan de geloofsgemeenschappen, de torens van
die kerken vanwege hun strategische belang aan de overheid. De conflicten met het
stadsbestuur zijn echter niet in de persoonlijke sfeer uitgevochten want de aangevers
van Van Manen's overlijden in 1822 waren de heren Hendrik Huibert van Deventer,
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burgemeester, en Johannes Christiaan Paulus Eliza Menso, als goede vrienden van
de overledene.
Hij schreef in deze jaren verhandelingen over een breed scala van onderwerpen: De
reden van 't gering getal beoefenaars van 't historisch vlak der schilderkunst in ons
vaderland; De levenswijze, gewoonten en zeden onzer voorouders van de vroegste
tijden tot het eind der 16e eeuw: Over de weelde bij de inwoners der Nederlanden
en hare voortgang en invloed op den burgerstaat. In 1821 werd hij door de
Maatschappij van Letterkunde te Leiden benoemd tot lid, maar waarschijnlijk ten
gevolge van zijn spoedig overlijden daarna, werd hij niet vermeld op de ledenlijst.

Daarnaast behoorde hij vanwege zijn positie als schout in de beginjaren en later als
vrederechter tot de notabelen van Rhenen en heeft hij door deze positie zijn stempel
kunnen drukken op de lokale samenleving
Toch, en dat is een vraag waarop nog geen antwoord is gekomen, heeft hij moeite
gehad zijn gezin te onderhouden. In 1815/1816 wordt in de gemeenteraad een
verzoek van Van Manen in handen gesteld van de burgemeester om hem mee te
delen dat men niet genegen is hem de jaarlijkse 100 ton turf ten laste van de
gemeentekas ter beschikking te stellen10. Terwijl zo'n emolument, waarop Van
Manen zich beroept, zijn financiële noden zou hebben kunnen verlichten. Toen hij
overleed liet hij zijn vrouw en talrijk kroost achter in de zorgen van de Gast- en
Weeshuismeesters11. Van Manen was er niet in geslaagd, met al zijn banen en
baantjes die toch voor een min of meer vast inkomen garant hadden moeten staan,
zijn gezin in goede financiële toestand achter te laten.
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