
 Een aanvulling op mijn ‘The Embroiderer’s Daughter. Johanna Corleva (1698-1752), Port-1

Royal and the lexicon’ in Trefwoord (www.fryske-akademy.nl/trefwoord), november 2005. 

  Meijer (1984: 171-172) volgt haar hierin na en schrijft over Corleva: zij ‘gaf een Redeneerende2

spraakkunst uit en een Schat der nederduitse [sic] wortelwoorden (1741)’. Inmiddels had ik in 1978
een kort artikel gepubliceerd over Corleva’s  Algemeene en geredeneerde spraakkonst. 
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JOHANNA CORLEVA EN EMANUEL SWEDENBORG 

door Jan Noordegraaf

1. Nog eens Johanna Corleva1

Over het leven van Nederlands eerste vrouwelijke lexicograaf, de Amsterdamse Johanna
Corleva (1698-1752), is vrij weinig bekend. De eerste die wat uitvoeriger op  haar
lexicografisch werk ingaat, Taco H. de Beer (1838-1923), meent weliswaar dat ‘Juffr.
Corleva’ geen onbekende is geweest, maar hij onderbouwt dit nauwelijks. Van Corleva zijn er
twee boeken gepubliceerd: de Algemeene en geredeneerde spraakkonst (1740), een vertaling
van de Amsterdamse editie (1703) van een Franse grammatica uit 1660, en  een Nederlands-
Frans woordenboek (1741); diverse andere werken zijn aangekondigd, maar nooit verschenen.
Omstreeks 1741 schijnt ze de ‘geheele philosophie’ van de Rotterdamse wijsgeer Pierre Bayle
(1647-1706) uit het Frans en Latijn vertaald te hebben. Die vertaling is bij mijn weten niet
verschenen. Hoe dit ook zij, tot in de twintigste eeuw bleef Corleva ‘de enige vrouw [...] die
publiceerde over taalkundige kwesties’, aldus Van der Sijs (2004: 414). 

Naar haar woordenboek wordt in de oudere literatuur met enige regelmaat verwezen (zie
bijvoorbeeld Thys 1821: 57-58), maar de spraakkunst, waarvan nu nog maar één exemplaar te
vinden is (in de negentiende eeuw was dat in het bezit van J.A. Alberdingk Thijm), is zelden
geraadpleegd. In haar omvangrijke studie over De vrouw bijvoorbeeld schrijft mw. H.C.H.
Moquette, als adjunct-archivaris langdurig werkzaam op het Gemeentearchief te Rotterdam,
dat Corleva een uitzondering is op de regel dat de ‘taalkundige studiën der vrouwen in de
achttiende eeuw’ niet veel vruchten hebben gedragen: zij gaf een ‘Redeneerende spraakkunst
uit en een Schat der nederduitsche wortelwoorden (1741)’, aldus Moquette (1915: 45).   Zo te2

zien heeft Moquette niet zelf een exemplaar van de spraakkunst onder ogen gehad, maar putte
ze haar gegevens uit het bekende Biographisch Woordenboek der Nederlanden van A.J. van
der Aa, waarin een niet gedateerde ‘Redenerende Spraakkunst’ staat vermeld. 

In 1994 stelde Monique Bullinga een reeks  biografische ‘vragen’ rond Johanna Corleva,
die bij gebrek aan harde gegevens vooral vragen moesten blijven: er zijn immers slechts twee
brieven van Corleva’s hand bewaard gebleven. In m’n eigen artikel uit datzelfde jaar bleek ik
op het punt van de biografica niet verder gekomen te zijn dan de toenmalige 
Trefwoordredacteur. Maar wie af en toe het object van een oude liefde op het uitdijend internet
nazoekt, vindt soms een snipper nieuwe informatie. Ik wil hier een detail toevoegen aan de
biografie van Johanna Corleva, in de hoop dat een van de Trefwoordlezers een volgend stukje
van de puzzel zal aanleveren. 
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2. Een brief aan Emanuel Swedenborg

Amsterdam trok ook in de tijd van Corleva veel vreemdelingen, die er kortere of langere tijd
verbleven. Een van die buitenlanders was Emanuel Swedenborg  (1688-1772), een Zweedse 

natuuronderzoeker, natuurfilosoof en mysticus die in de jaren 1740 een
religieuze crisis doormaakte, waarna hij een geheel eigen theosofisch
stelsel opbouwde en de bijbel op geheel eigen wijze vertolkte. Zijn
ideeën hebben veel invloed gehad, maar leverden hem ook kritiek op
van Immanuel Kant (1724-1804), die zijn vernietigende Träume eines
Geistersehers (1766) aan de Zweedse geleerde heeft gewijd. 

Swedenborg heeft diverse malen in Amsterdam gewoond en
gewerkt, onder meer in de perioden 1739-1740 en 1743-1744 (cf.
Buijnsters 1967: 198). Internetbronnen geven aan dat Johanna Corleva
hem waarschijnlijk in het begin van de jaren veertig een in het Frans
gestelde brief heeft gestuurd, die nu als verloren moet worden 

beschouwd. Verdere navraag mijnerzijds in Stockholm leverde (nog) niets op. 
Waarover schreef Corleva nu aan de zo vermaard geworden geestenziener? Haar brief

hoeft niet per se over natuurkundige zaken te zijn gegaan of over enigerlei arcana coelestia.
Swedenborg was namelijk ook in taal en taalfilosofie geïnteresseerd, daarin mede geïnitieerd
door zijn zwager Eric Benzelius Jr. (1645-1743), aartsbisschop van Upsala en een geleerde
met een zeer brede belangstelling, die zich ook in taalkundig opzicht verdienstelijk heeft
gemaakt (cf. Droixhe 1978: 123) .Ook voor de theosoof Swedenborg stond taal centraal (cf.
Jonsson 1969: 409), maar of Johanna Corleva met hem heeft gecorrespondeerd over
natuurwetenschap, vertalingen of over de taal van engelen en geesten, daarover moet ik op dit
moment het antwoord schuldig blijven.  
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