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Isaic da Costa FTg}-186o)was eenAmsterdams jurist, dichter en cultuurcriticus. Hoewel telg
uit een oude Portugees-joodse familie, bekeerde hij zichtot het calvinistische geloof. Hij hoorde

bij de groep vanHetRdveil.Naastzijn gedicht Vtlf en twintigjaren uit rs4o ('Kan het zijn dat de

lier,diesindslangnietmeerruischte...')iszijn alinftzgverschenenbrochureBezwarentegen

den geest der eeuw zijnbekendste dn beruchtste werk. Da Costa werd in r8zo lid van de Maat-

schappij der Nederlandsche Letterkunde.l ondanks zijn geringe activiteit hiervoor bleef hij
lid tot aanztjndood.

D eBezwaren en de Bibleb elt

Isaic da Costa's strUdschrift uit tSzg

RICK HONINGS

Eens in de zoveel tijd laait de discussie op over de

vraag ofouders gedwongen kunnen worden hun
kinderen te laten vaccineren. In mei zot3 was het

weer zover. In de Biblebelt heerste een mazelen-

epidemie, omdat streng-gereformeerde christenen

weigerden hun kinderen te laten inenten. In het
Zeeuwse Tholen overleed zelfs een zeventienj arig
meisje aan de ziekte. De WD pleitte er daarom voor

de inenting verplicht te stellen. Zelfs minister-

president Mark Rutte bemoeide zich met de zaak.

Op de televisie merkte hij op: Je zou net zo goed de

stelling kunnen aanhangen dat God ook de vacci-

naties heeft gemaakt.'De SGP ziet dat heel anders.

In het beginselprogramma staat onc{er meer dat de

overheid niemand'tot vaccinatie kan verplichten
of dwingen'. SGP-voorman Van der Staaij vond

dat Rutte zijn boekje te buiten ging en dat hij de

scheiding van kerk en staat moest bewaken.z

Het is boeiend om te zien dat de positie die de

SGP nog altijd inneemt, terug te voeren is tot het
jaar tSzg,toen Isaic da Co stazijnBezwarentegen den

geest der eeuw publiceerde.: Da Costa is vooral be-

kend geworden als discipel van Willem Bilderdijk.+
Onder diens invloed ontpopte hij zich tot een fel
bestrijder van de tijdgeesr, wat hem de bijnaam'de
aap van Bilderdijk'opleverde.In navolging van zijn
leermeester wees Da Costa de koepokinenting af:

als God wilde dat een kind stierf, dan moest men

dat accep ter en. Zij n B ezw ar en s cho ot velen in het
verkeerde keelgat.

Vanjoodtot christen

Isaic da Costa werd geboren op 4 januarirygS te

Amsterdam als zoon van Portugese joden. Waren

dejoden lang onderdrukt, in de Franse tijd kregen

zij dezelfderechten als iedereen. Daardoor kon Da

Costa gaan studeren. Vanaf 18o6 volgde hij onder-

wijs op de Latijnse school. Vijfjaar later liet zijn
vader hem inschrijven aan het Athenaeum Illustre.
In r8r3 maakte hij kennis met Bilderdijk, die hem

privdles gaf. Bilderdijk zou voor zijn jonge joodse

discipel de poort naar het christendom openen.

In het najaar van 1816 ging Da Costa in Leiden

rechten studeren. Toen Bilderdijk in 1817 in Leiden

kwam wonen, werd hun contacthernieuwd. In 1818

verdedigde D aCostazijn juridische dissertarie en

vestigde hij zich als advocaat in Den Haag. Onder

invloed van zijn gesprekken met Bilderdijk raakte

ook Da Costa ervan overtuigd dat hij in een verval-

len eeuw was geboren. IntSztpubliceerde hij het
eerste deel van zijn dichtbundelmery, waarover de

kritiek positief oordeelde.Intussen was Da Costa,

onder invloed van Bilderdijk, overtuigd geraakt
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van de waarheid vanhet calvinistische geloof en

omarmde hij Christus als zijn Messias. Samen met

zijn echtgenote HannaBelmonte en met zijn vriend

Abraham C apados e li et h lj zich o p zo oktob er t8 zz

in de Leidse Pieterskerk dopen.

Vanaf nu zou Da Costa zich inhetstrijdperk
begeven. Sinds rsz4 hield hij thuis in Amsterdam

Bijbellezingen en hij bleef zich bezighouden met

tal van theologische kwesties. zo groeide hij uit tot
een van de G odfathers vanhet Rdveil: de christelijke

opwekkingsbeweging die het gevoel centraal stelde,

een centralere ro1 voor de godsdienst in het dage-

lijks leven bepleitte, de tijdgeest fel bekritiseerde

en de strijd aanbond met de negentiende-eeuwse

gematigde Verlichtingsgeest.

Tegen de geest der eeuw

In tSzg publiceerde D a Costa zijn Bezw d.ren tegen den

geest der eeuw.In zijn strijdschrift pleitte hij voor een

terugkeer naar de leer van de contraremonstranten:

de verdedigers van de predestinatieleer. In de vroege

negentiende eeuw had deze visie al ruim plaats-

gemaaktvoor een gematigd christendom. Dat was

Da Costa een doorn inhet oog. Hetleerstuk der

predestinatie, datPaulus volgens hem noghad

verkondigd en verdedigd, werd thans'bespot,

verdraaid,belasterd, of geheel verzuimd'. Wat men

in vroegere dagen nog als ketterij en afvalligheid

typeerde, heette nu'Godsdienstige verlichting'.

Waar Da Costa maar kwam, werd hij naar eigen

zeggen geconfronteerd met de'verkeerdheid','ver-

dorvenheid' en'afschuwlijkheid der heerschende

denkwijze' omtrent de godsdienst. s

op het politieke vlakhield Da Costa zijn tijd-
genoten voor dat ze trouw moesten zijn aan de

koning. Er was volgens hem een door God gesmede,

onbreekbare band tussen Nederland en Oranje. Wie

daaraan durftle te tornen ,verzettezichtegen Gods

wil. om die reden verdedigde hij ook prins Maurits

Q5a7-rc25).Yolgens Da costawas het terecht dat
dezeJohan van oldenbarnevelt ter dood had ver-
oordeeld. Oldenbarnevelt was een hoogmoedige,
die zij n do o d aan zichzelf te wij ten had. Zulke ideedn

druisten in tegenhet algemene gevoel dat de raad-
pensionaris een vaderlandse held was.

op het gebied van de zedelijkheid bewandelde

Portret van Isaic da Costa, met buste van Bilderdijk. Particuliere collectie.

de mens sinds lange tijd hetverkeerde pad, aldus

Da Costa. Hij spuwde op de verworvenheden van

deVerlichting en van de Franse Revolutie en ging

tekeer tegen filosofen als Voltaire, Rousseau en

Diderot, die hij ervoor verantwoordelijk hield dat

er inheel Europazedeloosheidbestond. Dat er in
sommigekringen over werd gedacht de slavernij

af te schaffen (wat in Nederland pas in 1863 zou

gebeuren) vond hij getuigen van'hersenschimmige'

wijsheid. De'neger'was immers geschapen om de

verrebovenhem verheven blanke te dienen.e

De wetenschap diende aan banden te worden

gelegd. De studie was bedoeld omhet menselijk

hart tot God te verheffen, maar werd daarentegen

sinds de Verlichting vooral ingezet om het geloofte
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fnuiken. Da Costahad geen goed woord over voor

de'elendige bestrijders van de waarheid', die zelfs

durfdenbeweren dat mensen afstamden van apen

of van vissen.zMeer dan vijfendertig jaar voor de

publicatie van Darwins On the Origin of Species (1559)

betoonde Da Costa zich dus al een tegenstander van

de evolutieleer. Zulke ideeen moesten koste wat

kost beteugeld worden: 'Temt die noodlottige vrij-
heid van drukpers, waar door iederkwaad beginsel,

naauwlijks in dehersenen van een kwaadwilligen

of dommen filosoof uitgebroeid, dadelijk inhet
oneindige vermenigvuldigd wordt, om by ieder, die

het verneemt,dezadenvan boosheid en afval aan te

kweeken en in hetwilde te doen opschieten.'8

Daatnaastzag Da Costa de grondwet, die in r8r5

was ingevoerd, het liefst zo spoedig mogelijk ver-

dwijnen. Dat men de macht bij het volk legde, vond

hij bedrieglijk en gevaarlijk. Van democratie wilde
hij niets weten. God had de leiding in handen gelegd

van de koning, die onschendbaar was. Deze was

immers'stedehouder Gods'. Dat de publieke opinie

het richtsnoer vormde voor het regeringsbeleid,

zagDa Costaals een verderfelijke ontwikkeling.
Het gelijkwaardigheidsbeginsel dat de Franse

Revolutie had voortgebracht, vond Da Costa kwalijk.
Daarom ook achtte hij het onjuist dat kinderen uit
de lagere klassen onderwezen werden over zaken

waar zebeter niets van konden afweten. Om die-

zelfde reden hekelde Da Costa de vele filantropische

organisaties die de armoede trachtten te bestrijden:

'Wantzlj is uitdenDuivel, deMaatschappij van

Weldadigheid! De armoede te willen opheffen! Het

ontwerp is boven het bereik der menschen. Zij wil-
len een toren van Babel bouwen!'e Vanuit dezelfde

gedachtekeerde Da Costazich tegen dekoepok-

inenting.Ziekten waren'in den vervallen staat der

natuur noodzaaklijH enzouden, indien God dat

wenste, vanzelf wel genezen.l0 Die gedachtezou

Abraham Capadose in r8z3 uitvoerig toelichten in
zij n omstred en w erk Bestrij ding der v accine.

Een steen in devijver

Da Costt s Bezwaren sloegin als een bom. 11 Veel

intellectuelen waren verbijsterd. Een van hen was

het Maatschappij-lid N.c. van Kampen. Hij wond

zichop over de in zijn ogen onchristelijke stand-

Zinnebeeldinge prent ter aanprtjzingvande koepok-inenting. De Dood
probeert een met de pokkenbesmette pijl af te schieten op eenkind,
maar datwordtbeschermd doorhetschild van de Voorzienigheid, waar-
op een koe staat afgebeeld. Afl<omstig van de titelpagina van Assuerus
D oij e4 Leerr e de ter aanprij zing der ko ep ok-inenting. Zw ol7e, Bz3 (vierde
druk). Collectie Koninklijke Bibliotheek Den Haag.

punten die D a Costa in zijn pamfl et verkondigde.

Hoekon een redelijk denkend iemand voor slavernij

zijn of tegen initiatieven om de armoede te bestrij-

denf Hij typeerde de kring van Bilderdijk en Da

Costa als een sekte met'onheilige beginselen'.12

Ter b es trij di ng v an de B ezw ar en p abliceerde Van

Kampen een uitvoerige Verdedigingvanhet goede der

negentiende eeuw,waarinhij de stellingen van Da

Costa stuk voor stuk bekritiseerde en de positieve

aspecten van de eigen tijd naar voren bracht.

Ook andere Maatschappijleden waren verbolgen.

Dichter Hendrik Tollens noemde Bilderdijk en

zljn aanhangers'du is tere d rij ve rs en dwe ep e rs'. 1 a

ProfessorJ.H. van der Palm verwoordde zijnkritiek
in de inleiding bij een bundel preken. DomineeJan

Roemer ging in op de Voordeelenyan den geest der eeuw

(1823). Kranten en tijdschriften roerden zich. De

Arnhems che courdnt nam zelfs een'Domperrubriek'

op, waarin Da Costa aangevallen werd. (nen domper
is een metalen kapje aan een stok om kaarsen te

doven.)Men verweet Da Costa dat hij de vlam der

Verlichting wilde blussen.
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Noten
r Zijn leermeester Bilderdijk schreef hem

bij die gelegenheid:'AIs het oudste en

meest aanzienlijke van alle Lettergenoot-
schappen by ons, heeft het (ondanks haar
verval) iets onderscheidends, waar in ik
voor U eenig belang stelde. ontmoet daar

alle mogelijke aangenaamheden van!' Net
als Bilderdijk raakte Da Costa wegens zijn
reactionaire idee€n al snel in conflict met
andere Maatschappijleden.
z 'SGP-leider wijst vaccinatieplicht af'. In:
N RC H an del sbl a d, 6 juli zo t3.
g Dit artikel is mede gebaseerd op Rick
Honings, D e dichter als idool. Literaire roem in
d,e negentiende eeuw. Amsterdam, zot6,

hoofdstuk z ('Een eigentijdse Paulus' Isaf,c

daCosta(t798-r86o').
a Rick Honings & Peter van Zonneveld, De

gefnuikt e ar en d. H e t I ev en v an W ill em Bil der dij k.

Amsterdam, zor3.
s Isaic da Cost a,Bezvtdren tegen den geest der

eewn.Derde druk. Leiden, 1823t p. 5, 7, ro.
6 Da Costa r8z3,p. 27-28.
7 DaCostat9z3,p.6z.
8 DaCostar8z3,p.72.
e W. G. C. Byvanck,Dejeugdwn IsdticDo Clsta'

Q79 8 -t8 z5). z dln. Leiden, r89 4-tB g 6, d7. z,

P.256.
10 DaCosta1823,p,84.
11 VergelijkA. xagchelland & M. Kagchel-

land,v an dompers en veilichten. Een onderzoek

DaCosta's erfenis

In de loop der tijd werd Da Costa iets milder. In

r85z schreefhij dat hij de Jeugdig-Bilderdijksche
toepassing'van zijn beginselen niet meer geheel

onderschree f:'Die wijziginglaat zichmet een enkel

woord formuleren; het is de overgang van het con-

tra- tot het antirevolutionaire standPunt geweest.'

In tegenstelling tot vroeger j aren wilde hij niet

meer door middel van strijd terug naar een vervlogen

tijd. De vijand moest thans op zijn eigen terrein

worden bestreden.la Daarom steunde hij de partij

van Groen van Prinsterer, hoewel hij zelf geen actieve

politieke rol vervulde. Maar als conservatief denker

stond hij wel aan de wieg van diens antirevolutio-

naire partij, waaruit later de SGP zou voortkomen.

De laatste jaren van zijn leven hield Da Costa

zich onder meer bezig met de uitgave van Bilderdijks

dichtwerken (rs5e-rs59)en met het schrijven van

diens biogra fie: D e mensch en de dichter Willem Bilder-

dtJkls5g).Hiermee was de cirkel rond: hij eindigde

bij de man bij wie hij ook begonnen was. overigens

bleef hij de conservatieve bezwaren tegen zijn eigen

tij d koesteren. 'Ik zie rond, maar nergens dieper

verval dan in Nederland', heette het eind 1859.rs

omstreden was hij toen allang niet meer. Hij genoot

aanzienalseen van de belangrijkste dichters van de

natie. Kort daarna werd hii ziek.DaCosta stierf oP

z8 aprlh s6o. Hij werd begraven in de Nieuwe Kerk

inAmsterdam.

De dichter mocht dan doodzijn,vergeten was

hij nog niet. Tochzouztjnroem in de jaren na zijn

overlij den la ngzaam afbrokkelen. Hoewel zij n

Kompleete dichtw erken aanvankelijk talloze malen

herdrukt werden, bleven andere blijken van waar-

dering uit. Tot op de dag van vandaag kreeg Da

Costa geen standbeeld. Welleeft zijn naam voort

in straten, onder rneer inAlphen aan den Rijn,Am-

sterdam, Den Haag, Leiden, Rijswijk en Rotterdam.

Sinds 1999 bestaat er een'Isaac da Costa Fonds',

opgericht door vier gereformeerde kerkgenootschap-

pen, met het doel om een kerkgebouw tot stand te

brengen voor'gereformeerde medechristenen in

Isradl'.16 Maar Da Costa's grootste erfenis is het

meest zichtbaar op het moment dat weer eens het

debat oplaait over de inenting vankinderen.

naar de confrontatie tus sen het vro ege pr7testa'ntse

Rw eil en de V erlichting in N e derland (t86-t9z6)'

Delft, zoo9, p. z6o-9t6.
1z Brief van N. G. van Kampen aan W de

Clercq, rz-8-r 8 4. Zie Kagchelland &

Kagchelland z oo g, p. 7 27 -7 28.
13 G.W. Huyge ns, HendrikTollens, D e dichter

van de burgerij. Rotter dam, tg7 z, p. 183.

ra Brieven van Mr. Isddc D d Clsta. 4 illn. Ed.

Groen van Prinsterer. Amster-

dam,87 z-r87 6, d7. z, p. ro 5-to6.
Ls Brieyen yanMr,IsddcDd C0st4, d7. g, p. 243.
16 www.dacostafonds.nl, geraadpleegd op

zapriTzo16.
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