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Van Amsterdam naar Ellecom. Nog eens over Johanna Corleva (1698-1752) 
 
door Jan Noordegraaf 
 
 
1. Inleiding 
 
Begin 1963 kreeg de bekende WNT-redacteur C.H.A. Kruyskamp (1911-1990) een achttiende-
eeuws lexicografisch werk in handen waarvan de auteur hem nagenoeg onbekend was. Het betrof 
De Schat der Nederduitsche Wortel-woorden, opmerkelijk genoeg samengesteld door een vrouw, 
ene ‘Juffrouwe Johanna Corleva’, en verschenen in Amsterdam in 1741. Kruyskamp deed 
navraag bij diverse ambtelijke instanties en dat leverde een bescheiden aantal biografische 
gegevens op.1 Sindsdien weten we bijvoorbeeld dat haar moeder Anna Catrina Tessemaker 
heette, een gegeven dat nu beslist functioneel blijkt te zijn.  
 Het lijkt erop dat Kruyskamp zijn speurtocht naar de achtergrond van deze Amsterdamse 
geleerde niet heeft voortgezet. Ook de Algemeene en Geredeneerde Spraakkonst uit 1740, haar 
vertaling uit het Frans van de bekende zeventiende-eeuwse Grammaire générale et raisonnée 
(1660), heeft hij blijkbaar verder buiten beschouwing gelaten. Lang geleden heb ik in de 
internationale vakliteratuur al eens geattendeerd op deze weinig bekende Nederlandse vertaling.   
 In 1994 zette de toenmalige Trefwoordredacteur Monique Bullinga de queeste van 
Kruyskamp voort door een aantal biografische en inhoudelijke vragen aan de orde te stellen die 
bij gebrek aan gegevens vooral vragen moesten blijven. Zij pleitte daarom voor nader onderzoek 
en daar is in de laatste kwart eeuw zeker aan gewerkt (zie bijvoorbeeld Van Brakel 2010). Men 
kan daarom niet zeggen dat Johanna Corleva een volslagen onbekende is gebleven. De 
Amsterdamse joffer is inmiddels als lexicograaf en vertaler opgenomen in het boek 1001 
Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis van Els Kloek e.a. en in dit omvangrijke werk kan 
men onder meer kennis nemen van de stand van zaken met betrekking tot Corleva anno 2013.2  
 Maar wie af en toe het object van een oude liefde op het uitdijend internet nazoekt, vindt soms 
een snipper nieuwe informatie, bijvoorbeeld over de relatie tussen Corleva en de vermaarde 
Zweedse  geestenziener Emanuel Swedenborg (1688-1772), die af en toe in Amsterdam op 
bezoek was. In de nu voorliggende korte notitie wil ik enkele details toevoegen aan de biografie 
van Johanna Corleva, in de hoop dat een van de lezers van Trefwoord weer een volgend stukje 
van de puzzel zal aanleveren. Ik ben dank verschuldigd aan de historicus Leon Janssens 
(Leuven), die zo vriendelijk was om mij – al weer enige tijd geleden – op tot nu toe niet bekende 
bronnen te wijzen. De relevante lokale gegevens ontleen ik aan een artikel van de Ellecom-
kenner John Striker uit 2012. 
 
 

                                                        
1 De relevante correspondentie van Kruyskamp was indertijd beschikbaar in de toenmalige 
redactiebibliotheek van het WNT te Leiden. Een exemplaar van De Schat bevindt zich sinds 1971 in deze 
bibliotheek en het werk blijkt 76 maal geciteerd te zijn in het WNT (met dank aan Dick Wortel, Leiden).  
 
2 Ook langs digitale weg is Johanna Corleva snel te vinden: zie het Digitaal Vrouwenlexicon van 
Nederland.  
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2. Gelderse gegevens  
 
Uit de literatuur kennen we Johanna Corleva als een geleerde vrouw, die omstreeks 1740 actief 
bezig was met taalkunde, lexicografie en wijsbegeerte. Naar we weten, woonde ze in 
Amsterdam, maar zoals onder meer blijkt uit het artikel van Striker had ze ook een connectie met 
het Gelderse ‘kerspel’ Ellecom. Archiefgegevens wijzen namelijk uit dat ‘joffer Corleva’ uit 
Amsterdam in 1749 voor fl. 1.200 de hofstede Sluyters Camp in Ellecom heeft gekocht. Ze kocht 
het van de erven van ‘Jan Anderson uit Schotland’, te weten van diens dochter Maria Anderson 
en haar echtgenoot  Gorslijnck Sminck. Deze ‘dragen op aan Juffer Johanna Corleva: een huis en 
hof in kerspel Ellecom, groot 3 schepels gezaai’. Sluyters Camp was een vrij en zogeheten 
allodiaal goed, dat wil zeggen dat het vanouds niet hofhorig of leenplichtig was. Volgens de 
overlevering in het archief van de familie Van Löben Sels, later eigenaresse van wat na 1760 
huize Bergstein zou heten, liet Corleva de hoeve niet afbreken maar ernaast een nieuw, groter 
huis optrekken.  
 

 
 
        Tekening van D.J. van Elten uit 1778  
 
(zie 1551 Topografisch-historische Atlas Gelderland: 141 Ellecom - kerk en huis Bergstein, 
1778)  
  
De buitenplaats op bovenstaande tekening is ‘Bergstein’, dat omstreeks 1750 werd gebouwd in 
opdracht van Johanna Corleva en dat in 1778 eigendom was van Machteld Geertruid van Hasselt 
die getrouwd was met Mr. Johan Wilbrenninck. ‘Op de tekening zijn duidelijk de tuinmuur langs 
de Doesburgseweg (thans Binnenweg) met koepel en koetshuis zichtbaar’, zo staat vermeld in de 
Topografisch-historische Atlas Gelderland. Links ziet men de Nicolaaskerk in de oude gedaante 
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met verlaagd middendeel (schip). Midden in de verte is de Grote of Martinikerk van Doesburg te 
herkennen.  
 Volgens diezelfde overlevering van de familie Van Löben Sels behoorde Johanna Corleva tot 
het Genootschap van de Hernhutters of Moravische Broeders (Striker 2012: 23). Ook dit is een 
tot nu toe onbekend gegeven.  
 Erg lang heeft Johanna niet van haar Ellecomse onderkomen gebruik kunnen maken. Zoals 
we weten, is ze op 16 november 1752 als ‘bejaarde [sc. ongehuwde] dogter’ in de Nieuwe Kerk 
te Amsterdam begraven. Volgens Amsterdamse archiefgegevens is Johanna woonachtig geweest 
ten huize van Hendrik Schurman, op de N.Z. Achterburgwal tussen de Raamsteeg en de 
Gasthuismolensteeg. Haar moeder, Anna Catrina Tessemaker (‘van Keulen’, geboren in 1679), 
de ‘comparante’ zoals ze in de archiefstukken wordt aangeduid, kreeg de ‘erfenisse van haar 
overledene Dogter Johanna Corleva’.  
 

   
 
In juli 1757 ‘geeft ze over’ aan de Heer Isaac Perreau uit Amsterdam ‘een huis, hof en verder 
getimmer in kerspel Ellecom, groot 3 schepels gezaai’.3 Dit onder verrekening van een bedrag 
van fl. 9.800, dat zij in 1752 samen van hem hadden geleend, waarschijnlijk voor het nieuw te 
bouwen huis. Aldus Striker in 2012.  
 
 
 
 
 
Ook Perreau overleed al na enkele jaren na zijn aankoop, in 1760. Toen hij eigenaar was, heeft 
het huis de naam Bergstein gekregen. In juni 1761 werd het als ‘huys, haffen verder getimmer, 
thaens genaemt Bergsteijn’ in een veiling te koop aangeboden.  
   
 
3. Het onvoltooide beeld  
 
De familie Corleva lijkt niet onbemiddeld geweest te zijn. Haar Algemeene Spraakkonst (1740) 
bijvoorbeeld is ‘Gedrukt voor de Vertaalster’. Waarom Johanna in 1749 een buitenplaats in 
Ellecom heeft gekocht, is me nog niet duidelijk. Een paar jaar later is ze in Amsterdam begraven 
en vervolgens verkocht haar moeder het buiten aan een mede-Amsterdammer. Dat Corleva 
behoorde tot de Hernhutters of Moravische Broeders, zou nader onderzoek verdienen.  
 Of een en ander nu iets met taalkunde of met lexicografie te maken heeft gehad, is niet per se 
noodzakelijk, maar ook niet onmogelijk. Suggesties zijn welkom.  
 
 

                                                        
3 Isaac Perreau woonde in Amsterdam, op de Singel tussen de Lutherse Oude Kerk en de Heilige Weg.  
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