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HET BESTUUREN EENER GEREGELDE OPVOEDING 
HOLLANDS ONDERWIJS EN LATIJNSE STUDIES 

IN REVOLUTIONAIR PARIJS 
 

Gerda C. Huisman 
 

 
 
Op 14 oktober 1788 begon Johannes Bosscha vanuit Leeuwarden aan een reis naar 
Parijs. Twee weken later arriveerde hij in de Franse hoofdstad bij zijn nieuwe werkgever, 
de uit Amsterdam afkomstige bankier B.E. Abbema, wiens beide zoons Bosscha als 
gouverneur onder zijn hoede zou nemen. 
Johannes Bosscha (1766-1810)1 was na de dood van zijn vader in 1773 onder de hoede 
gekomen van zijn oudere broer Herman,2 rector van de Latijnse School in Deventer. 
Vanaf 1786 zette hij zijn studies voort aan de universiteit van Franeker, daartoe financieel 
in staat gesteld door een beurs van het Poptaleen te Marssum.3 Onder leiding van de 
hoogleraren Van Kooten, Wassenbergh en Valckenaer legde Bosscha zich toe op het 
Latijn, het Grieks en de rechtswetenschappen. In 1788 solliciteerde hij naar de positie 
van rector van de Latijnse school te Dokkum, maar ondanks lovende aanbevelingen viel 
de keus niet op hem. Bosscha bezon zich op andere carrièremogelijkheden. In de zomer 
van 1788 kwam vanuit Parijs het aanbod van Abbema voor de functie van 
huisonderwijzer.  
Balthazar Elias Abbema (1739-1805)4 was een schatrijke koopman en bankier uit 
Amsterdam, die daar diverse bestuurlijke functies had bekleed en in 1778 lid van de 
vroedschap was geworden. Zijn politieke opvattingen waren uitgesproken patriots. De 
Pruisische invasie van de Republiek had in september 1787 een volledige omkering 
teweeggebracht van de krachtsverhoudingen tussen de partijen van de patriotten en de 
prinsgezinden, die al zes jaar in een burgeroorlog waren verwikkeld. De machtsovername 
door de aanhangers van Stadhouder Willem V ging gepaard met rellen, plunderingen en 
vernielingen. Talrijke patriotten werden uit hun ambt ontslagen, kregen zware boetes 
opgelegd, werden veroordeeld tot verbanning of zagen hun bezit geconfiskeerd.5 Velen 

                                                 
1 Voor biografische gegevens zie: Algemeene Konst- en Letter-Bode 1810, Haarlem: Loosjes, 1810, p. 213; 
Handelingen der jaarlijksche vergadering van de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, 1810, pp. 7-9; 
A.J. van der Aa: Biographisch Woordenboek der Nederlanden vol. II, Haarlem: Van Brederode, 1855, pp. 1041-
1043. 
2 Voor biografische gegevens zie: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek vol. IV, Leiden: Sijthoff, 1918, 
kol. 252-254. 
3 Johannes Bosscha aan Herman Bosscha, 3 april 1786. 
4 Ondanks zijn Fries klinkende naam was Abbema afkomstig uit het Utrechtse Rhenen. Zie over hem: 
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, vol. IV, Leiden: Sijthoff, 1918, kol. 2-4; W.J. Koppius, ‘Balthazar 
Elias Abbema’, in: Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 30 (1933), pp. 235-249; O. Schutte, Repertorium 
der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810, ’s-Gravenhage: Nijhoff, 1976, pp. 199-
200. 
5 Zie over deze periode onder meer: H.T. Colenbrander, De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche 
bescheiden, 3 vols., Den Haag: Nijhoff, 1897-1899; F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt, N.C.F. van Sas (red.), 
Voor Vaderland en Vrijheid. De revolutie van de patriotten, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw,  1987;  Simon 
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zagen zich daardoor gedwongen huis en haard te verlaten. Een niet onaanzienlijk aantal 
van hen week uit naar het buitenland: sommigen zochten hun toevlucht in Duitse steden 
als Bentheim, Lingen en Münster, anderen gingen naar de Oostenrijkse Nederlanden, 
waar ze zich in Antwerpen en Brussel verzamelden, of reisden door naar Noord-
Frankrijk, waar kolonies gesticht werden in Duinkerken, Sint-Omaars en Grevelingen.6  
Een kleine groep van vooral rijke patriotten begaf zich naar Brussel en Parijs. Een van 
hen was Abbema, die Amsterdam in oktober 1787 had verlaten nadat hij, met andere 
belangrijke patriotse bestuurders, op bevel van prinses Wilhelmina uit zijn ambt was 
gezet. Met zijn vrouw en vier kinderen had Abbema had zich eerst in Brussel en 
vervolgens in Parijs gevestigd, waar hij een bank overnam en zich een vooraanstaande 
positie in de Franse financiële wereld verwierf. Met andere patriotten in Holland en 
Frankrijk bleef hij in de volgende jaren in nauw contact staan en plannen ontwikkelen 
voor een toekomstige ‘Bataafse Republiek’.  
De gevluchte patriotten hielden rekening met een langdurig verblijf in het buitenland, 
hoewel ze niet konden voorzien dat hun ballingschap ruim zes jaar zou duren. Een 
Hollandse opvoeding van de kinderen was gewenst, opdat ze na terugkeer in het 
vaderland daar aan een universiteit verder konden studeren of anderszins aan hun 
carrière werken. Een Franse opvoeding was daarom uit den boze, evenals Franse leraren. 
Men zocht dus naar huisonderwijzers in de Republiek.7

Gegevens met betrekking tot gouverneurs zijn niet overvloedig voorhanden. De oogst in 
familiearchieven en briefwisselingen is gering,8 zeker waar het gaat om mededelingen van 
de betrokkenen zelf. Daarom zijn de brieven die Johannes Bosscha vanuit Parijs naar 
familie en vrienden in Leeuwarden en Deventer verzond een zeer interessante bron van 
informatie over dit onderwerp. Bewaard gebleven zijn veertien brieven gericht aan 
Gerard Tjaard Suringar, in die tijd conrector van de Latijnse School te Leeuwarden,9 en 
meer dan tachtig brieven aan Herman Bosscha. De brieven aan Suringar10 stammen uit 
de jaren 1788-1793, terwijl die aan Herman in de periode 1786-1806 zijn geschreven, 
waarvan ruim de helft in de Parijse tijd, van oktober 1788 tot de late zomer van 1794.11 
Johannes Bosscha had een vlotte pen en zijn brieven geven een levendig verslag van zijn 
wederwaardigheden in Parijs in turbulente tijden. Aan zijn beschrijvingen van de 

                                                                                                                                            
Schama, Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden 1780-1813, Amsterdam: Agon, 1989; W. 
Bergsma e.a.. (red.), For uwz lân, wyv en bern. De patriottentijd in Friesland, Leeuwarden 1989. 
6 Over de gevluchte patriotten, zie: J. Dirks, De uitgewekenen uit Nederland naar Frankrijk, 1787-1795, z.p. 
1868 (= Vaderlandse Letteroefeningen 2); J.G.M.M. Rosendaal, ‘Geene Heeren Meer, Zalige Egalité. De door 
de Franse overheid ondersteunde gevluchte patriotse burgers, 1787-1794’, in: Jaarboek van het Centraal Bureau 
voor Genealogie en het Iconografisch Bureau 49 (1995), pp. 107-164. 
7 Over huisonderwijzers zie: P.J. Buynsters, ‘De gouverneur/gouvernante tussen adel en burgerij. enkele 
beschouwingen naar aanleiding van een vertoog van Justus van Effen uit 1734’, in: idem, Nederlandse 
literatuur van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen, Utrecht: HES, 1984, pp. 86-98; voor Duitsland: Ludwig 
Fertig, Die Hofmeister. Ein Beitrag zur Geschichte des Lehrersstandes und der bürgerlichen Intelligenz, Stuttgart: 
Metzger, 1979. 
8 Zie bijvoorbeeld: Benjamin Roberts, Through the keyhole. Dutch child-rearing practices in the 17th and 18th century: 
three urban elite families, Hilversum: Verloren, 1998. 
9 Voor biografische gegevens zie: A.J. van der Aa: Biographisch Woordenboek der Nederlanden vol. XVII, 
Haarlem: Van Brederode, 1874, p. 1077.  
10  Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen, archief-Suringar. 
11 Deze brieven bevinden zich in het familie-archief Bosscha. De heer en mevrouw D.P. Erdbrink Bosscha 
te Baarn ben ik zeer erkentelijk voor de gelegenheid die zij mij boden om deze brieven te raadplegen. 
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enerverende gebeurtenissen tijdens de Franse Revolutie zullen we in dit opstel geen 
aandacht besteden:12 hier zullen Bosscha’s ervaringen als leraar en zijn activiteiten als 
Latinist worden besproken. 
Abbema bood zijn gouverneur, naast kost en inwoning, een behoorlijk salaris en 
bovendien een opleiding in zijn handelshuis, ingeval Bosscha een loopbaan in die richting 
zou ambiëren wanneer de opvoeding van de jongens voltooid zou zijn. Welke eisen 
stelde Abbema aan een gouverneur? Deze moest ‘een man van studie en applicatie’ zijn, 
die de bij de zoons ‘reeds gelegde principes’ kon voortzetten en ontwikkelen, zowel door 
zijn eigen lessen als door het begeleiden van het onderwijs door andere leraren, zo dat 
nodig mocht zijn. De belangrijkste vakken waren Latijn, geschiedenis en aardrijkskunde. 
Grieks behoefde niet veel aandacht te krijgen, daarentegen hechtte Abbema wel veel 
waarde aan het leren van ‘het Engelsch en Hoogduitsch, welker kennis, zowel in de 
handelingen van Commercie als in de studiën zeer nuttig is, dewijl in beide taalen 
autheurs van de eerste mérite gevonden worden.’ Bijzondere aandacht voor de Franse 
taal was niet nodig, die leerden de jongens in het dagelijks leven als vanzelf. Veel 
aandacht diende te worden gegeven aan het bijbrengen van de ‘beschaafde zeden’; op 
Bosscha’s vraag wat dat moest inhouden, luidde het antwoord:  

 
‘Wanneer UED. door beschaafde zeden gelieft te verstaan die hebbelijkheid, dewelke zo wel in 
ons vaderland als hier en elders vereischt wordt om als redelijke wezens met andere van meerdere 
ofte mindere rang betamelijk te spreeken, te handelen en te verkeeren, zo verlange ik zekerlijk dat 
de Gouverneur van mijne zoons hen daarin met goede onderrigtyingen leyde, en met eigen 
voorbeeld voorgaa.’13  
 
Gevraagd werd dus het bijbrengen van een brede algemene ontwikkeling en begeleiding 
in het ontwikkelen van beschaafde omgangsvormen. De gouverneur diende dan ook 
altijd bij zijn leerlingen te zijn en hun het goede voorbeeld te geven. Echter, de 
‘frivoliteiten van dit Land, en vooral der Hoofdstad’ moesten worden vermeden. ‘Het 
zijn Hollandsche Jongelingen, mijn Heer! en ik wil, dat het Hollanders blijven’. De 
opvoeding moest een ‘generaale wereldkennisse’ bijbrengen die het hun mogelijk zou 
maken ‘zowel in het politique, als mercantile, en zowel in het judicieele als militaire te 
kunnen geëmployeerd worden.’14   
Leraar en leerlingen volgden een vaste dagindeling:  
  
‘Wij staan om half 8 op, dan ontbijten wij met de Juffrouwen [nl. de beide dochters Abbema], 
vervolgens gaan wij op onze kamer tot 12 of 1 uur studeeren, en dan wandelen wij doorgaans tot 
3 uuren, wanneer wij eeten gaan. ’s Avonds zitten wij bij malkander te leezen, of met Mevrouw of 
de Juffers te speelen, of wij gaan naar de Comoedie.’15  
 
Naast de lessen was er voldoende gelegenheid voor wandelingen, theaterbezoek, 
paardrijden in de Manege, het bezoeken van bevriende families in Sèvres en het afleggen 
van visites bij Hollandse en Franse kennissen in de stad. De dagen waren daarmee 
meestal goed gevuld en Bosscha hield tot zijn spijt niet veel tijd over om te lezen, totdat 
                                                 
12 Een uitgave van de brieven aan Suringar is in voorbereiding. 
13 J. Bosscha aan H. Bosscha, 29 juli 1788. 
14 J. Bosscha aan H. Bosscha, augustus 1788. 
15 J. Bosscha aan H. Bosscha, 8 november 1788. 
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hij daarvoor een modieuze oplossing bedacht: ‘Ik heb zedert eenige tijd een gewoonte 
aangenoomen die mij bij uitstek bevalt, om namelijk onder het kappen, ’t geen anders een 
verlooren tijd is, een stuk naar vervolg te leezen.’16  
Bosscha nam zijn taak als leraar ernstig op en wilde zich zo goed mogelijk voorbereiden. 
Het werk viel hem aanvankelijk niet mee: ‘Ik ondervind thans, dat het veel moeielijker is 
dan het schijnt, om jonge lieden te onderwijzen’. In het besef dat hij als docent een 
beginner was, vroeg hij daarom de ervaren Herman om raad:  
 
‘welke zijn de geschiktste hulp-middelen om hunne opvoeding zo gelukkig te doen réusseeren, als 
mijne bekwaamheden en de omstandigheden immers toelaten? Het is U niet onbekend, dat men 
op jaaren als de mijne de ondervinding niet heeft, welke tot het bestuuren eener geregelde 
opvoeding vereischt word, en dat goede raadgevingen zeer veel nut kunnen doen.’17  
 
Zijn oudste leerling beschreef Bosscha als een rustige jongen die weliswaar ijverig werkte, 
maar niet opvallend intelligent was. Diens broertje daarentegen was zeer levendig en 
bijzonder vlug, hij moest ‘met alle kunst en vliegwerk bij zijn werk gehouden worden’ en 
‘er behoort veel moeite en oplettendheid toe om hem wel te bestieren.’18 (november 
1788). Het onderwijsprogramma voor de jongens was gebaseerd op dat van de Latijnse 
School en had als doel de leerlingen voor te bereiden op een studie aan de universiteit. 19 
Een groot deel van de lestijd moesten daarom worden besteed aan het leren van Latijn, 
de taal van de wetenschap. Een passieve en actieve kennis daarvan was een eerste vereiste 
voor het volgen van een academische studie.  
De oudste Abbema had al een hele reeks Latijnse auteurs doorgeworsteld, maar zijn 
leraar constateerde dat zijn kennis van de grammatica onvoldoende was. Daarom kreeg 
hij daar elke dag les in. Verder werden uit de Aeneis en Sallustius gelezen en kwam 
dagelijk een thema uit de Romeinse geschiedenis aan de orde. De jongste leerling moest 
de declinaties en Latijnse woordjes leren. 
Als didactus lijkt Bosscha de capaciteiten van de leerling als uitgangspunt te nemen. Hij 
was van mening dat het strak van buiten leren van regels niet tot de beste resultaten kon 
leiden, omdat een kind die meestal niet begrijpt. ‘Met de Grammaticaale Constructie ben 
ik nog al een weinig verlegen; ik weet hier geene vaste regels op; ik vleye mij dat de 
dagelijksche oefening hem dezelve binnen kort gemakkelijk zal maaken’. Een paar 
maanden later had hij daar iets op bedacht:  
 
‘Ik ben tegenwoordig eens op het idee gekomen, om mijn jongste Elève het Latijn te leeren 
zonder Grammaticale Constructiën te laten maaken. Ik verbeeld mij, dat dit het waare middel is, 
om eigenlijk Latijn te leeren, daar men door te laaten construeeren, wel de Grammaticaale regels, 
maar geheel niet de aart der Latijnsche taal leert kennen.’20  
 
Helaas heeft Bosscha geen gelegenheid gevonden om de resultaten van deze methode 
aan zijn broer mee te delen. De verdeling van de stof over de schooljaren zou volgens 
                                                 
16 J. Bosscha aan H. Bosscha, 26 januari 1791. 
17 J. Bosscha aan H. Bosscha, 8 november 1788. 
18 ibidem. 
19 Over de Latijnse School zie: H.W. Fortgens, Schola Latina. Uit het verleden van ons voorbereidend hoger onderwijs, 
Zwolle: Tjeenk Willink, 1958. 
20 J. Bosscha aan H. Bosscha, 31 januari 1791. 
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hem ook verbeterd kunnen worden: ‘waarom begint men bijvoorbeeld niet reeds de oude 
Geographie op de eerste school; alle kinders zijn hier vatbaar voor; men moest maar 
hebben een eenvoudig, duidelijk abrégé, waar de oude naamen steeds met de nieuwe 
vergeleken werden’. Sommige leermiddelen stelde Bosscha dan ook zelf samen:  

 
‘Thans ben ik bezig met een abregé van de Geographie ancienne gecompareerd met de moderne 
voor mijn jongsten Elève op te stellen, en met eene vertaaling van het nuttig werkje van Schröter 
uit het Hoogduitsch over de algemeene geschiedenis, ’t welk het beste ding is dat ik kenne om het 
groote vak der Geschiedenissen in een geregelde order en systematisch te leeren.’21  
 
Onderdeel van het onderwijs in de klassieken was, behalve het Latijn, ook de 
geschiedenis van de klassieke letterkunde, oude geschiedenis en de geografie van de 
klassieke wereld. Daarnaast stonden moderne aardrijkskunde en algemene geschiedenis 
op het lesrooster. Voor de algemene geschiedenis had de oudste leerling als leerboek de 
Historia Universalis van Cellarius,22 waarover hij vragen in het Latijn moest beantwoorden, 
‘om hem deze taal in het vervolg op de Collegiën des te gemakkelijker te maaken.’23 De 
jongste gebruikte een ‘Fransch Compendium, hetwelk ook in het Hollandsch is’, en de 
Geographie van Osterwald, ‘die zeer goed is’. Zo’n Nederlandse vertaling was echter 
beperkt bruikbaar, omdat de jonge Abbema’s, tot ergernis van hun leraar, in de korte tijd 
dat ze in Parijs woonden al zo waren verfranst, dat ze eigenlijk geen Nederlands meer 
wilden lezen. Toch moest Abbema maior de verkorte Vaderlandsche Historie van Wagenaar 
bestuderen.24 Voor het onderwijs in de geografie had Bosscha een effectieve Franse 
methode gevonden, die hij helaas niet nader omschrijft: ‘Omtrent de laatste [nl. de 
geografie] ben ik bijzonder gelukkig geweest in Frankrijk; door middel van een zeker spel 
heeft hij dezelve zo wel in het hoofd, als weinig bejaarde menschen.’25 Daarnaast lazen ze 
in de Reisbeschrijvingen voor kinderen van Campe26 en ‘een klein Compendium van 
Osterwald,’27 L’Ami de l’Adolescence van Berquin28 en stukken van De Perponcher.29 
Fabels van La Fontaine moesten de jongens uit het hoofd leren. Van Madame de 
Genlis30  noemde Bosscha maar liefst drie boeken die in het klasje werden gelezen: Les 

                                                 
21 J. Bosscha aan H. Bosscha, 26 januari 1791. 
22 Christophorus Cellarius, Historia universalis breviter ac perspicue exposita, in antiquam et medii aevi ac novam divisa, 
cum notis perpetuis, 1702, Jena 17277. 
23 J. Bosscha aan H. Bosscha, 8 november 1788. 
24 Voor de bibliografie van de werken van  J. Wagenaar en de bewerkingen van zijn Vaderlandsche Historie, 
vervattende de Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tijden af, 
Amsterdam: I. Tirion, 1749-1759, 21 dln. (herdrukt in 1770 door de wed. I. Tirion te Amsterdam en in 
1790-1796 door J. Allart te Amsterdam) zie: L.H.M. Wessels, Bron, waarheid en de verandering der tijden. Jan 
Wagenaar (1709-1773), een historiografische studie, Den Haag: Stichting Hollandse Historische Reeks, 1997 
(Hollandse Historische Reeks, 27), pp. 559-564. 
25 J. Bosscha aan H. Bosscha, november 1789. 
26 Joachim Heinrich Campe, Reisbeschrijvingen voor de jeugd, Amsterdam: wed. J. Doll, 1786-1804, 5 dln. 
27 Mogelijk wordt bedoeld De sleutel des bijbels, of korte inhoud en bedenkingen over alle de boeken en hooftdeelen der 
H. Schrifture door Jean Frédéric Osterwald, Amsterdam 1740-1742, 2 dln. 
28 Arnaud Berquin,  L’ami de l’adolescence, Parijs: Brunet, 1785, 12 dln. in 3 bdn. 
29 Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819), estheticus, moralist en dichter, schreef vooral 
over theologie en pedagogie. 
30 Stéphanie-Félicité Ducrest de Saint-Aubin, comtesse de Genlis. 
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Veillées du Château, ou cours de morale à l’usage des enfants, Adèle et Théodore, ou lettres sur 
l’éducation en Théâtre à l’usage des jeunes personnes.  
Bepaalde vakken konden aan een externe leraar worden overgedragen. Zo nam een van 
Bosscha’s vrienden, de predikant Paul Henri Marron,31 het godsdienstonderwijs aan de 
beide jongens op zich. 
Gewoonlijk was de opvoeding voltooid en eindigde de taak van de gouverneur wanneer 
zijn leerling naar de universiteit ging of op een Grand Tour vertrok. Echter, eind 1791 
raakte Bosscha een leerling kwijt toen de oudste Abbemaspruit besloot tot een loopbaan 
in het voetspoor van zijn vader. Hij werd daarom voor een jaar naar Nantes gestuurd - in 
tegenstelling tot Parijs zeker geen ‘ville séduisante’ - om zich daar in de ‘commerce 
maritime’ te verdiepen. Voor zijn gouverneur was dit vertrek eigenlijk wel een opluchting: 

 
‘ … l’aîné, quoiqu’il est le meilleur garçon du monde, et dont je suis parfaitement bien content, 
montroit fort peu de goût pour les études, et parvenoit d’ailleurs à un âge ou la surveillance d’un 
Instituteur devient très désagréable, et pour l’élève, et pour l’instituteur, d’autant plus, quand la 
différence de l’âge de tous les deux n’est pas assez considérable.’32  
 
Om zichzelf in de Parijse kringen van de Republiek der Letteren te introduceren had 
Bosscha uit Franeker slechts één brief, namelijk voor de graecus Villoison, meegekregen. 
Gelukkig was zijn vriend Marron al goed ingevoerd in deze kringen en zo maakte 
Bosscha kennis met verscheidene geleerden en auteurs, zoals de toneelschrijver 
Lemierre,33 de classicus Belin de Ballu,34 Saint-Léger35 met zijn encyclopedische kennis 
(‘Hij is mijn Oracel’)  en de oudheidkundige Tersan.36  
Regelmatig bezocht hij de Koninklijke Bibliotheek, die ‘eene ontelbaare menigte van 
Manuscripten en gedrukte boeken’ bezat, alsmede ‘een fraai cabinet van Oudheden en 
Medailles, en een uitmuntend cabinet van Plaaten.’37 Bosscha volgde met zijn oudste 
élève regelmatig colleges aan het Lycée, een soort volksuniversiteit voor de hogere 
kringen, waar gedoceerd werd over literatuur, geschiedenis, wiskunde, vreemde talen en 
de nieuwste ontwikkelingen in de natuurwetenschappen. De wijze van lesgeven vond hij 
er veel boeiender en inspirerender dan in Franeker: 
 
‘Ik kan U betuigen dat ik bijna nooit uit het Lycée gaa of ik voel nieuwe aanprikkelingen tot de 
deugd en waare grootheid, daar ik uit onze miserabele collegien dikwils geeuwende en altijd 
zonder eenige trek om mij te verbeteren, kwam.’38  

 
Het Lycée had goede voorzieningen, zoals een fraaie bibliotheek en een 
conversatiekamer. Bosscha kwam graag in het Café du Lycée, ‘want behalven het 
bevorderen van mijne studiën en die van den jongen Abbema heb ik gelegenheid om aan 

                                                 
31 Paul Henri Marron (1754-1832), predikant van de protestantse gemeente te Parijs. 
32 J. Bosscha aan H. Bosscha, 17 december 1791. 
33 Antoine-Martin Lemierre (1723-1793), dichter en toneelschrijver. 
34 Jacques-Nicolas Belin de Ballu (1753-1815), classicus. 
35 Abbé Barthélemy Mercier de Saint-Léger (1734-1799), bibliothecaris en bibliograaf. 
36 Charles-Philippe Campion de Tersan (1736-1819), oudheidkundige en handelaar in antiquiteiten. 
37 J. Bosscha aan G.T. Suringar, 16 november 1788. 
38 J. Bosscha aan H. Bosscha, 25 januari 1789. 
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den een of anderen man van smaak kennis te krijgen, en mijn tijd nuttig en vermaaklijk te 
verslijten.’39  
De studie van de Latijnse letteren bleef Bosscha sterk trekken. Onder invloed van 
Marron en van Theodorus van Kooten,40 een van zijn Franeker hoogleraren, die in 1791 
ook als gouverneur naar Parijs was gekomen, nam hij de hobby van het schrijven van 
Latijnse gedichten weer op, waar hij zich ook in Franeker al op toegelegd had. Eerder 
had Herman Bosscha, zelf een volleerd Neolatijns dichter,41 hem als scholier te Deventer 
daartoe  aangespoord. Dat dat toen niet aangeslagen was, lag volgens Bosscha daaraan 
 
‘dat deze liefhebberij in Deventer geheel niet heerscht, daar het tegendeel, onder de beste 
Literatoren tenminsten, hier [nl. Franeker] plaats heeft, waardoor ik, door eerzucht aangedreeven, 
mij tot het leezen der Oude en Nieuwe Dichteren begeeven heb, onder welke laatste Janus 
Secundus42 door zijne schoonheid mij vooral betoverd heeft.’43  
 
Bosscha en Theodorus  van Kooten schreven in september 1794, aan de vooravond van 
het vertrek van Bosscha en de Abbema’s uit Parijs, een gedicht in elkaars album 
amicorum. Van Kooten heeft ze beide opgenomen in zijn verzameling Deliciae Poeticae.44 
Een geliefde bezigheid was het schrijven van gedichten bij elkaars portretten: Bosscha 
vervaardigde er een bij die van Abbema45 en Van der Hoop,46 Marron bij dat van 
Bosscha, 47 Abbema bij dat van zijn vriend en partijgenoot Bicker.48

Met Marron verzorgde Bosscha af en toe het drukken van gedichten, zoals een gedicht 
van Van Ommeren49 op het Feest van de Federatie (de herdenking van de bestorming 
van de Bastille op 14 juli 1789) van 1790. Deze Ode is in 1790 gedrukt, zonder 
vermelding van plaats van uitgave, waarschijnlijk onder auspiciën van Bosscha en 
Marron: ‘ik heb eenige exemplaaren [nl. van de Ode van Van Ommeren] voor mij behouden 
omdat ik de directie van het drukken alhier met mijn vriend Marron gehad heb.’ 50 Het 
gedicht is herdrukt in de beide edities van Deliciae Poeticae, waarbij de twaalfde strofe werd 
vervangen. 

                                                 
39 J. Bosscha aan G.T. Suringar, 16 november 1788. 
40 Letterkundige en Neolatijns dichter (1749-1813), 1784-1787 hoogleraar te Franeker. In 1798-1799 Agent 
van Nationale Opvoeding. 
41 Zie daarover: S. Sybrandy, ‘Groninger leerlingen van Johannes Schrader, hoogleraar in het Latijn en de 
welsprekendheid te Franeker’, in: Bibliotheek, wetenschap en cultuur: opstellen aangeboden aan mr. W.R.H. Koops bij 
zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Groningen, red. L.J. Engels et al., Groningen: 
Universiteitsbibliotheek, 1990 (pp. 557-569), pp. 564-567. 
42 Janus Secundus (1511-1536), Neolatijns dichter uit Den Haag. 
43 J. Bosscha aan H. Bosscha, 25mei 1786. 
44 Tussen 1792-1805 verschenen in 7 fascikels, uitgegeven bij P. van Schelle te Duinkerken (fasc. 1-2), wed. 
J. Doll te Amsterdam (fasc. 3-6) en W. Holtrop te Amsterdam (fasc. 7).In 1812 verscheen een uitgebreide 
tweede druk. 
45 Afgedrukt in Deliciae Poeticae, in de eerste druk ondertekend met de initialen I.B., in de tweede met ‘Io. 
Bosscha’. In het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek IV wordt het aan J.B. Bicker toegeschreven.  
46 Cornelis van der Hoop (1752-1817), bankier, lid van de vroedschap van Amsterdam, in 1787 naar 
Frankrijk uitgeweken. 
47 Afgedrukt in Deliciae Poeticae. 
48 Jan Bern Bicker (1746-1812), koopman en bankier, lid van de vroedschap van Amsterdam, die in 1787 
samen met Abbema in ballingschap was gegaan. 
49 Richaeus van Ommeren (1757-1796), rector van de Latijnse School te Amsterdam. 
50 J. Bosscha aan G.T. Suringar, 7 november 1790. 
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Bosscha heeft lang gezocht naar een geschikt onderwerp voor eigen onderzoek, 
waarvoor in de Koninklijke Bibliotheek het materiaal als het waren voor het uitzoeken 
lag. Saint-Léger stelde hem voor een uitgave te maken van het werk van de zesde-eeuwse 
dichter Luxurius,51 terwijl Suringar de gedichten ‘Panegyricum ad Pisonem’ en ‘Aetna’ 
van Severus suggereerde. Voor dat laatste werk meende Bosscha niet alleen van de 
‘Historia Archivalis’, maar vooral van vulkanen te weinig kennis te hebben. Ook de 
andere onderwerpen konden zijn aandacht niet voldoende vasthouden en tot een 
publicatie is het nooit gekomen. Daarentegen was hij altijd bereid om voor anderen 
karweitjes in de bibliotheek uit te voeren. Zo collationeerde hij handschriften en oude 
drukken voor Van Ommeren en Van Santen.52

In 1794 werd de situatie in Parijs onder het Schrikbewind zeer gevaarlijk. Bosscha verliet 
het land met de familie Abbema, nadat de pater familias enige tijd gevangen had gezeten 
en zijn financiële administratie was doorgelicht. Abbema vestigde zich in Hamburg. 
Bosscha’s loopbaan verschoof van onderwijs en onderzoek naar diplomatie en 
bureaucratie. In 1795 accepteerde hij de functie van raadsheer in het Hof van Friesland, 
maar in het volgende jaar nam hij al weer ontslag. In 1796 en 1798 nam hij deel aan 
diplomatieke gezantschappen naar Frankrijk en in juni 1798 volgde zijn benoeming tot 
secretaris van de Agent van Buitenlandse Zaken. Deze functie vervulde hij, onder 
verschillende benamingen, gedurende de rest van zijn leven. In maart 1810 overleed 
Johannes Bosscha te Amsterdam. 

                                                 
51 J. Bosscha aan G.T. Suringar, 20 maart 1791. 
52 Laurens van Santen (1746-1798), classicus. 
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