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[nummer 1]
Redactioneel
Deze eerste aflevering van de tweede jaargang van het Nieuw Letterkundig Magazijn
staat vrijwel geheel in het teken van de Leidse bibliothecaris en essayist Jacob Geel
(1789-1862). Op 15 april 1984 was het precies honderdvijftig jaar geleden, dat hij
in de Leidse Stadsgehoorzaal zijn Gesprek op den Drachenfels voordroeg. Daarom
heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde juist op die plaats op zaterdag
14 april een bijeenkomst georganiseerd met als thema: Romantiek in Leiden? Sprekers
waren dr. W. van den Berg en Peter van Zonneveld. De lezing van dr. Van den Berg,
getiteld De Drachenfels onder professoren, wordt hier gepubliceerd in de vorm zoals
zij in de Stadsgehoorzaal werd uitgesproken; een uitgebreide en van aantekeningen
voorziene versie wordt opgenomen in het Jaarboek 1983-1984, dat in de zomer van
1985 zal verschijnen. De lezing van Peter van Zonneveld, over de Rederijkerskamer
voor Uiterlijke Welsprekendheid, treft men ook in deze aflevering aan. Bovendien
heeft de redactie een verslag opgenomen van de gehele middag; het programma
omvatte niet alleen de twee lezingen, maar ook het onthullen van een gedenksteen
voor Jacob Geel. Wat dit onderwerp betreft, ten slotte nog aandacht voor een tot
dusver onbekend gebleven publikatie van Jacob Geel, en voor een gelegenheidsgedicht
van zijn hand - dat in de plaats komt van een vers van een contemporaine dichter,
zoals dat in de vorige afleveringen werd opgenomen.
Tevens treft men hier de tweede en laatste aflevering aan van Jef Notermans'
beschouwing over Heinric van Veldeken en de vrouw, een bijdrage van G. Kazemier
over Piet Paaltjens' waldhoorn, een verslag van de uitreiking der Lucy B. en C.W.
van der Hoogt-prijs, samenvattingen van voordrachten gehouden in de Commissies
en de Noordelijke afdeling, en ten slotte mededelingen van de secretaris.

Romantiek in Leiden?
Verslag van de bijeenkomst op 14 april 1984
Op dinsdagavond 15 april 1834 stroomde de toenmalige Stadsgehoorzaal op de
Breestraat te Leiden vol met leden van de plaatselijke afdeling der Hollandsche
Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen en belangstellenden, onder
wie ook studenten. De bekende Leidse bibliothecaris Jacob Geel onthaalde zijn
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gehoor op een voordracht die sindsdien een vaste plaats heeft verworven in de
Nederlandse literatuurgeschiedenis: het Gesprek op den Drachenfels, een dialoog
over de letterkundige stroming der Romantiek, die niet alleen in het buitenland, maar
ook op vaderlandse bodem aanhang vond. Zo was er in Leiden een Rederijkerskamer
voor Uiterlijke Welsprekendheid opgericht, met leden als Kneppelhout, Beets en
Hasebroek - deze vereniging werd door buitenstaanders spottend de ‘Romantische
club’ genoemd. Zij hield in diezelfde Stadsgehoorzaal op 21 maart 1836 een openbare
vergadering voor meer dan tweehonderd genodigden.

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft na anderhalve eeuw aandacht
aan deze zaken willen besteden door het organiseren van een middag rond Jacob
Geel en de Leidse Romantiek. Welke plaats was daarvoor beter geschikt dan de
Stadsgehoorzaal? Hier verzamelde zich op zaterdagmiddag 14 april 1984 omstreeks
drie uur een gezelschap van ongeveer zestig leden en belangstellenden. In de woorden
van Klikspaan omvatte het publiek dat een openbare Rederijkersvergadering
bijwoonde, ‘zoowel de grijze van der Palm als de jongste Student’; wij zouden kunnen
spreken van de grijze Stutterheim en de jongste studente, die zich voor de gelegenheid
in een niet ontoepasselijk geel gewaad had gehuld. Peter van Zonneveld,
ondervoorzitter van de Maatschappij, opende de bijeenkomst met een kort
welkomstwoord. Hierna hield dr. W. van den Berg een lezing over de discussie die
zich tussen Geel en de Leidse hoogleraren J. Bake, C.J. van Assen en J.R. Thorbecke
naar aanleiding van de Drachenfels ontspon. Het Leidsch Dagblad sprak op 16 april
van een ‘interessante - maar voor niet-ingewijden nogal pittige - lezing’; zij wordt
in deze aflevering van het Nieuw Letterkundig Magazijn gepubliceerd. Na een korte
theepauze begaf het gezelschap zich omstreeks vier uur opnieuw naar de foyer, nu
om te luisteren naar een voordracht van Peter van Zonneveld over opkomst, bloei
en verval van de Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid, een onderwerp
dat, volgens het Leidsch Dagblad, werd behandeld ‘met een eloquentie, niet van deze
tijd’. Ook deze lezing treft de lezer in deze aflevering aan. Rond half vijf begaf de
vergadering zich te voet naar het Rapenburg, waar aan de gevel van nummer 95 een
gedenksteen werd onthuld ter ere van de nagedachtenis van Jacob Geel, die hier van
1822 tot 1835 gehuisvest was. De steen, die tot dusver door een elegant gordijntje
aan het oog onttrokken was, werd aan de buitenlucht blootgesteld door Rienk Visser,
voorzitter van de Maatschappij. Uit zijn korte toespraak werd in de Leidse Courant
van 16 april de volgende passage geciteerd: ‘Dit is pas de tweede steen die we
plaatsen, maar ik hoop dat we heel Nederland kunnen plaveien met deze
herinneringstekens.’ Hij dankte allen die aan de totstandkoming van de gedenksteen
hadden bijgedragen, in het bijzonder de eigenaar van het pand, de heer Th.H. Haazer,
die samen met zijn echtgenote de plechtigheid met zijn aanwezigheid opluisterde.
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Na dit officiële gedeelte van het programma wandelden de genodigden welgemoed
door het Van der Werffpark naar het koetshuis aan de voet van de Leidse Burcht,
waar zich de geschiedenis wederom leek te herhalen: hier hadden de student-auteurs
van de Rederijkerskamer niet alleen gewone vergaderingen, maar ook luisterrijke
feesten gehouden, en hier werd nu na anderhalve eeuw opnieuw het glas geheven.
De voorzitter bedankte een delegatie van de bewoners van het huis zowel voor hun
komst, als voor de feestelijke aanblik, die hun woning die middag had geboden, en
sprak de hoop uit, dat zij de steen in ere zouden houden. Laten wij ten slotte de
verslaggever van het Leidsch Dagblad nog eenmaal aan het woord: ‘Of ik het goed
gezien heb, weet ik niet, maar na enkele glazen jus d'orange meende ik drie grijsaards
de trappen van de Burcht te zien opklimmen. Op de top van deze “Drachenfels”
aangekomen, stieten zij gedrieën hun wandelstok omhoog, als in een poging te
biljarten met de maan. Wat een romantiek!’

De Drachenfels onder professoren
Anno 1984 vormt de beklimming van de Drachenfels nauwelijks meer een probleem:
de weg omhoog is goed begaanbaar, om de paar honderd meter een uitspanning,
waar men kan uitblazen met een glas Rüdesheimer en als men moeilijk ter been is
heeft men de keuze tussen de ezelsrug en het tandradbaantje. Zo is de Drachenfels
gedomesticeerd, een goedmoedige bult nabij Bonn, 's zomers, volgens onze naburen,
de hoogste berg van Nederland, een toeristische trekpleister die bij goed weer Jan
en alleman een romantisch uitzicht biedt.
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Heel wat stroever verloopt nog altijd het klimavontuur van de literatuurhistoricus
die Diocles, Charinus en de ik-figuur uit Jacob Geels Gesprek op den Drachenfels
wil bijbenen in hun tocht naar de top.
‘Er wordt met die twee woorden [= klassiek en romantisch] zóó geschermd, dat
bijna niemand mijn Drachenfels begrepen heeft; in 's Hemelsnaam! nú pas beginnen
zij het half, in de Letteroeff. te ontdekken, wat ik in den zin had; en over twintig jaren
zullen zij het geheel weten, en dan ben ik denkelijk reeds tot mijn vaderen vergaderd,
of verzameld.’ Aldus een enigszins knorrige Geel in een brief van 13 februari 1836
aan J.W. Holtrop. Een kleine twee jaar tevoren, om precies te zijn op dinsdag 15
april 1834, 's avonds om half acht had Geel in deze gehoorzaal plaats genomen achter
het spreekgestoelte. Onder het toeziend oog van zijn vriend J. Bake, de toenmalige
voorzitter van de Leidse afdeling van de Hollandsche Maatschappij van Fraaije
Kunsten en Wetenschappen, droeg hij toen in een openbare vergadering, dus
waarschijnlijk voor een talrijk gehoor, zijn Gesprek op den Drachenfels voor. Een
jaar later zou in pocketformaat de gedrukte versie bij de jonge, dynamische uitgever
Hazenberg, een ‘harddraver’ volgens Geel, het licht zien.
Achteraf is Geels pessimistische voorspelling nog veel te optimistisch gebleken.
Ook nu weten we nog niet recht wat de bibliothecaris precies in den zin had: mag
men de ik-figuur met Geel identificeren, worden alleen de uitwassen van de romantiek
afgewezen, is het Gesprek een socratisch gesprek of niet? Die onzekerheid is des te
opvallender, wanneer men bedenkt, dat de Drachenfels beslist niet behoort tot de
vergeten groepen, maar permanent repertoire gehouden heeft. Herhaaldelijk gedrukt,
in vrijwel elk literair-historisch overzicht vermeld en waarderend besproken, blijft
het Gesprek niettemin enigmatische trekken behouden en aanleiding geven tot
onderscheiden interpretaties. Voer voor receptiehistorici dus, en dat geldt te meer,
als men bedenkt, dat ook de contemporaïne pers zich niet onbetuigd liet en royaal
aandacht schonk aan deze ‘poging in de kunst’ van de man die onlangs nog de grootste
essayist van Nederland is genoemd.
Met een globaal receptieverslag van honderdvijftig jaar Drachenfels-alpinisme
zal ik U niet lastig vallen. Het lijkt me gepaster bij deze gelegenheid, en meer
overeenkomstig Geels voorkeur voor de dialogische presentatie, om over de schouders
te kijken van een drietal scribenten die in 1835, vlak na de publikatie van de
Drachenfels, en nog voordat één tijdschrift tot recensering was overgegaan, hun
leeservaring aan het papier hebben toevertrouwd. Sinds 1979 is die
heet-van-de-naald-respons toegankelijk in het tweede deel van de door G.J. Hooykaas
zo voortreffelijk uitgegeven Briefwisseling van J.R. Thorbecke, zonder dat, bij mijn
weten, deze receptiedocumenten aan literatuurhistorici commentaar hebben ontlokt.
Het is opmerkelijk hoe de produktie en vroege receptie van de Drachenfels zich
binnen een louter professoraal circuit voltrekt. Zoals U weet dankt het Gesprek zijn
ontstaan voor een belangrijk deel aan de gesprekken die Geel over de strijd tussen
het klassieke en romantische met Bake, hoogleraar klassieke talen te Leiden, voerde.
Het Gesprek zelf wordt gedragen door de ik-figuur en Diocles en Charinus, waarvoor,
naar Geel zelf heeft aangegeven, de Duitse hoogleraren in de klassieke talen Naeke
en Heinrich model hebben gestaan. En het zijn ten slotte weer drie Leidse hoogleraren
die in hun correspondentie het eerste metagesprek aan het Gesprek hebben gewijd:
twee juristen, de hoogleraren C.J. van Assen en J.R. Thorbecke, en één bibliothecaris
en titulair hoogleraar, ... Geel zelf.
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Van Assen en Thorbecke onderhielden lange tijd een intensieve correspondentie
met elkaar die bewaard is gebleven in het Thorbecke-archief. Maar ook Thorbecke
en Geel wisten elkaar epistolair te vinden. Tussen 1825 en 1846 schreef Geel een
kleine honderdtwintig brieven en kattebelletjes aan Thorbecke, waarvan er
vierenveertig stammen uit Geels literair meest produktieve jaren 1837 en 1838. Ook
die Geeliana kan men vinden in het Thorbecke-archief. Spijtig genoeg zijn vrijwel
alle brieven van Thorbecke aan Geel verloren gegaan. Er rest dus eenrichtingsverkeer
en dat bemoeilijkt de reconstructie van hun wederzijdse betrekkingen. Toch wordt
uit de brieven van Geel aan Thorbecke wel duidelijk, dat de mythe van stroefheid,
koelheid, zo niet vijandigheid tussen beiden, zeker voor de jaren dertig, alsook het
beeld van een onafhankelijke, zo niet hautaine Geel, aan bijstelling toe zijn. Geel
wordt duidelijk geïmponeerd door de bijna tien jaar jongere Thorbecke. Diens oordeel
over Geels letterkundige arbeid, keer op keer gevraagd, en grif, maar onverbloemd
gegeven, heeft veel gezag bij Geel: ‘ik steek zoo gaarne mijn lampje bij uw fakkellicht
aan’ is één van de formuleringen, waarmee hij zijn weinig zekere, enigszins
onderworpen positie ten opzichte van Thorbecke markeert.
Hoe verloopt nu de correspondentie over de Drachenfels? In ieder geval in een
hoog tempo. Thorbecke neemt het initiatief in een schrijven van 28 maart 1835 aan
Van Assen, vijf dagen nadat de Drachenfels in de Staatscourant was aangekondigd.
Deze respondeert een dag later en brengt Thorbecke nog diezelfde dag tot een tweede,
vinniger reactie. Weer een dag later, dus op 30 maart, schrijft Geel aan Thorbecke,
kennelijk in antwoord op een kort daarvoor ontvangen openhartige evaluatie van de
Drachenfels. Ook dat commentaar van Thorbecke is helaas verloren gegaan, maar
de inhoud van zijn brief valt grotendeels te reconstrueren uit zijn correspondentie
met Van Assen en uit Geels repliek aan Thorbecke. De laatste moet weer gereageerd
hebben op Geels defensie, zoals blijkt uit een kort briefje van Geel, gedateerd op 5
april, maar ook deze dupliek van Thorbecke is niet bewaard gebleven. Thorbecke
en Van Assen volgen in hun kritiek op de Drachenfels een patroon, dat in die jaren
usance was en waar ook Geel zich wel aan bezondigde: voor een deel leveren zij
kruimelkritiek van voornamelijk stilistischfilologische aard met vermelding van
passus en pagina waar deze betrekking op heeft, ‘singulas’ in Geels terminologie.
Dat procédé is niet altijd vrij van school-
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meesterachtigheid, zoals ook Van Assen beseft als hij schrijft: ‘Maken wij onze
aanmerkingen openbaar, en men zal ons pedanten noemen.’ Daarnaast veroorloven
zij zich een aantal inleidende en uitleidende, meer globaal evaluatieve opmerkingen
rond het Gesprek. Ik beperk mij hier tot deze laatste categorie.
Thorbeckes algemene karakteristiek begint niet onwelwillend, maar eindigt zuinig,
zo niet zuur: ‘De beschrijving is, dunkt mij, levendig, gemakkelijk, niet zeldzaam
teekenachtig en bevallig. Maar er is geen gang in het gesprek. De redenering is
nevelachtig, en men vermoedt zelfs daar achter, in de ziel des schrijvers, geene juiste,
scherpe omtrekken. Ook mist het stukje harmonie. Toon, beelden, wending zijn op
sommige plaatsen, b.v. p. 17, 21, 65, 68, 78, 79, 80, zoo weinig edel, dat zij met
andere deelen, met het tooneel, waar het gesprek gevoerd wordt, en met het
behandelde onderwerp ten eenen maal niet stroken. Men mag wel, even als in de
muzijk, en gelijk Sha[ke]speare slag op slag doet, dissonerende klanken gebruiken,
mits men ze in consonanten oplosse. [...] Het geheel zegt niet met al, laat geen spoor
of indruk na, bij verstand zoo min, als bij verbeelding of gevoel.’ Dat is in enkele
zinnen maar heel weinig heel laten van het Gesprek. Positief waardeert Thorbecke
nog de wijze, waarop Geel de natuur evoceert, in de termen van Mukařovský's
dialoogtheorie, de presentatie van de ‘objektive Situation’. Maar dan komen drie
fundamentele bezwaren: ten eerste mist het Gesprek duidelijke contouren en
ontwikkeling, omdat ten tweede de auteur waarschijnlijk geen greep heeft op zijn
stof, terwijl ten derde het Gesprek ontsierd wordt door ‘stijlbreuken’. Er ontbreekt
‘Stimmigkeit’, zou Staiger zeggen. Deze drie bezwaren keren in meer uitgewerkte
vorm terug in volgende brieven. Ter wille van de overzichtelijkheid loop ik deze dan
nu ook puntsgewijze langs.
Ik begin met het verwijt van de ‘stijlbreuken’. Gezien de paginaverwijzingen
mishagen Thorbecke kennelijk uitlatingen als ‘ik stond op deze helling, iets lager,
en zag onder hem door’ (21); ‘de geur van heester-gebloemte, de stank van den
mesthoop!’ (65); ‘nu is het wel! dat is voor van daag genoeg!’ (68); ‘kruipt er [=
riool] door, zoo het u lust, en wentelt u er in!’ (78); ‘en door de kleinzing met het
speeksel werd het een week deeg, dat door zijn strot nederdalen kon’ (79); ‘Gij zult
weten, hoe veel tanden de brood-eter verloren heeft, of hij een bedorven kies heeft,
of er een zweer op zijn tong zit, of zijn adem ...’ (80). Helemaal fair lijkt Thorbecke
mij hier niet. Immers in zijn rijtje van niet edele, platvoerse, vulgaire of ordinaire
passages komen nogal wat zinswendingen voor die nu juist het stuitende van de
Franse beschrijvingskunst moeten laten zien. Te gemakkelijk schuift Thorbecke en
later ook Van Assen de illustratie van het afstotende op het conto van Geel zelf.
Thorbecke en Geel huldigen wel niet dezelfde stijlopvattingen, maar ze staan toch
dichter bij elkaar dan bovengenoemde kritiek doet vermoeden. Ook Thorbecke stoort
zich aan de ronkende, retorische parnastaal van veel dichtende landgenoten. Illustratief
is in dit verband Thorbeckes uitval tegen het vigerende dichterlijke discours in een
brief aan Van Assen naar aanleiding van de verschijning van Bogaers' De togt van
Heemskerk naar Gibraltar: ‘In het gedicht van Bogaers erken ik gaarne veel moois.
Maar het is het oude gareel, en wij komen er geen schrede verder meê. Wanneer
zullen onze dichters den ontzaggelijken afstand tusschen poetische en prozataal en
phraseologie beginnen te verminderen? Wanneer van hunnen stelten afkomen?
Hoeveel vreemde, gezochte woorden? Welke afwijking van de natuurlijke beteekenis?
Het is niet dichterlijke vrijheid, maar beperktheid en armoede of onhandigheid, die
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heil zoekt bij pekelbron, zout, golvend zout, zoute plas [...]. Ziedaar een tweede
beletsel onzer ontwikkeling, de rijm obligé. Welke verdoemde stopwoorden, en
ondergestoken denkbeelden brengt deze klankenjagd in de wereld? Wij moeten eerst
sterk genoeg zijn om deze liefelijke boeijen af te werpen, ten einde er later mede te
kunnen spelen. Wanneer aanhef en grondtoon reeds overspannen en bovennatuurlijk
zijn, wat wordt er van het gedicht als het zich te verheffen tracht. Laat mij ook dit
nog aanmerken, dat het dichterlijk karakter zoo dikwerf niet in en uit het voorwerp
of denkbeeld spreekt, maar buiten hetzelve in vergelijkingen gezocht wordt. Geen
eigen ziel hebbende, wordt het met geleend leven en licht omkleed.’
Wie zo'n diagnose kan stellen, moet wel iets met Geel gemeen hebben. Diens
streven de kloof tussen schrijftaal en spreektaal te dichten heeft ook Thorbeckes
sympathie, zoals onder andere blijkt uit diens lovende bespreking van Onderzoek en
phantasie. Maar volgens Thorbecke schiet Geel te ver door. Diens scherts ‘zweeft
gaarne in lager streek’, dat wil zeggen lager bij de grond dan Thorbecke betamelijk
vindt. Van Assen - ‘ik moet geheel met u instemmen’ - deelt Thorbeckes bezwaar
van de ‘stijlbreuken’. Naar zijn zeggen walgde hem al bij de mondelinge voordracht
van de Drachenfels de uitgesponnen descriptie van de broodeet-act, terwijl ook het
onder de benen doorkijken hem niet bevalt: ‘Het is zoo paederastisch.’
Alvorens Geels verweer op dit punt te rapporteren, geef ik de openingszinnen van
zijn ‘lange halve defensie’. Kennelijk heeft Thorbecke Geel zo in de tang genomen,
dat deze met verbale grimassen poogt te ontsnappen: ‘Hartelijk dank voor Uwe
vriendelijke moeite, amice! Neen, gij zijt niet opregter dan ik U wenschte, maar juist
zoo als ik U begeerde en verwachtte. Gij staat, naar mijn gevoelen, op eene groote
hoogte van aesthetische beoordeling, en daarom had ik Uw oordeel gevraagd,
ofschoon ik min of meer voorzag, dat het mij gaan zou, als dien Russischen Professor,
die boven op zijn dak, met kleine en zwakke instrumenten proeven nam op den
bliksem, en de donderbui op zijn lijf kreeg en dood bleef. Want ik laat mij hakken
(er valt mij nu niets edelers in) indien er meer dan eenige stuipachtige teekens van
leven in mij overblijven: gijpend en lillend zit ik te schrijven.’
Op het punt van de stijlbreuken wil Geel zich niet volledig gewonnen geven. Hier
zijn poging tot refutatie: ‘Omtrent die toon, beelden, en wendingen, die minder
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edel zijn, en met het geheel niet (schijnen te) stroken, ben ik het met U niet eens,
maar ook met mijzelven niet, dat wil zeggen, dat ik wankel. Zeer zeker is, onder het
schrijven, mijn voornemen geweest, dissonanten in den algemeenen grondtoon op
te lossen. Gij schijnt te oordeelen, dat mij dit niet gelukt is. Mij dunkt, wel eenigzins;
maar dit verschil van opinie is misschien moeijelijk bij te leggen. Het is mij genoeg,
zoo gij gezien hebt, dat die minder edele toonen mij niet uit onbezonnenheid ontsnapt
zijn.’
Geel zal, vooral in de jaren 1837/1838, op dit punt ‘verschil van opinie’ met
Thorbecke blijven houden en ook blijven wankelen. Diens attaques verontrusten hem
en briefjes over dat onderwerp eindigen steevast met de wens daar nog eens nader
over van gedachten te wisselen. Wel heel ongelukkig moet Geel zich gevoeld hebben,
toen Thorbecke hem schreef, dat Geels taalinnoveringen ‘de besmetting van het
hedendaagsche voddengoed’, dat wil zeggen van de romantische stijlexperimenten,
verraadden. De aanklager van 1835 zit nu zelf in de beklaagdenbank en tracht zich
geschrokken vrij te pleiten van romantische geïnfecteerdheid: ‘Van dat voddengoed
lees ik minder dan gij vermoedt. Als wij eens zamen praten, moet gij uwe bedoeling
duidelijk maken, aantoonen, dat ik, door mij een paar keer onjuist of onlogisch
uitgedrukt, en misschien een paar spreekwijzen gebruikt te hebben, die misschien
niet Hollandsch zijn, aan de moderne Muze geofferd heb. Gij hebt mij een wezenlijken
schrik aangejaagd.’ De tijd ontbreekt om langer in te gaan op de botsingen tussen
Geel en Thorbecke over de stijl. Ik moge volstaan met op te merken, dat Geel in die
discussie herhaaldelijk tot rake typeringen komt van het taalgebruik van zijn
briefpartner en hemzelf.
Thorbeckes tweede verwijt - een Gesprek zonder scherpe contouren, een
nevelachtig betoog - herleidt Geel tot een interessante vraagstelling: ‘Gij mist in mijn
gesprek vaste en juiste omtrekken. Dit zou ons tot een lang gesprek kunnen voeren
over deze soort van opstellen, als kunst, en de vraag zou wezen, of daarin die
omtrekken vereischten zijn. Moeten er vaste omtrekken in zijn, die zoo hoogst zelden
het resultaat van een werkelijk gevoerd gesprek zijn, of moet eene dergelijke poging
in de kunst, ook daarin de waarheid voor oogen houden?’ Anders gezegd: wie de
gespreksvorm kiest staat voor een dilemma: of de suggestie van een authentiek,
natuurlijk verlopend gesprek inleveren ten behoeve van de stapsgewijze ontwikkeling
van het betoog, dan wel water in de wijn doen van de logische ontvouwing van een
gedachtengang ten behoeve van een natuurgetrouwe conversatie. Kiest men, zo lijkt
Geel te zeggen, voor het laatste, dan zal men de neveligheid van de redenering op
de koop toe moeten nemen. Het is het oude probleem van de dialogische presentatie
van ideeën: betoog en mimesis staan op gespannen voet met elkaar. ‘Le dialogue
philosophique, genre impossible?’ luidt dan ook de titel van een artikel van Maurice
Roelens rond de sceptisch gestemde zeventiende- en achttiende-eeuwse
dialoogreflectie.
Naar U weet stopt Geel in zijn Drachenfels, evenals in
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zijn andere gespreksopstellen, een flinke portie mimesis: ‘franje’, ‘agrément’ hoort
er bij, ‘het zal anders zoo druilig en lamzalig worden.’ Hij mikt op onderzoek én
phantasie. Dat betekent individualisering van de gesprekspartners en een
natuurgetrouwe interactie. Het houdt ook in, dat de ‘description inaugurale’, volgens
Roelens een topos in de gerapporteerde dialoog, bij Geel uitdijt tot een ‘description
continue’. Zoiets draagt onmiskenbaar bij tot de leesbaarheid, maar ook tot de
verstaanbaarheid? Is Geels verzuchting, dat vrijwel niemand zijn Drachenfels
begrepen heeft, alleen maar te wijten aan de botheid van de contemporaine lezer of
is hijzelf ook debet aan de eigentijdse en latere misverstanden? Ik vermoed het laatste.
Geel, zo komt het mij voor, heeft de ‘communication d'un message conceptuel’ te
zeer opgeofferd aan ‘l'organisation de cette communication en spectacle’. Zo slaagde
hij er maar gedeeltelijk in om zijn onderwerp, naar eigen zeggen, ‘door het kleed
van eene fantasie door te laten kijken’.
Geels expliciet uitgesproken streven het Gesprek op een authentieke conversatie
te doen lijken, roept de vraag op tot welk teksttype de Drachenfels eigenlijk behoort.
Gewoonlijk lijft men het in bij de socratische gesprekken of wijst de platonische
dialoog als model aan. Daar is zeker wat voor te zeggen, mits men aan die vaststelling
niet al te verregaande conclusies verbindt. Opvallend is in ieder geval, dat Geel zelf
dergelijke typeringen vermijdt. In zijn hiervoor gememoreerde respons aan Thorbecke
spreekt hij vrij vaag over ‘een poging in de kunst’ en aan het slot van dezelfde brief
vraagt hij enigszins timide of hij ‘in dat genre voort moet gaan, en naar iets beters
blijven streven, dan of ik het moet laten liggen’. Gelijksoortige formuleringen bezigt
hij in een brief aan L.C. Luzac, waar hij de Drachenfels ‘eene eerste poging [...] in
een weinig beoefend genre’ noemt. Ook in zijn bitse antikritiek in de Algemeene
Konst- en Letterbode heeft hij het over ‘het kleine geschrift, als een poging in de
kunst, in een genre bij ons vooral nog niet afgesleten’. Wanneer Thorbecke drie jaar
later probeert aan te geven tot
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welk genre de opstellen van Onderzoek en phantasie behoren, komt hij met de
volgende suggestie: ‘Het hoofdkarakter waag ik didactisch te noemen. Hieraan is
ook de, veelal aardige, vernuftige, treffende scherts ondergeschikt.’ Het is een
karakteristiek die Geel wel bevalt: ‘Dat het genre mijner opstellen didactisch is hebt
gij, geloof ik, met regt uitgesproken. Ik herinner mij, dat ik die dingen schrijvende,
zelfs zonder dat de eerste keus van het onderwerp er uit voortgevloeid was, in deze
stemming geraakte: “Jongens! ik zal het jelui eens beduiden: want je weet het nog
niet precies.” ’
Toegegeven, de kwalificatie ‘didactisch genre’ behoeft het socratisch gesprek nog
niet uit te sluiten, maar het blijft opmerkelijk, dat noch Geel, noch Thorbecke zich
van deze karakteristiek bedienen, terwijl Plato's filosofie en de socratische
redeneerwijze in die jaren volop in de belangstelling stonden. Ik noem U de
commonsense-filosoof Ph.W. van Heusde, wiens Initia philosophiae Platonicae en
De Socratische school, of Wijsbegeerte voor de negentiende eeuw veel pennen in
beweging brachten. Maar het is uitgerekend Geel die zich in 1837 ironisch distantieert
van deze ‘waauwelschool’. Voorts herinner ik U aan het feit, dat ook al in 1834 van
de getrainde prijsvraagbeantwoorder J.A. Bakker over deze materie een bekroond
antwoord het licht zag onder de wijdlopige titel: Verhandeling over de Socratische
gesprekken, of beantwoording der vraag: welke zijn de kenschetsende eigenschappen,
door welke de Socratische gesprekken zich onderscheiden? - waarin bestaat derzelver
voortreffelijkheid? - en in hoeverre is die schrijfwijze der ouden ook thans nog bij
de behandeling van wijsgeerige onderwerpen aan te prijzen? Het pikante is, dat Geel
medebeoordelaar van het manuscript is geweest en in die functie een vrij uitvoerig
rapport heeft geschreven, dat bovendien bewaard is gebleven. Ten slotte vermeld ik
nog, dat alweer in 1834 een vijftal filosofische gesprekken van de hand van B.T.
Lublink Weddik onder de titel Gesprekken in Socratische vorm gepubliceerd werden,
die in hun presentatie aanmerkelijk verschilden van de Drachenfels. In de context
van zoveel ‘socrateana’ is het des te opvallender, dat Geel zelf zijn Drachenfels
nergens aan het socratisch gesprek relateert. Voorzichtigheid lijkt dus geboden bij
de aanhechting van dit etiket, temeer daar men meestal aan deze typering
interpretatorische rechten ontleent: omdat het een socratisch gesprek is, moet één
van de gesprekspartners de Socrates zijn; de soms onwetende en naïeve ik-figuur is
die rol op het lijf geschreven; en omdat de ik-figuur Geel zelf representeert, besluit
men daaruit, dat Geel zelf in het romantiek-debat tussen twee extremen een
middenpositie inneemt.
Dat hierop valt af te dingen, wordt hopelijk duidelijk bij de behandeling van
Thorbeckes laatste, inhoudelijke, bezwaar: Geel heeft geen greep op het onderwerp.
Thorbecke komt daar uitvoerig over te spreken in zijn tweede brief aan Van Assen.
De laatste was na lezing van de Drachenfels met veel vraagtekens blijven zitten en
hoopt van Thorbecke, ‘nourri dans le sérail’ van de Duitse romantiek als deze is,
opheldering te krijgen: ‘Gij hebt in Duitschland midden in de classiek=romantische
wereld geleefd, en met de voornaamste schrijvers geredetwist. Ik verlang er U in het
breede over te hooren. Mij is het nog nevelachtig.’
Thorbecke, die in ongeveer dezelfde bewoordingen aan Geel moet hebben
geschreven, haalt nu vernietigend uit: ‘Vriend Geel miskent zijne krachten. Waarom
blijft hij niet bij kleine, schertsende of kritische, opstelletjes? Ik twijfel, of Naeke
zich met de rol, die Geel hem toedeelt, gevleid rekenen zal. Die locus communis is
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immers in Duitschland tallooze malen, en oneindig beter, behandeld. Daarvan schijnt
de Duitscher bij Geel niets te weten: die hem, in alle onnoozelheid, zich laat verblijden
met een doode musch (pp. 59-61). [...] Kan het romantische, tegen het klassieke
overgesteld, iets anders wezen dan het genus der moderne dichtkunst zelve? Is er bij
vriend Geel schijn of schaduw van besef, dat het er op aankomen zou, de poetische
wereld der Grieken en Romeinen met de onze te vergelijken? Waarom niet, om het
onderscheiden karakter bij inductie te vinden, Aeschylus of Sophocles vergeleken
met Shakespeare, den vader der nieuwe poezij? Geel heeft ten eenen male geen greep
aan het onderwerp. Hij dwaalt, zonder geleide, bij de uitersten en verbasteringen der
romantische dichtkunst om, en haspelt Göthe en Schiller met W. Scott en de jongste
Fransche school dooreen. Hiervoor zou hij zich des te meer hebben moeten wachten,
daar het begrip van het klassieke van een zeer klein getal oude schrijvers pleegt te
worden afgetrokken.’
Dat is duidelijke, harde taal, haaks staande op de juichende kritieken die weldra
in de tijdschriften zullen loskomen, maar doet Thorbecke Geel hier recht?
Steekhoudend is het verwijt, dat Geel Diocles op het punt van de antithese
klassiek/romantisch wel erg ignorant heeft uitgebeeld. Die locus communis was
immers van Duits fabrikaat en had via de gebroeders August Wilhelm en Friedrich
Schlegel en Karl Wilhelm Bouterwek brede verbreiding gevonden. Dat had zelfs de
fictionele Diocles moeten weten! Maar dat is slechts een detail. Valt Thorbecke op
zijn beurt niet aan te rekenen, dat hij anno 1835 aan Van Assen en Geel nog altijd
die voornamelijk typologische betekenislading wil slijten? Hij lijkt hier slachtoffer
van het principe van de remmende voorsprong. Zijn vertrouwdheid met de vroege
Duitse theorievorming, zo lijkt het, blokkeert nu het uitzicht op de latere
ontwikkelingen en hij beseft te weinig hoe de term romantisch in een volgende fase
aangewend gaat worden om eigentijdse literaire stromingen te typeren. Die
verschillende, verschuivende betekenissen van de term romantisch worden nu juist
door Geel gethematiseerd. Ook verder lijkt Thorbecke Geel slecht gelezen te hebben.
De typologische betekenislading behandelt Geel wel degelijk, maar dan verstopt in
een satirische deegmetafoor. Voor dit, en trouwens ook andere grapjes van Geel,
hadden Thorbecke en Van Assen nauwelijks oog.
Men zou dan ook verwachten, dat Geel deze aanval van Thorbecke moeiteloos
moest kunnen pareren, zoals hij enkele maanden later vrijwel identieke bezwaren
van J.T. Bodel Nijenhuis in de Algemeene Konst-en Let-
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terbode venijnig neersabelde. Maar tegenover Thorbecke stelt hij zich heel wat
minder krachtig op. Niettemin dwingt Thorbecke hem tot een duidelijke uitspraak
over wat hij nu eigenlijk met de Drachenfels beoogde en dat is ook na bijna
honderdvijftig jaar interessant om te weten: ‘Onder het corrigeren der proeven heb
ik menigmaal gedacht, of men mij wel goed begrijpen zou, en of ik wel dingen
geschreven had, die begrepen konden worden. Want de gedrukte letter ziet men met
andere oogen dan de geschrevene. En dan, toch, meende ik weder een geheel te zien,
zoo als het mij voor de gedachte gestaan had. Steeds had ik voor den geest, dat
misselijk begrip van het zoogenaamd romantische, dat men hier te lande heeft, en
het ellendige misbruiken van de beschrijvingskunst, waar al onze tegenwoordige
dichters op vallen, omdat hun dat [...] eeuwig beschrijven en ontleden gemakkelijker
valt dan diep te denken en te gevoelen. [...] over dien Duitscher, die niets vernomen
heeft van hetgeen in zijn land over die locus communis geschreven is. Dit is een
vuile steek, van voren in, en van achteren weer uit. Ik heb nogal het een en ander
over die dingen gelezen, maar zeer zeker niet alles; maar ik wensch het ook niet. Er
zijn dingen, geloof ik, die tot geene vaste, betoogbare wetenschap behooren, en wier
meerdere of mindere kennis, men of uit zichzelven moet opdelven, of ze laten liggen;
ik vind, voor de behoefte van mijnen geest, in andere dingen bezigheid genoeg. Dit
is zeker (zoo als ik reeds gezegd heb), dat men bij ons in het uitvoerige en pijnlijke
beschrijven, het karakter van het romantische meent te zien. En zoo ik hierin gelijk
heb, dan hebt gij een antwoord op Uw bedenking, die van groot gewigt is, in de
beoordeeling van mijne gebrekkige poging.’
Deze defensie verschaft natuurlijk niet de sleutel tot het gehele Gesprek, maar
bevat wel een verrassende intentieverklaring. Daarom verrassend, omdat Geel met
zijn Gesprek een veel specifiekere bedoeling heeft gehad dan wij er gewoonlijk aan
toekennen. Tot nu toe heeft men de Drachenfels vooral gezien als een Nederlandse
positiebepaling ten opzichte van de buitenlandse romantiek. Geel wilde echter, zo
blijkt nu, veel dichter bij huis blijven en afrekenen met de letterkunde in Nederland
die zich als romantisch afficheerde. Het zit hem hoog, naar hij tot twee maal toe
opmerkt, dat in eigen land een nieuwe dichtergeneratie zich verliest in een
gedetailleerde beschrijvingskunst en die als romantisch uitbazuint. Die lading en die
vlag staan hem voor ogen bij het neerpennen van zijn Drachenfels. Geel, zo moeten
we wel concluderen, schreef in die zin eigenlijk een antiromantisch manifest, een
Nederlandse tegenhanger van Die romantische Schule. En als U mij toestaat enigszins
te chargeren, dan denk ik, dat Geel bij ‘al onze tegenwoordige dichters’ in de eerste
plaats gedacht heeft aan de jongeren uit zijn eigen woonplaats, de vertegenwoordigers
van de zogenaamde ‘Leidse romantiek’. In dat geval zou de Drachenfels, de Duitse
locatie ten spijt, de fictionalisering zijn van een literaire oppositie tussen een Leids
professor en Leidse studenten, een kwestie dus van zich aan groen Geel ergeren.
De vraag is natuurlijk, beducht als we zijn voor de ‘intentional fallacy’, of Geels
bedoeling ook is neergeslagen in de tekst zelf. Ja en nee, denk ik. Wie aan de hand
van Geels informatie de Drachenfels herleest, zal meer oog krijgen voor de
nadrukkelijkheid en uitvoerigheid waarmee de beschrijvingskunst van start tot finish
wordt gethematiseerd. Het jongleren met de verschillende betekenissen van de term
romantisch zal men nu wellicht kunnen interpreteren als een geraffineerd toewerken
naar de versmalde betekenis-invulling die Geel zijn landgenoten verwijt. Geels
intentie, zo meen ik, wordt door de tekst globaal getolereerd. Aan de andere kant is
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de aanval op de Nederlandse beschrijvingskunst wel zó verhuld geformuleerd, dat
men Geels lezers geen verwijt mag maken, dat zij niet door de verpakking heen
hebben kunnen zien. Wie, om één voorbeeld te geven, ‘al onze tegenwoordige
dichters’ in het Gesprek reduceert tot ‘een enkele afgedwaalde’ vraagt om
misverstanden.
Geels verzuchting, dat vrijwel niemand zijn Drachenfels heeft begrepen, wordt in
het licht van zijn eigen informatie nu ook begrijpelijk. Wellicht heeft hij zelf na
verloop van tijd ingezien, dat hij zich te cryptisch had uitgedrukt om effect te sorteren.
Wanneer in 1841 een herdruk van Onderzoek en phantasie het licht ziet, schrijft Geel
in de Voorrede dat het zijn schuld is, dat daarin, ondanks het voornemen van de
uitgever, de Drachenfels niet is opgenomen.
Geels toelichting is om nog één reden van belang: zij vormt een duidelijke
ontkrachting van de opvatting, dat de ik-figuur met Geel geïdentificeerd moet worden.
Het is immers Diocles die tegen de pijnlijke beschrijvingskunst mag fulmineren.
Geel heeft zijn hoofdbezwaar tegen de contemporaine letterkunde aan hem uitbesteed.
De Drachenfels onder professoren. Wie na honderdvijftig jaar over hun schouders
meeleest, krijgt naar mijn mening meer in handen dan een aantal zeer vroege
receptiedocumenten. Doordat één van de drie scribenten zich gedrongen voelde aan
te geven wat hij eigenlijk ‘in den zin had’, lijkt ook deze Drakenrots aan
begaanbaarheid te winnen. Wie weet, wordt het nog eens een toeristische attractie,
waar de interpretatoren elkaar op de top kunnen vinden.
Dr. W. van den Berg
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De Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid binnen Leiden
(1833-1836)
‘De strijd van het romantisme, welks geklikklak, uit Frankrijk tot ons overgekomen,
hier te lande nagalmde, overmeesterde vele jeugdige hoofden en vond onder onze
Studenten-Autheurs, Leden der Rederijkers-Kamer, deszelfs dweependste en
dolzinnigste voorvechters. “De tijd van het blanke marmer is voorbij,”" riepen zij in
hunne buitensporige geestdrift, “wat nu behagen zal moet zwaar verguld zijn of zwaar
geëmailleerd.” De stukken, welke zij voordroegen, waren meestal zelfvervaardigde,
romantische, dramatische en sterk gedramatiseerde gedichten; zeer zelden erlangde
het proza, het didactische of oratorische eene plaats. Door hunne wijze van
voorstelling deelden zij aan de onderwerpen hunner kunststudie eene levendiger,
schitterender kleur mede; zij zochten met overdrijvenden lust naar effecten,
verrassende tegenstellingen, en zagen er niet op eenige verzen te verbroddelen, ten
einde, gelijk het heette, die schade naderhand met woeker terug te winnen. Deze
soort van declamatie, of liever kwakzalverij, welke van de ware kunst afweek, was
al te veel en relief; zij stond tot de gewone, de natuurlijke, als het gedreven metaal
of gestempelde zilver tot de teekenkunst, en wij bepalen haar duidelijk, wanneer wij
haar een streven noemen naar de tooneelmatige voorstelling van dichterlijke
voortbrengselen.’Klikspaan en Comp., Studentenleven. VII: De Rederijkers-Kamer
voor Uiterlijke Welsprekendheid. Leiden 1842, pp. 394-395.
Deze uitspraak vloeide in 1842 uit de pen van iemand die minder dan tien jaar
tevoren zelf met recht tot die ‘dweependste en dolzinnigste voorvechters’ der
Romantiek gerekend mocht worden: Johannes Kneppelhout. Zijn schets De
Rederijkers-Kamer voor Uiterlijke Welsprekendheid, verschenen als losse aflevering
in de reeks Studentenleven, vormt de belangrijkste bron voor de geschiedenis van
het gezelschap, dat door naijverige buitenstaanders ‘de Romantische club’ werd
genoemd. Wat beoogde die Rederijkerskamer? Wie waren de leden? In hoeverre is
de benaming ‘Romantische club’ gerechtvaardigd? Dat zijn de vragen die ik hier
vanmiddag aan de orde wil stellen. Bevredigende antwoorden kunnen op dit moment
nog niet gegeven worden; ik wil slechts proberen de weg aan te geven, die men in
zou moeten slaan om het gewenste resultaat te bereiken.
De Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid binnen Leiden was op
vrijdag 27 september 1833 opgericht ten huize van Bernard Gewin, student in de
theologie, en eerste president van het gezelschap. Laurens Beynen, student klassieke
talen, kreeg de rol van secretaris toebedeeld, terwijl de theologant J.P. Hasebroek de
functie van thesaurier ging vervullen. Tot de leden behoorden de juristen Johannes
Kneppelhout, Boudewijn Boot, Simon van der Aa en C.J. Volck, en de theologen
Willem Opzoomer, Maurits Berkhout, en de geheimzinnige, want niet nader te
traceren Dr. Beck. De geneeskunde was vertegenwoordigd door Jan Molewater en
Eduard Sandifort.Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836. Uitgegeven,
ingeleid en toegelicht door Peter van Zonneveld. 's-Gravenhage 1983, p. 48. Zij allen
stelden zich, in de woorden van Klikspaan, ten doel: ‘hunne dichterlijke
voortbrengselen smaakvoller en boeijender te leeren voordragen en tevens - gelijk
men algemeen geloofde - een bondgenootschap tot stand te brengen, dat hen, als
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ordelijk ingerigt ligchaam te zamen gevat, naauwer aan elkander sloot (...).’Klikspaan,
Studentenleven, pp. 378-379.
Klikspaan heeft de naam Rederijkerskamer ‘vrij oneigenaardig’ genoemd. Ik ben
het daar niet mee eens; naar mijn mening was die naam in die tijd voor een zojuist
opgericht gezelschap juist bijzonder eigenaardig. Zoals bekend lag de bloeiperiode
van de Rederijkerskamers in de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw;
nadien werd hun functie overgenomen door de dichtgenootschappen. Afgezien van
enige gezelschappen die eeuwenlang bleven voortbestaan - men denke bij voorbeeld
aan de Haarlemse kamer Trou moet blijcken - kan men zeggen dat de meeste kamers
reeds in de achttiende eeuw een natuurlijke dood waren gestorven. Omstreeks het
midden van de negentiende eeuw beleefde het verschijnsel Rederijkerskamer een
nieuwe bloeiperiode. Bij mijn weten is het gezelschap dat vanmiddag onze aandacht
vraagt, het eerste dat zich in de negentiende eeuw weer Rederijkerskamer noemde.
Waarom? Is het ver gezocht om te veronderstellen, dat het opkomend geslacht van
Leidse student-auteurs de vrijwel unaniem door hen bewonderde Bilderdijk wenste
te volgen in zijn met kracht uitgesproken afkeer van dichtgenootschappen?Bilderdijk,
De Kunst der Poëzy, in: Dichtwerken. VII. Haarlem 1857, pp. 66-81. Zou het mogelijk
zijn dat de ontluikende belangstelling voor de middeleeuwen tot het opdelven van
de naam Rederijkerskamer heeft geleid?
Een kwart eeuw later, in 1857, zal de eerste aflevering verschijnen van het
Jaarboekje voor Rederijkers en Beminnaars der Poëzij, onder hoofdredactie van
F.H. Greb.Amsterdam 1857. Hierin is een ‘Naamlijst van Rederijkerskamers en
Genootschappen van Uiterlijke Welsprekendheid’ opgenomen, die maar liefst
vierenveertig kamers omvat. Soms wordt bij de verschillende verenigingen ook het
stichtingsjaar vermeld. Zo weten wij, dat in 1835 te Amsterdam de Letterlievende
Vereeniging Hooger zij ons doel het levenslicht aanschouwde; een jaar later kreeg
de hoofdstad er het Letterkundig Genootschap Door Oefening Grooter bij. De naam
Rederijkerskamer (alweer een Amsterdamse aangelegenheid) viel voor het eerst in
1844; het betrof een gezelschap dat niemand minder dan Jacob Geel tot zijn honoraire
leden mocht rekenen.
Dat er sprake is van een herleving, blijkt ook uit de in dit Jaarboekje opgenomen
beschouwing, die - niet oneigenaardig - Iets over het Rederijken heet. Ik citeer: ‘In
onze dagen, waarin de zucht tot het Rederijken zoo zeer is toegenomen, zal het niet
ondoelmatig zijn, het ontstaan, den voortgang, den bloei, het verval en de herleving
der Rederijkerskamers in breede trekken te schetsen.’Jaarboekje voor Rederijkers,
p. 1. Die trekken zijn echter zó breed, dat men over het verval niet veel wijzer wordt,
maar over de herleving leest men: ‘Ook zijn de Rederijkerskamers
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Laurens Beynen

Nicolaas Beets

Johannes Kneppelhout

thans geheel in overeenstemming met den geest van onzen tijd, dat is: algemeenheid.
De tijden zijn voorbij, dat Wetenschap, Kunst en Kennis eene enkele kaste
toebehoorde.’Ibidem, p. 6. Deze democratisering van de cultuur zet zich voort.
Twintig jaar later kan Conrad Busken Huet met verbazing vaststellen, dat ons land
blijkens het Jaarboekje voor Rederijkers van 1877 wel twee honderd vijftien of
zestien kamers telt, maar echt gelukkig is hij daar niet mee. Ik citeer: ‘Twee honderd
rederijkerskamers! Of indien men het aantal dienstdoende leden, door elkander, op
tien per kamer stelt, twee duizend meest jonge mannen die werk maken van reciteren;
de waarde van een gedicht afmeten naar zijne mindere of meerdere geschiktheid
voor de openbare voordragt; de kunst in de eerste plaats als de schatpligtige der
gezelligheid, en van welke gezelligheid! beschouwen.’ Behalve dit Jaarboekje
verscheen vanaf 1855 ook het tijdschrift De Rederijker; op de eerste pagina van de
eerste jaargang wordt gesproken over ‘de laatste jaren in ons vaderland zoo talrijk
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geworden Vereenigingen ter beoefening van uiterlijke welsprekendheid’.Cd. Busken
Huet, Laatste Nederlandsche gedichten (1877), in: Litterarische fantasien en kritieken.
VII. Haarlem [1881], p. 152.
Die uitspraak voert ons terug naar het tweede gedeelte van de naam onzer soi-disant
‘Romantische club’. Wat is ‘uiterlijke welsprekendheid’? Het Woordenboek der
Nederlandsche taal geeft: ‘welsprekendheid die gelegen is in gebaar, houding,
stem.’WNT XVII3, kol. 546. Wanneer men in het oog houdt, dat de naam rederijker
is afgeleid van de term retorica, hetgeen ‘leer der welsprekendheid’ betekent, moet
men vaststellen, dat er in de naam van ons gezelschap een pleonastisch element
schuilt: Kamer van welsprekendheid voor uiterlijke welsprekendheid. Tenzij de
nadruk ligt op het adjectief ‘uiterlijke’, en daarmee zijn we weer bij Klikspaans
‘tooneelmatige voorstelling van dichterlijke voortbrengselen’.
Liever dan u nog langer met deze terminologische kwestie te vermoeien, keer ik
terug naar onze club. Er werden wetten germaakt - die niet bewaard zijn gebleven -,
er werd een vast lokaal besproken, en, zo zegt Klikspaan, ‘niet zonder een zekeren
luister en niet zonder veel opspraak liep het scheepje van stapel’.Klikspaan,
Studentenleven, p. 379. Kort na de oprichting verscheen er een nieuwe Rederijker
in het gezelschap, die zeker het zijne tot luister en opspraak zal hebben bijgedragen.
In september 1833 was Nicolaas Beets te Leiden theologie komen studeren. Als
dichter had hij reeds het nodige in landelijke almanakken en tijdschriften gepubliceerd;
zulk een student-auteur kon men goed gebruiken. Op 5 februari 1834 verklaren
president en secretaris de heer N. Beets als Candidaat te hebben aangenomen.Dagboek
Beets, p. 46 n. 136. Dankzij de uittreksels, die ons van zijn dagboek uit die tijd zijn
overgeleverd, weten we dat hij een maand later, op woensdag 5 maart, tot candidaat
werd geïnstalleerd. Met opgewekte zelfingenomenheid voegt hij daar aan toe: ‘Ik
reciteer Hertog Richard van Tollens naar Southey en val mede.’Ibidem, p. 46. In
deze droeve ballade wordt het lot van de trouweloze Richard bezongen, die het kind
van zijn overleden broeder Edmund lang genoeg onder water houdt om zelf de positie
van hertog in te kunnen nemen. Doch de schurk zal zijn straf niet ontgaan; door een
opkomende watersnood en de confrontatie met het slachtoffer vindt hij in de laatste
strofe een jammerlijk einde:
‘De boot sloeg om; de moorder zonk:
Zijn strijd was lang en wreed;
Hij zonk en rees en rees en zonk:
Geen mensch vernam zijn kreet.’H. Tollens Cz., Romancen, balladen en legenden. Tweede
stukje. Rotterdam 1819, p. 24.

Nicolaas Beets droeg dit vers voor op een gewone vergadering, zoals die eens in de
twee weken op woensdag vanaf zeven uur 's avonds in het Heerenlogement aan de
voet van de Leidse Burcht werd gehouden. Zes dagen later, op dinsdag 11 maart,
neemt hij daar, ten overstaan van vierentwintig genodigden - waaronder R.C.
Bakhuizen van den Brink - deel aan een buitengewone vergadering, waarbij de
Rederijkers konden laten zien hoever zij in de voordrachtskunst gevorderd waren.
Wat zij reciteerden, weten we niet, maar het
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resultaat was positief. Beets noteerde in zijn dagboek: ‘De recieten vielen allen
gunstig uit. De aandacht was alleruitmuntendst en de Rederijkers hebben alleszins
eer van hun werk gehad. 't Was een schoon gezicht de bloem van de Leydsche
Academie bijeen te zien, want zoo mag men dezen uitgelezen kring noemen. De op
de werkzaamheden gevolgde avondmaaltijd, waaraan al de Rederijkers en zestien
der genoodigden deelnamen, getuigde van gulle vroolijkheid, eensgezindheid,
opgewondenheid, hartelijkheid. Om 5 uren in den morgenstond werd de partij
gesloten. Ik was zwaar verkouden, en ofschoon ik mij van wijn onthouden had, was
dit er niet beter op geworden.’Dagboek Beets, p. 50. Dankzij Beets zijn de namen
der genodigden bekend: het waren allen medestudenten. In hoeverre heeft deze
vergadering, die een succes was, er toe bijgedragen om het aanzien van de kamer te
verbeteren? Klikspaan schrijft immers, dat de kamer in het begin voor pedant werd
verklaard, en dat over haar ‘den Academischen banvloek’ werd uitgesproken:
‘Wanneer ik die dagen nu voor mijn geest terugroep, zie ik nog de verwondering,
de verbazing der Academie, als of zij zeggen wilde: - wat durft gij, opgeblazene
dwergen, bestaan! - en vervolgens dat schouderophalen, die honende bitsheid en
smalenden spot, met welken de meesten, helaas! de mare dier voornemens ontvingen.
Dat heette de Dichterclub, dat waren de Romantici der Hoogeschool, die de handen
in een sloegen en zich op den Leidschen Olympus een tempel wilden stichten, door
welks muren beschermd zij hunne trotsche kruin eene wijkplaats aan zouden bieden
tegen de aanvallen der lage benedenwereld.’Klikspaan, Studentenleven, pp. 380-381.
Klikspaan ziet een omslag in de waardering na de eerste buitengewone vergadering;
hij vergist zich wanneer hij deze bijeenkomst ‘anderhalf jaar na de oprigting’ laat
plaatsvinden.Ibidem, p. 382. Het openbare optreden en het gastmaal droegen er toe
bij, ‘dat alle hatelijke tegenkanting van stonde af aan een einde nam, en de besten,
de fideelsten, de geziensten uit het Studentencorps, zich even hartelijk als opregt met
de Poëtenclub verzoenden.’Ibidem, p. 382.
In dit opzicht is de tweede belangrijke bron, die ons wat de kamer betreft, ter
beschikking staat, meer betrouwbaar. Het was de gewoonte, dat de secretaris een
jaarverslag opstelde. Beynens eerste verslag is verloren gegaan, maar na het tweede
jaar verraste hij de Rederijkers met een geschiedverhaal, dat diepe indruk maakte.
Nicolaas Beets schrijft op 7 oktober 1835 in zijn dagboek: ‘Vergadering van de
Rederijkerskamer, waar BEYNEN zulk een jaarverslag en zoo voordraagt dat wij allen
geëlectriseerd zijn. Hij is inderdaad een genie. Ik zie hem voortaan met andere oogen
aan.’Dagboek Beets, p. 195.
Dit gunstig onthaal zal de secretaris er toe gebracht hebben, zijn verslag in het
licht te geven; het verscheen nog datzelfde jaar onder de titel Lotgevallen der
Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid, binnen Leyden, gedurende het
tweede jaar van derzelver bestaan.Leiden 1835. Dankzij deze bron weten we, dat
de eerste verjaardag, pas op 5 oktober 1834 gevierd, geen succes was: slechts acht
van de twaalf Rederijkers waren aanwezig, die zich bovendien ‘gedurende vijf of
zes uren voor het grootste gedeelte verveelden’.Beynen, Rederijkerskamer, p. 16.
Klikspaan en Beets bewaren het stilzwijgen over deze bijeenkomst. Over de tweede
buitengewone vergadering, gehouden op 18 maart 1835, horen wij des te meer.
Beynen schrijft: ‘Het vorige jaar was men opgetreden voor jonge menschen van
weinig ondervinding, voor vrienden en welbekenden, van wie wij billijk zachtheid
en toegevendheid konden verwachten, thans wilde men kiescher beoordeelaars,
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gestrenger regters voor zich zien.’Ibidem, p. 18. Hiertoe nodigde men een twaalftal
Viri honorati uit: de hoogleraren Van der Palm, Clarisse, Van Assen, Bake en Geel,
Kist, Van der Hoeven, Van der Boon Mesch, generaal van Gorkum en
kostschoolhouder Petrus de Raadt (Kneppelhouts en Beynens leermeester van
Noorthey), en voorts de nationale dichters Van der Hoop en Withuys: de eerste kwam,
de tweede niet.Ibidem, pp. 19-21. De bijeenkomst vond plaats in het Heerenlogement.
Een groot deel van het verslag van de secretaris kan men bij Klikspaan nalezen; een
belangwekkende passage over de recieten zoekt men daar echter tevergeefs: ‘Zij
waren (als reeds gezegd is) zeven in getal, en allen zeer gelukkig gekozen; men had
getracht echte poëzij te nemen; geen geest van Classicisme of Romantisme mogt in
de keus doorstralen, maar schoonheid moest het kenmerk van allen zijn. Men hoorde
dan ook geene Romancen van verliefde meisjes, van wanhopende jongelingen, van
oude burgten en kasteelen met rondwarende schimmen, niets van dit alles, maar het
was de Raad der Duivelen in Goddelijke verzen door BILDERDIJK bezongen, het was
de wanhoop van Cain, in statige regels door DA COSTA geschilderd, het was de
menschlievendheid van FENELON, in aangenaam dichtmaat door ANDRIEUX geschetst,
die men der vergadering door stem en gebaarden zou voorstellen.’Ibidem, pp. 28-29.
Nu kan men er over twisten of dat fragment uit Bilderdijks epos De ondergang
der eerste wareld, Da Costa's verchristelijkte Byron-vertaling of La promenade de
Fénelon van Andrieux geheel vrij zijn van classicistische of romantische elementen,
en of de secretaris in de hierboven vermelde uitspraak niet een wat karikaturaal beeld
van de Romantiek geeft. Belangrijker is, dat de Rederijkers kennelijk van hun
romantisch imago verlost wensten te worden. Over de wijze van reciteren merkt
Beynen op: ‘vrijelijk kan men zeggen, dat ook thans waarheid en eenvoud door de
recitatoren werden in acht genomen en niet zonder uitwerking op het auditorium
bleven.’Ibidem, p. 29. Dat klinkt al heel anders dan de lust naar effecten en
tegenstellingen, waar Klikspaan over sprak.
Toen de Viri honorati vertrokken waren, volgde een woest feest: het opperkleed
ging uit, men hield een orgie, waardig in een drama van Hugo te worden opgenomen,
kortom: ‘alle legitimiteit werd afgezworen en wij werden ultra-liberalen’, aldus
Beynen.Ibidem, p. 31. Naar zijn zeggen is het echter déze vergadering geweest,
waardoor de kamer ‘algemeen als eene schoone en nuttige inrigting’ erkend werd,
een omslag die Klikspaan dus abusievelijk een jaar tevoren laat
plaatsvinden.Klikspaan, Studentenleven, p. 382.
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De Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid

Het hoogtepunt uit de geschiedenis van de Rederijkerskamer vormde ongetwijfeld
de derde grote buitengewone vergadering, die op maandag 21 maart 1836 alhier, in
de Stadsgehoorzaal plaatsvond. Een week tevoren, op zondag 13 maart, had Nicolaas
Beets een meesterstuk van de oude Van der Palm aangehoord, en wat hij daarover
in zijn dagboek noteerde, is voor ons onderwerp niet zonder betekenis: ‘Nooit heb
ik hem nog zóo hooren spreken. Zijn voordracht was buitengewoon energique en
krachtig. En wederom de triomf van den eenvoud. Wij jongelieden zijn in de uiterlijke
welsprekendheid allen op den verkeerden weg; den weg der kwakzalverij. Maar wij
moeten er ons meê behelpen, omdat wij maar halve kunstenaars zijn. Onze eenvoud
zou zinledig, zou onbeduidend wezen. Men moet van der Palm zijn; men kan geen
van der Palm gelijken.’Dagboek Beets, p. 238.
De rol, die Van der Palm, onder meer hoogleraar in de gewijde welsprekendheid,
in de geschiedenis van het gezelschap heeft gespeeld, zou een nader onderzoek
verdienen. Uit Beynens jaarverslag weten we, dat hij het gezelschap ‘van den beginne
af aan steeds als eene nuttige en goede inrigting had aangemerkt, en nooit had
opgehouden naar deszelfs toestand te vernemen, en zijne beste wenschen voor hetzelve
uit te storten.’Beynen, Rederijkerskamer, pp. 19-20. Hebben de Rederijkers zich
gebogen over alles, wat Van der Palm voordien in geschrifte over de welsprekendheid
heeft opgemerkt? Waren zij vertrouwd met zijn reeds in 1810 gepubliceerde
Redevoering over den waren aard der welsprekendheid?In: J.H. van der Palm,
Redevoeringen, verhandelingen en losse geschriften. Deel I. Leeuwarden 1854, pp.
26-52. Kenden zij de formulering: ‘welsprekendheid is niets anders dan de volmaking
der menschelijke spraak’?Ibidem, p. 52. Wat Van der Palm in die verhandeling
terloops over de uiterlijke welsprekendheid opmerkt, zal dertig jaar later door
Klikspaan herhaald worden, namelijk, dat zij ‘hare volkomenheid nadert, of van hare
bestemming afwijkt, naar mate zij den toon en de uitdrukking aanneemt van natuurlijk,
krachtig en bevallig spreken, of zich daarvan verwijdert, door dichterlijken zang, en
dichterlijke tooneel-gebaren den boventoon te gunnen.’Ibidem, pp. 44-45.
De grijze Van der Palm kon op die maandagavond samen met meer dan
tweehonderd anderen in de Stadsgehoorzaal worden begroet. Er waren twaalf
professoren - Geel ontbrak! - terwijl de aanzienlijke Leidse families vooral door
dames vertegenwoordigd waren. Beets opende als president de vergadering met een
beroep op de welwillende toegevendheid van het publiek, verpakt in een verwijzing
naar een gedicht van Walter Scott.Zie Klikspaan, Studentenleven, pp. 390-392;
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Dagboek Beets, pp. 239-242. Het repertoire van die avond is exact bekend. Allereerst
het gedicht Bianca van Barbier, over een tragische liefdesgeschiedenis in een vroeger
Venetië, waaraan niet zonder weemoed wordt teruggedacht.A. Barbier, Il pianto.
Paris 1833, 2e druk, pp. 107-123. Dan Beets zelf, met De meinëed van Withuys,
waarin een ontslapen zeeman door een kus van zijn geliefde tot leven wordt
gewekt.C.G. Withuys, De meinëed, in: Nederlandsche Muzen-Almanak, 1828, pp.
162-185. Na De verjongingscuur van StaringA.C.W. Staring, De verjongingscuur,
in: Nederlandsche Muzen-Almanak, 1826, pp. 137-143. volgt Beynen, met een episode
uit Het beleg van Corinthe, de Byron-vertaling van Jacob van Lennep.J. van Lennep,
Het beleg van Corinthe. Uit het Engelsch van Lord Byron. Amsterdam 1831, pp.
18-37. De avond wordt besloten door Kneppelhout, met het gedicht Fantômes van
Victor Hugo, waarin jonggestorven schonen, die op een bal te luchtig ge-
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kleed waren geweest, op het kerkhof een danse macabre uitvoeren.Victor Hugo,
Fantômes, in: Oeuvres poétiques (éd. Pléiade), I. Paris 1968, pp. 666-671. Door de
tegenstelling tussen het schone en het afgrijselijke in dit vers, en de wellust waarmee
het doodsmotief beschreven wordt, kan men het gedicht beslist romantisch noemen.
De term past in iets mindere mate bij Byron en Barbier, minder nog bij Withuys, en
in het geheel niet bij de opgeruimde scherts van Staring. De avond was een groot
succes, en Beets kon daarna in zijn dagboek noteren: ‘Alles liep uitmuntend af.
Nafeest bij Gewin, en daarna op de Societeit waar een 20-tal jongelui ons met gejuich
ontving en toasten toebracht.’Dagboek Beets, p. 243.
Daarna lijkt het met de Rederijkerskamer bergafwaarts te gaan. Laten wij weer
Klikspaan aan het woord: ‘Sedert vervolgde de Kamer hare werkzaamheden stiller
en zediger, hoewel onafgebroken; verschillende omstandigheden droegen er toe bij
haar de scherpe kleur, welke de kweekelingen der Leidsche Hoogeschool in den
beginne zoo fel in de oogen had gestoken, te doen verbleeken; de Studenten-Autheurs,
die haar opgerigt hadden, verwoeijen in de groote maatschappij; hare letterkundige
strekking raakte min of meer uit de mode; de broederschap der Leden werd minder
innig, en langzamerhand werd de Rederijkers-Kamer niets meer dan een gewoon
Dispuut-Collegie voor uiterlijke Welsprekendheid, met al deszelfs wisselvalligheden
en kenmerkende verschijnselen, iets dat zij eigenlijk van hare stichting af reeds
geweest was.’Klikspaan, Studentenleven, pp. 392-393.
Het zou interessant zijn om na te gaan, wat de relatie is tussen de Rederijkerskamer
en het begrip ‘zwarte tijd’, in 1842 door Kneppelhout omschreven als: ‘O, die goede
dagen van voorheen, toen wij lange haren droegen en zoo diep rampzalig waren; die
zonnige jaren van Academievreugd, toen wij zoo wanhopig keken, toen men zich
aan eene voortdurende romaneske aandoenlijkheid overgaf, die ons benijdbare nachten
van slapeloosheid bezorgde, in heerlijker droomen gehuld dan de rust schenken kan,
en welke den verhitten dichter verzen ingaven, uitboezemingen van een diep, maar,
den Hemel zij dank! slechts gewaand en denkbeeldig ongeluk.’J. Kneppelhout, Mijn
zwarte tijd, in: Geschriften, X. Leiden 1864, p. 119. Kneppelhout spreekt over zichzelf
als achttienjarige; dat moet dus in 1832/1833 geweest zijn; Beets heeft het in de
terugblik op zijn ‘zwarte tijd’ over een negentienjarige, waardoor men in 1833/1834
uitkomt.Nicolaas Beets, De zwarte tijd, in: Proza en poezy. Haarlem 1840, pp. 71-100.
Ik denk, dat men veilig kan stellen dat de ‘zwarte tijd’ reeds goeddeels beëindigd
was, toen de eerste hoogleraren de zaal der Rederijkers betraden. Het romantisch
etiket lijkt vooral door buitenstaanders op de kamer geplakt te zijn; we zagen aan
Beynen dat men al in 1835 de strijd tussen Romantiek en Classicisme uit de weg
wilde gaan. Hoewel er in het repertoire roman-
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tische elementen te vinden zijn, kan men toch onmogelijk beweren, dat de Romantiek,
althans in de buitengewone vergaderingen, de overhand had. In dat geval zou de
waardering, die de Rederijkerskamer van mannen als Van der Palm, Van Assen en
Geel ontving, heel wat schameler zijn uitgevallen. De verdiensten van de kamer
liggen dus niet op het romantische vlak. Waar liggen zij wel? Misschien had Klikspaan
gelijk, toen hij zijn schets over de kamer afsloot met de conclusie: ‘Humaniteit heeft
zij bevorderd; beschaafde vormen heeft zij ontwikkeld; zin voor poëzij heeft zij
aangemoedigd; talenten heeft zij leeren huldigen; litterarische scherts heeft zij in het
aanzijn geroepen. Eere der Rederijkers-Kamer!’Kiikspaan, Studentenleven, p. 428.
Peter van Zonneveld

Een onbekende vertaling van Jacob Geel uit het Engels: Samuel
Johnson, Het leven van Herman Boerhaave
‘Van vroegere dagen af ... hebben de anonymi ... meest allen hunne mommen en
sluijers moeten afleggen ... De opsnuffeling en mededeeling daarvan moge bezigheid
geven; maar ik beweer, dat zij nog niet tot het domein der wetenschap behooren.’
Jacob GeelAlgemeene Konst- en Letterbode, II (1832), p. 452, geciteerd naar
Mengelwerk van Jacob Geel. Met inleiding en aantekeningen door J. de Rooij.
Zutphen [1972], p. 96.
Samuel Johnsons Life of Dr Boerhaave verscheen anoniem, verdeeld over vier
afleveringen, in het maandblad The Gentleman's Magazine van 1739.The Gentleman's
Magazine, IX (1739), pp. 37-38, 72-73, 114-115 en 172-176. Fotomechanisch herdrukt
in Early biographical writings of Dr Johnson. Ed. by J.D. Fleeman. Westmead 1973,
pp. 25-35. Ook aan vele andere afleveringen van dit tijdschrift werden door Johnson,
aan het prille begin van zijn schrijverscarrière, bijdragen geleverd. De biografie van
Boerhaave is zijn op-een-na-eerste proeve in dit genre. Zo'n veertig jaar later zou hij
pas zijn beroemde Lives of the English poets samenstellen. Hoewel zijn vroege
pennevrucht wat de gang van het levensverhaal en de vermelde feiten betreft geheel
steunt op de Oratio academica in memoriam Hermanni Boerhaavii gehouden door
professor A. Schultens, zien we dat Johnson in de dosering en interpretatie der
gegevens en in zijn commentaar en stijl al een geheel eigen stempel op dit werk drukt
en daarmee een fraai voorproefje levert van zijn latere biografische methode.Schultens'
Oratio verscheen in Leiden in 1738 en werd het volgende jaar herdrukt in Londen.
Er verschenen ook een Nederlandse en een Franse vertaling van.
Een vergelijking van de Engelse tekst met de Nederlandse vertaling, die in 1836
anoniem verscheen bij B.S. Nayler in Amsterdam, en een interpretatie van de
omstandigheden van deze publikatie, hebben mij er toe geleid, in een voordracht, de
vertaling toe te schrijven aan Jacob Geel.Zie mijn Samuel Johnson's Life of Dr
Boerhaave and a Dutch Translation, in: The age of Boerhaave. Ed. by J.A. van
Dorsten. Leiden 1983, pp. 17-21, waarin ook meer over Johnsons biografische
methode. De gegevens van de Nederlandse vertaling zijn: Het leven van Herman
Boerhaave: door Dr. S. Johnson. Uit het Engelsch. Amsterdam, Nayler & Co, 1836.
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Later kon deze toeschrijving bevestigd worden door de ontdekking van Naylers
omschrijving in twee van zijn verkooplijsten van deze publikatie als: ‘Johnson's
Leven van Herman Boerhaave: door Professor Geel vertaald’.Los blad, getiteld
Aanbieding van XXX April, MDCCCXLIV, verso. De tweede lijst, eveneens een los
blad, heeft geen titel en is ondertekend ‘Januarij 1842, Nayler & Comp.’. Beide
documenten bevinden zich in de Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering
van de Belangen des Boekhandels, Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Een
voorlopige lijst van Nayler-uitgaven werd samengesteld door mijn dochter Karin
Schoneveld als afstudeerproject aan de P.A. Tiele Academie, Hogere Beroepsopleiding
voor Bibliotheek en Documentatie te Den Haag. Aan haar dank ik mijn kennis van
het bestaan van bovengenoemde lijsten.
Benjamin Suggitt Nayler was een Engelsman die van 1821 tot 1848 in Amsterdam
gevestigd was, eerst als boekbinder en leraar Engelse welsprekendheid en daarnaast
vervolgens als uitgever, boekverkoper en
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veilinghouder. Naylers onconventionele geest en provocerend optreden deden zijn
reputatie, vooral in de boekhandel, geen goed. Zijn Amsterdamse bezigheden zijn
later dan ook vooral vanuit die gezichtshoek kritisch beschreven. Van literaire zijde
is echter niet lang geleden een, zij het niet-gedocumenteerde, poging gedaan hem op
dat gebied wat meer eer te geven.Zie Wim Zaal, Nooit van gehoord: twaalf
stiefkinderen van de Nederlandse beschaving. Amsterdam 19742, pp. 38-49. De
eerder bedoelde lileratuur is: A.C. Kruseman, Bouwstoffen voor een geschiedenis
van den Nederlandschen boekhandel. Amsterdam 1886, I, pp. 222-228, en J.H.
Scheltema de Heere, Nayler & Co, in: Jaarboek Amstelodamum, VIII (1910), pp.
139-153. Het is inderdaad als een zeer belangrijk promotor van de knnis der Engelse
literatuur in Nederland dat hij serieuze aandacht verdient. Daar is dit echter niet de
plaats voor. Slechts enkele aspecten van Naylers betrekkingen met Jacob Geel kunnen
hier aan de orde komen.
Zoals bekend vertaalde Geel in 1822 enkele gedeelten uit Sir Walter Scotts ballade
The lady of the lake.Zie Mengelwerk van Jacob Geel, pp. 140-162. In die vertaling
valt vooral op de grote getrouwheid waarmee Geel, anders dan latere vertalers van
Scott, te werk ging. Hij had zich duidelijk ten doel gesteld om naast inhoudelijke
aspecten vooral de verstechnische kwaliteiten van het origineel precies te imiteren.
De keuze van de fragmenten lijkt er daarbij bewust op gericht om zijn krachten op
uiteenlopende versvormen, zowel naar metrum en rijm als regel- en coupletlengte,
te kunnen beproeven. Nayler, die in datzelfde jaar ernstige kritiek had geuit op
Bilderdijks vertaling van Alexander Popes Essay on man, wist later Geels verdienste
naar waarde te schatten, toen hij over hem schreef: ‘Professor Geel, of Leyden, is a
downright Tantalizer; he presents his readers with delicious morsels, sets them
a-longing, and then waggishly enjoys their disappointments: it is hoped, however,
that he may yet gratify his numerous admirers with something more than a mere taste
of exquisite Translations - for, with him, Translation is a very different sort of thing
to what it is with Translators in general, many of whom have yet to learn their own
Language - “Heavens save the Mark!”.’ Deze opmerking komt voor in de ‘Notes’
bij zijn Engelse vertaling van een verhandeling in 1832 door N.G. van Kampen
gehouden in ‘The English Literary Society’.N.G. van Kampen, Verhandeling [over
den invloed der Engelsche letterkunde op de Hollandsche letterkunde] uitgesproken
in The English Literary Society, op woensdag, 8 Februarij, 1832: benevens de
vertaling in het Engelsch door B.S. Nayler, met aanteekeningen. Amsterdam, Nayler
& Co, 1836. Het citaat staat op p. 108. Voor Naylers kritiek op Bilderdijk zie zijn
An appeal to the judgements of the Dutch and French inhabitants of the city of
Amsterdam, on the subject of the English language. Amsterdam 1822. Nu was deze
Society door Nayler zelf in Amsterdam in 1823 opgericht, terwijl er later ook een
Leidse afdeling was waarin onder anderen Geel een actief aandeel had. Ook Beets
kende Nayler en als hij hem in de diligence op weg naar Den Haag ontmoet, noteert
hij in zijn dagboek: ‘English conversation all the way over’.Het dagboek van de
student Nicolaas Beets 1833-1836. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Peter van
Zonneveld. 's-Gravenhage 1983, p. 155. Niet in de laatste plaats echter met zijn
uitgaven van Engelse literatuur stimuleerde Nayler de kennis ervan in Nederland,
terwijl hij daarnaast ook als schrijver en vertaler optrad.
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In die laatste kwaliteit draagt hij een van zijn geschriften op juist aan Jacob Geel.
Uit die opdracht blijkt dat het Geel zelf was geweest die het betreffende werkje, J.H.
van der Palms Redevoering over het oordeel der nakomelingschap, aan Nayler had
aanbevolen ‘as worthy of being translated into English’.J.H. van der Palm,
Redevoering over het oordeel der nakomelingschap, benevens de vertaling, in het
Engelsch, door B.S. Nayler. Amsterdam, Nayler & Co, 1837, voorwoord To Professor
Geel, Leyden, p. [3]. In de voor hem typisch retorisch-uitvoerige betoogtrant, waarin
ook de schoolmeester zich niet onder stoelen, banken of korenmaten schuilhoudt,
legt Nayler in deze opdracht uit dat vertalen meer is dan het letterlijk overbrengen
van een tekst van de ene taal in de andere, want, zo weet hij blijkbaar uit eerdere
discussies met Geel, ‘You are perfectly aware, that no two languages can be
thoroughly transposed’ (p. 4), waarna hij Geel en de lezer amuseert met, als voorbeeld
van letterlijke overbrenging, de eerste dertien regels van de tekst, beginnend met ‘De
eer is de prikkel der verdiensten ... ’: ‘The honor is the prickle of the merits ... ’ (p.
4). Vervolgens verklaart hij dat dit zijn tweede vertaling is en dat hij spoedig hoopt
te kunnen beginnen aan ‘a third attempt on something now in Your Portfolio’ (p. 7).

Voor zover ik kan nagaan heeft Nayler die derde poging niet ten uitvoer gebracht en
dus, jammer genoeg, niets van Geel vertaald. Zijn eerste vertaling was overigens de
bovengenoemde verhandeling van Van Kampen, en ook daarin betoogt hij al uitvoerig
dat vertalen een ‘art’ is waar maar weinige vertalers aan toekomen. Vervolgens grapt
hij dan weer over het letterlijk overzetten en vertaalt uit de aanhef: ‘Geëerde
Vrouwenschaar’ met ‘Honored Womenscissors’ (p. 14). Deze verhandeling was vier
jaar eerder gehouden en vertaald maar kwam pas uit in 1836, hetzelfde jaar waarin
Nayler de opdracht aan Geel neerpende (gedateerd: ‘October 18th, 1836’).
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B.S. Nayler, ‘Teacher of Elocution’. Litho door Maria Elizabeth Nayler-Liernur, 1831
Foto: Gemeentelijke Archiefdienst, Amsterdam

In ditzelfde jaar verscheen nu Het leven van Herman Boerhaave. In een nawoord
daarbij schrijven Nayler en zijn compagnon: ‘Wij hebben ... gemeend, dat eene
Vertaling der bovenstaande levensschets geen overtollige arbeid was. Want hoewel
het, door vergelijking blijkt, dat Johnson de bekende Oratio van Schultens voor
oogen had, heeft hij echter zoo veel eigens, dat zijn opstel belangrijk is, als eene
getuigenis van de bewondering en achting, die Vreemdelingen den grooten Boerhaave
toedroegen’ (p. 36).
Het is moeilijk uit te maken of het initiatief bij Geel of bij Nayler heeft gelegen,
maar ook Geel heeft ongetwijfeld het eigene van Johnson waar Nayler terecht op
wijst ingezien, en om tot die constatering te kunnen komen was het zeker nodig om
de Latijnse tekst van Schultens en de Engelse van Johnson naast elkaar te hebben
gelegd en enige nauwkeurige filosofische arbeid te verrichten.
Geels grote verdienste als vernieuwer van het Nederlandse proza is bekend. Ook
bekend is dat hij zich daarbij onder andere liet inspireren door Laurence Sterne. De
losse, (schijnbaar) natuurlijke, de gevoelens nauwkeurig weergevende, maar ook
ironiserende stijl van A sentimental journey, die Geel het jaar daarna, eveneens
anoniem, en eveneens voor Nayler, vertaalde, was zeer aan hem besteed. Die vertaling
moet dan ook voor beiden de waarde van een soort credo hebben gehad. Op het eerste
gezicht mag het daarom misschien vreemd lijken dat ook Johnson hun bewondering
gaande wist te maken. Immers zijn stijl, ook reeds in dit vroege werk, kan men
karakteriseren als formeel, symmetrisch, uitgebalanceerd en retorisch gestyleerd geheel verschillend dus van die van Sterne.
Men moet derhalve constateren dat Geels voorkeur voor een informele schrijfstijl
hem geenszins doof heeft gemaakt voor Johnsons sonore perioden, waarmee deze
zoveel navolging opriep dat men er weldra een speciale term, ‘Johnsonese’, voor
bedacht. Gegeven Geels waardering wordt het tevens minder ongerijmd dat hij aan
Nayler nu juist een tekst van Van der Palm ter vertaling voorlegde. Ook diens stijl
was van een imponerende retorische gedragenheid. C.G.N. de Vooys heeft
aangenomen dat Geel onder andere op Van der Palm doelde toen hij een beschrijving
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gaf van de ‘verwaande stijl’, maar het citaat waarmee De Vooys dit tracht te staven
is eerder een kritiek op oppervlakkige beoordelaars die denken Van der Palm te
kunnen volgen, dan op de bekende redenaar zelf.Zie Jacob Geel, Onderzoek en
phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met een inleiding en
aantekeningen van C.G.N. de Vooys. Amsterdam [1911], pp. 202-203. Het betreft
een aantekening bij Geels Nieuwe karakterverdeeling van den stijl, p. 120. Ook
Nayler was, met zijn kennersoor als ‘teacher of elocution’, lang voordat hij Van der
Palm vertaalde, zeer te spreken over hem als ‘one of the few Dutch public speakers
who never “oversteps the modesty of nature”; his delivery is so distinct, that all may
hear what he utters; his gesticulation is neither extravagant nor ungracious; and his
matter worthy “to be had in remembrance”’ waarna hij echter tot de conclusie komt
dat, ‘though his Style and Matter are worthy of imitation and study, thousands of his
pretended admirers have never given him an attentive perusal.’G.N. van Kampen,
Verhandeling, Notes door B.S. Nayler, respectievelijk p. 62 en p. 94. Ook in de bij
Nayler in 1838 verschenen brochure Pillen voor recenserende geleerden te slikken;
en beenen voor heeren boekhandelaren te kluiven, prijst en citeert Nayler Van der
Palm in een bijlage (p. 59); op p. 38 worden Van der Palm en Geel vergeleken. Het
zijn precies deze ‘pretended admirers’ die Geel, in de door De Vooys bedoelde
passage, hekelde als de ‘diepe taalkenners’ in wier ‘goede ooren’ Van der Palms
woorden ‘een weinig weergalmen, maar zich ligt verliezen’.J. Geel, Mededeeling
aan alle recenserende geleerden in ons Vaderland. Amsterdam, Nayler & Co, 1837,
pp. 13-14 (herdrukt in Mengelwerk van Jacob Geel, zie p. 110). En om de cirkel rond
te maken, Van Kampen weet in de eerder genoemde verhandeling te melden dat ook
Van der Palm zelf ‘ten hoogste ingenomen is met Sterne, en vooral met deszelfs
Tristram Shandy, dien hij, in zijne jeugd, verslonden heeft’ (pp. 30,32).
Dat Geel uiteenlopende stijlen als die van Sterne, Van der Palm en Johnson kon
waarderen strookt geheel met zijn ondogmatische en open houding in literaire en
esthetische kwesties, waarin alleen kwaliteit de doorslag gaf. Als men Geels vertaling
van Johnson bekijkt of liever beluistert valt dan ook op hoe bekwaam hij enerzijds
de typische Johnsoniaanse cadansen heeft weten te treffen en anderzijds een
Nederlands schrijft waaraan - overigens geheel in overeenstemming met Naylers
vertalingsideaal - absoluut niet meer te horen is dat het vertaald Engels betreft. Ter
illustratie en bespreking volgt hier een passage in het origineel en in de vertaling:
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1 In the Perusal of these early Writers,
2 he was struck with the profoundest
3 Veneration of the Simplicity and
4 Purity of their Doctrine, the Holiness
5 of their Lives, and the Sanctity
6 of the Discipline practised by
7 them; but as he descended to the
8 lower Ages, found the Peace of
9 Christianity broken by useless
10 Controversies and its Doctrines
11 sophisticated by the Subtilties
12 of the Schools.
13 He found the holy Writers interpreted
14 according to the Notions
15 of Philosophers, and the Chimera's
16 of Metaphysicians adopted as Articles
17 of Faith.
18 He found Difficulties raised by
19 Niceties, and fomented to Bitterness
20 and Rancour.
21 He saw the Simplicity of the Christian
22 Doctrine corrupted by the private
23 vate Fancies of particular Parties,
24 while each adhered to its own Philosophy
25 and Orthodoxy was confined to
26 the Sect in Power (p. 38).
27 Bij het lezen dezer vroege schrijvers,
was hij doordrongen van den diepsten
eerbied voor de eenvoudigheid en
helderheid hunner leerstelsels, de
heiligheid van hunnen wandel en de
zuiverheid der tucht, die zij uitoefenden;
maar toen hij meer naar den
tijd der middeleeuwen afdaalde, vond hij
de vrede van het Christendom verbroken
door nuttelooze kerkgeschillen en deszelfs
leer vervalscht door de spitsvondigheid
der school.
Hij vond de heilige schrijvers uitgelegd
volgens de denkbeelden van wijsgeeren,
en de hersenschimmen der bovennatuurkunde
als geloofsartikelen
aangenomen.
Hij vond zwarigheden in het midden gebragt
door haarkloverij en gekoesterd
met bitterheid en wrok.
Hij zag de eenvoudigheid der Christelijke
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leer bedorven door de eigenzinnigheid
van afzonderlijke partijen,
terwijl een ieder zijne eigene philosophie
huldigde, en de regtzinnigheid
des geloofs het eigendom was der secte,
die op den zetel zat (pp. 10-11).
Op het lexicale vlak vallen hierin op:
was struck

-

was doordrongen

2

Lives

-

wandel

5

lower Ages

-

middeleeuwen

8

Sanctity

-

zuiverheid

6

Controversies

-

kerkgeschillen

10

sophisticated

-

vervalscht

11

fomented

-

gekoesterd

19

private Fancies

-

eigenzinnigheid

23

confined to

-

het eigendom was

25

in Power

-

op den zetel zat

27

Hoewel dit geen letterlijke vertalingen zijn, brengen zij de bedoeling telkens goed
over. In de meeste gevallen lijkt de reden van de afwijking gelegen te zijn op het
naast-hogere vlak van de syntaxis of het zinsritme, waarover direct meer. Het woord
‘zuiverheid’ is zwakker dan ‘Sanctity’ maar vertoont er wel grote klankovereenkomst
mee. Bovendien had Geel het woord ‘heiligheid’ al gebruikt als vertaling van
‘Holiness’. Een grammaticaal foutje maakt hij door ‘was struck’ niet met ‘werd’
maar ‘was doordrongen’ te vertalen. De retorische herhaling-met-variatie van ‘found’
(8), ‘He found’ (13), ‘He found’ (18), ‘He saw’ (21) is precies gehandhaafd.
Wat de zinsconstructie betreft zien we dat twee bepalingen zijn uitgebreid tot
bijzinnen: ‘practised by them’ (6) wordt ‘die zij uitoefenden’, een heel natuurlijke
vertaling; en ‘in Power’ (26) wordt ‘die op den zetel zat’, op zichzelf een fraaie
wending, die bovendien in parallellie staat met het werkwoordelijke slot van de eerste
bijzin die van ‘terwijl’ (24) afhangt: ‘huldigde’ tegenover ‘op den zetel zat’, ter
vervanging van de gepaarde finale positie van de nomina ‘Philosophy’ en ‘Power’.
De tweede volzin (13-17) klinkt in de vertaling op zichzelf goed. Bij handhaving
van de tweeling-constructie zou het woord ‘geloofsartikelen’ achteraan een ritmisch
zwak eind hebben opgeleverd. Wel had Geel kunnen vertalen:
uitgelegd volgens de denkbeelden van wijsgeeren ...
aangenomen als artikelen des geloofs.
De alliteratie van de gepaarde slotnomina ‘Philosophers’ en ‘Faith’ is verloren gegaan,
maar op vele andere plaatsen worden klank en ritme door gelijkwaardige effecten
vervangen. Zo wordt de trits:
Purity

of their

Doctrine
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Holiness

of their

Lives

Sanctity

of the

Discipline (4-6)

omgezet als
helderheid
heiligheid

van

zuiverheid

der

hunner

leerstelsels

hunnen

wandel
tucht

Daarbij geven de gelijkheid in woordlengte en suffix van de eerste kolom en de
regelmatige verkorting der woorden in de laatste kolom, van drie via twee naar één
lettergreep, een zeer welluidend resultaat dat niet onderdoet voor Johnsons
woordgroepen.
Ook de oorspronkelijke alliteraties vinden soms bij Geel gehoor. Zo wordt het
paar ‘Christianity’ (9) en ‘Controversies’ (10) tot ‘Christendom’ en ‘kerkgeschillen’
waarbij de toevoeging van ‘kerk-’ in de vertaling voor de alliteratie zorgt. De zin
eindigt met een drievoudige alliteratie in het Engels:
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sophisticated by the Subtilties of the Schools (11-12)
vervalscht door de spitsvondigheid der school.
Hierbij wordt met behulp van een tweede klank, de ‘v’ naast de ‘s’, de groep
bijeengehouden, waarmee tevens de vrije vertaling van het eerste woord wordt
gerechtvaardigd.
Afstappend van deze passage geef ik hieronder nog enkele willekeurige andere
voorbeelden waarin betekenis, klank en ritme met succes zijn nagevolgd:
Zijne praktijk was in den beginne niet groot en zijne omstandigheden in
geenen deele gunstig (p. 17)
(His Business at first was not great and his Circumstances by no means
easy (p. 114));
de goede uitslag zijner praktijk was het beste betoog van de gezondheid
zijner grondbeginselen (p. 20)
(the Success of his Practice was the best Demonstration of the Soundness
of his Principles (p. 115));
sijstemas, hetzij eerwaardig om hunne oudheid, of aanlokkelijk door hunne
nieuwheid (p. 21)
(Systems, whether venerable for their Antiquity, or agreeable for their
Novelty (p. 115)).
Evenals die naar Scott, was zijn vertaling van Johnson, zoals uit de gegeven
voorbeelden moge blijken, bijzonder getrouw. Echter op één enkele plaats, maar dan
ook nergens anders, laat Geel een zinsdeeltje weg. Ik voeg het er in het Engels op
de betreffende plek tussen: ‘Boerhaave was niet één dier geleerden, [of whom the
World has seen too many,] die hunne studiën door ondeugden ontsieren en door
onbegrijpelijke zwakheden zich te huis belagchelijk maken, terwijl hunne geschriften
hun de achting van verafgelegene landen verwerven, waar hunne geleerdheid maar
niet hunne dwaasheden bekend zijn.’ (p. 23) (‘Boerhaave was not one of those learned
Men, of whom the World has seen too many, that disgrace their Studies by their
Vices, and by unaccountable Weaknesses make themselves ridiculous at home, while
their Writings procure them the Veneration of distant Countries, where their Learning
is known, but not their Follies.’ (p. 172)). Zelf één van de ‘learned Men’ aan
Boerhaaves universiteit, won Geels collegialiteit het hier kennelijk even van zijn
vertalersintegriteit.
Ten slotte nog een tegencitaat om te laten zien dat, naast ook hier weer de klank,
bovendien de beeldspraak ten volle tot zijn recht komt. Johnson schrijft: ‘Paracelsus
[and] Helmont ... who have obtruded upon the World the most airy Dreams, and
instead of enlightening their Readers with Explications of Nature have darken'd the
plainest Appearances and bewilder'd Mankind in Error and Obscurity’ (p. 115), en
Geel vertaalt: ‘Paracelsus [en] Helmont ..., die aan de wereld de ijdelste droomen
hebben opgedrongen, en in plaats van hunne lezers met uitleggingen der natuur in
te lichten, de duidelijkste verschijnsels verdonkerd, en de menschen in dwaling en
duisternis hebben doen ronddwalen’ (pp. 19-20). Hier is een stylist van de eerste
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orde aan het werk geweest. Wie dit leest zal zich wel niet meer verbazen over mijn,
aanvankelijk sceptisch ontvangen, toeschrijving van deze vertaling aan Jacob Geel.
C.W. Schoneveld
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Jacob Geel over N.G. van Kampen: een afscheidsgedicht uit 1829

Nicolaus Godefriedus van Kampen
Van Kampen! Hier zitten wij onder het lommer (mannen en vrouwen)
Niet van de boomen: want het is in November nog al kil en kaal te Lis, en ik wou liever, dat
gij uwe dochter in de hondsdagen hadt laten trouwen,
Wanneer het bloed warm is en sneller loopt, en de lieve natuur
Onze verbeeldingskracht sterker doet werken, en de pas getrouwden...; maar al is het wat guur,
Wij zitten hier toch comfortable onder de schaduw - van uwe laauwren, waarmede ik uw hoofd
begroeid zie als een oranjerie. Zij doen er mij aan denken, dat gij gaat verkassen
Naar Amsterdam. Dat doet ons leed en genoegen, man! Maar wij willen het leed om uwentwil
dragen, en nu niet pruilen als uilen, en krassen.
Uw pen heeft het u bezorgd, vriend! die vijf letterzetters en twee drukkersgezellen kan doen
zweten en blazen, en de medaille-munt aan den gang doet blijven.
Dat wist de Raad van Amsterdam ook wel! Het is de verstandigste zet, dien zij in lang gedaan
hebben: zij willen hunne gemeente met werk en nijverheid gerijven;
Men zou anders somtijds vermoeden, dat er carrépruiken noodig zijn, om
Stads-regerings-brein-kassen te kalefaten.
Gij laat wel veel in den steek: dat beroemde gezelschap, waar men afspreekt, wat men vandaag
over vier weken voor de vuist zal bepraten:
En den Spaanschen Vrijdag, waar men zich oefent, om al wat bombastig en wansmakelijk is
(onnoodig; want men ontmoet het bijna nooit) te kunnen slikken, verduwen en weer kwijt raken.
Het is gemakkelijk, die twee gaten met vleesch en beenderen toe te stoppen; doch waar vinden
wij zulk een entrepôt-dok van wetenschap, zulk een hart, dat voor deugd en eerlijkheid als een
kalkoven staat te vlammen en te kraken? Maar ga in vrede! Ik zal u niet veel wijsneuzigen raad geven;
Doch gij gaat beter met geleerdheid om, dan met de nietige dingen van het dagelijksche leven:
Daarom, pas op zakkerolders! vermijd, met een' omweg, naauwe straten en knippen: c'est le
danger des grandes villes:
Steek uw armen niet door de mouwen, maar door het splitgat, als gij oreert: want zij dragen te
Amsterdam de toga's als kielen.
Het overige weet gij zelf het best. Dat gij met Gods zegen gaat, zal, hoop ik blijken.
Wij zullen U lang achter na zien: en gij zult nog wel eens pijn in de nekspieren krijgen van om
te kijken.

J.G.
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In zijn onvoltooid gebleven levensschets van Jacob Geel bestempelde R.C. Bakhuizen
van den Brink de periode 1830-1840 als ‘eene vruchtbare decade’, waarin de besten
onder de studenten ‘een oog van eerbied en genegenheid’ gevestigd hadden ‘op een
drietal hoogleeraren, die onderling innig verbonden, slechts voor elkander schenen
te leven, maar wier driemanschap zich in onverpoosde werkzaamheid voor de
belangen der Akademie kenmerkte en een meer gevoelden dan begrepen invloed op
de studentenwereld uitoefende. Het driemanschap bestond uit Hamaker, Bake en
Geel. Men zeide dat de goede van Kampen, destijds naar Amsterdam verplaatst, er
ook tot die gemeenschap behoord had, en dat zijne herinnering er nog honoris causa
toe behoorde’.Afgedrukt in: M.J. Hamaker, Jacob Geel (1789-1862) naar zijn brieven
en geschriften geschetst. Leiden 1907, p. XIII.
Nicolaas Godfried van Kampen (1776-1839) was in 1815 benoemd tot lector in
de ‘Hoogduitsche Taal- en Letterkunde’ aan de Leidse hogeschool, een functie die
hij vanaf 1823 verenigde met een betrekking als leraar aan het instituut Noorthey te
Voorschoten. In
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1829 werd hij hoogleraar in de ‘Nederduitsche Taal- en Letterkunde en de
Vaderlandsche Geschiedenis’ aan het Athenaeum te Amsterdam, een benoeming die
hij vooral te danken had aan zijn enorme produktiviteit: zijn bibliografie omvat
tientallen werken over de meest uiteenlopende onderwerpen, vooral op het gebied
der letterkunde en geschiedenis.Zie Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek.
Onder redactie van P.C. Molhuysen en P.J. Blok. Deel III. Leiden 1914, kol. 660-662;
S. Muller, Levens- en karakterschets van Nicolaas Godfried van Kampen.
Haarlem-Leiden 1840; en D.W. van den Brink, N.G. van Kampen. Leiden 1840.
Nicolaas Beets heeft ons een aardige beschrijving van Van Kampen nagelaten.
Op 18 juli 1835 bezocht hij de geleerde te Bloemendaal, waar deze de zomer
doorbracht. Beets noteerde in zijn dagboek: ‘Lieve hemel, wat is die H.G. toch
afgrijselijk leelijk. Een groote leeuwenkop (zoo als gij er in steenen palen uitgehouwen
ziet,) met gekrulde manen. Groove neus, groote mond, vuile tanden. Het geheele
aangezicht groezelig. Flauw lichtblauwe oogen. Scheeve nek. Het hoofd overzij. De
geheele gestalte naar de schrijftafel vergroeid. Zijn conversatie is belangrijk; maar
hij spreekt over alles tegelijk. - Undefatigable on all things, except washing.’Het
dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht
door Peter van Zonneveld. 's-Gravenhage 1983, p. 175. Op 7 januari 1836 typeerde
Beets hem nog eens als ‘Neerlands groote veelschrijver, de bevallige VAN
KAMPEN.’Ibidem, p. 218.
Het door Geel geschreven afscheidsgedicht, dat hier voor het eerst in extenso wordt
gepubliceerd,Het handschrift bevindt zich in de bundel Ltk. 409. Een beknopte versie
ervan is gedrukt in: Hamaker, Jacob Geel, pp. 125-126. heeft te maken met Van
Kampens vertrek naar Amsterdam. Deze had in Leiden actief deelgenomen aan het
culturele leven. Hij was lid van het leesgezelschap Miscens Utile Dulce, hij las Spaans
en Italiaans met Hamaker en Geel, en bezocht ook regelmatig de vergaderingen van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.Zie het levensbericht van N.G. van
Kampen door Matthijs Siegenbeek, opgenomen in diens jaarrede, in: Handelingen
der jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden, gehouden den 20 van Zomermaand 1839. [Leiden 1839], pp. 33-40; ook:
Hamaker, Jacob Geel, p. 68. Uit het gedicht kan men opmaken, dat de partij te Lisse
plaatsvond; vermoedelijk in logement De Zwaan, waar ook promotiediners en
vergaderingen van de Maatschappij werden gehouden. Tevens wordt er door Geel
gezinspeeld op een huwelijk van de dochter; de twintigjarige Maria Johanna van
Kampen was op 5 november 1829 in het huwelijk getreden met Cornelis Tiele, een
vierendertigjarige boekhandelaar. De trouwakte op het Gemeentearchief te Leiden
vermeldt als beroep van de vader van de bruid: ‘benoemd Professor in de
Nederduitsche Letterkunde en geschiedenis aan het Athenaeum te Amsterdam’. Uit
deze bron weten we ook dat de familie Van Kampen op Rapenburg 123 woonde,
niet ver dus van Geel, die tot 1835 kamers huurde op Rapenburg 95. Voordien had
Van Kampen als bibliothecaris van de Bibliotheca Thysiana op Rapenburg 25
gewoond - daar woonde hij althans in 1818.
Kort na dit samenzijn te Lisse zal Van Kampen naar de hoofdstad vertrokken zijn;
op 30 november 1829 aanvaardde hij zijn ambt met een oratie, getiteld Redevoering
over den geest der Nederlandsche letterkunde vergeleken met die van andere
volken.Haarlem 1830.
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Peter van Zonneveld

Hoor ik op Sempre een waldhoorn
Het gedicht van Piet Paaltjens, waarvan bovenstaande titel de eerste regel is, heeft
me steeds geïntrigeerd. Mej. Van Gilse schrijft op p. 29 van haar uitmuntende studie
De figuur van François Haverschmidt onder andere over hem: ‘deze is in de vijf
eerste verzen (dat wil zeggen de Immortellen, G.K.) de in vriendschap teleurgestelde
romantische Grübler, die zich verdiept in het ongrijpbaar, niettemin reëel, verband
tussen aanleiding tot en oorzaak van zijn smart-sensaties.’ Nu meen ik, dat hij in het
onderhavige gedicht (het laatste van de vijf) helemaal niet over teleurstelling in
vriendschap spreekt en een even gesuggereerd mogelijk verband met het niet
onverdienstelijk bespelen van de Turkse trom door een vriend in beter dagen wegwuift
met het volgende ‘Ach, ik weet zelf niet waarom.’ Bepaald verrast was ik, toen ik
een dezer dagen een passage van Heine onder ogen kreeg die mijns inziens als bron
van inspiratie voor Paaltjens beschouwd kan worden. Het betreft een fragment uit
Gedanken und Einfälle, afdeling III: Kunst und Literatur, waarin hij af en toe zeer
scherp uitvalt tegen allerlei schrijvers, in dit geval Ferdinand Freiligrath. Hij begint
met een algemene beschouwing over het rijm: ‘Das Wesen der neueren Poesie spricht
sich vor allem in ihrem parabolischen Charakter aus. Ahnung und Erinnerung sind
ihr hauptsächlicher Inhalt. Mit diesen Gefühlen korrespondiert der Reim, dessen
musikalische Bedeutung besonders wichtig ist. Seltsame, fremdgrelle Reime sind
gleichsam eine reichere Instrumentation, die aus der wiegenden Weise ein Gefühl
besonders hervortreten lassen soll, wie sanfte Waldhornlaute durch plötzliche
Trompetentöne unterbrochen werden.’
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Het komt mij voor, dat Paaltjens' ‘waldhoorn’ en ‘Turkse trom’, een in poëzie
misschien nergens elders voorkomende combinatie, door deze ‘Waldhornlaute’ en
‘Trompetentöne’ geïnspireerd zijn. Wel is er natuurlijk een enorm verschil tussen
de Trompete en de Turkse trom; de enige overeenkomst zit in ‘trom’. Men zou daarin
juist het verschil kunnen zien tussen Heine en Paaltjens, die in deze gedeeltelijke
gelijkheid toch zijn eigenheid bewaart ten opzichte van de door hem bewonderde
dichter. Heine laat op de geciteerde regels volgen: ‘So weisz Goethe die
ungewöhnlichen Reime zu benutzen, zu grell barocken Effekten.’ Bij Heine zou
eveneens een doorbreken van zachtere tonen door felle rijmklanken niet vreemd zijn.
Bij Paaltjens is dit anders, in elk geval in het gedicht waarom het hier gaat. De Turkse
trom kan wel luid zijn, maar evenzeer zachte klanken voortbrengen en daarmee in
de sfeer van de waldhoorn komen. Juist hierom is het Paaltjens kennelijk te doen.
Heine sprak van het parabolische karakter van de nieuwe poëzie en van ‘Ahnung
und Erinnerung’ als haar voornaamste inhoud. Zo heeft Paaltjens het stellig ook
gevoeld en dat in dit gedicht willen weergeven, waarbij ‘Ahnung’ bij hem
waarschijnlijk meer gold dan ‘Erinnerung’: de herinnering aan een vriend wordt
immers in de slotregel weer weggevaagd. Daarbij is het opmerkelijk, dat hij welbewust
het rijm laat spreken: de betrekkelijk doffe klanken van ‘trom’ en ‘waarom’ komen
in alle drie strofen als enige rijmen voor, een versterkend aanhouden van de
weemoedige grondtoon.
Dr. G. Kazemier

Veldekens visie op de vrouw. II
We krijgen in het heldendicht Eneide een andere Heinric van Veldeken en zijn
kijk-op-hooggeplaatste-vrouwen te zien.
Naar onze schatting is de dichter omstreeks 1170 een dertiger. Populair gesproken
kan hij dan weten, wat er in de wereld van vorsten en vorstinnen te koop en aan de
hand is. Alvorens dit te ontvouwen een enkel woord over de bronnen door hem
aangeboord.
In het bloeiende prins-bisdom Luik, waaronder ook het graafschap Loon
ressorteerde, bezat vrijwel elk klooster geestelijke en wereldlijke literatuur. In menige
abdij en kapittelschool beijverden zich bibliothecarissen in het verwerven van
handschriften. Menig convent was een scriptorium rijk. Daar zaten monniken van
uiteenlopende leeftijd aan hun schrijftafel, voorzien van welversneden pennen, veelal
van ganzeveren, potjes rooie, zwarte en blauwe inkt, rollen perkament, linialen en
ander gerief. Zo'n schrijfschool had een dubbel doel. Allereerst de voorraad codices
voor eigen gebruik uitbreiden. Vervolgens kopieën vervaardigen voor koopgrage
leken, adellijke personen die het grif konden betalen, of personen die niet beschikten
over een scriptorium. Bekend zijn manuscripten met fabels van Avianus en Phaedrus,
de Disticha van Cato, werken van Publius Vergilius Maro, vooral de Aeneis. Behalve
een verloren gegaan afschrift van het Latijnse kunstwerk beschikt Heinric nog over
een ander manuscript. Dit stamt uit Frankrijk en is circa 1160 geschreven in het
Anglo-Normandisch. Als Benoît de Saint More de auteur is, kan Heinric via de graaf
van Loon, verwant met de toenmalige vorst te Parijs, Lodewijk VII (1120-1180),
een kopie ter bestudering ontvangen hebben: Roman d'Enéas.
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En nu de visie van Veldeken op de vrouw, zoals hij ze voor zich zag en blijkt uit
zijn Eneide. We leggen ons beperkingen op en wel in deze zin. Aandacht en belichting
krijgen koningin Dido, heersend over Karthago, Lavinia, toekomstige bruid van
Eneas, Kamille, de vorstin en generaal van de vrouwelijke cavaleristen, geheten
Amazonen. Wat gebeurt er met de weduwe Dido?
Hoewel de vorstin bij het sterven van haar gemaal gezworen heeft nimmer te zullen
hertrouwen, heeft ze toen niet gedacht aan de scherpe pijlen van Amor en de vurige
Venusstralen. Vlak voor de ‘blijde inkomst’ van Eneas is zijn zoon Ascanius plus
gevolg feestelijk in Karthago ontvangen. Eneas, kleinzoon van de godin Venus,
ontvangt van haar een bovenaardse tongkus, waardoor in zijn binnenste een grote
hitte ontstaat. Tijdens de omhelzing door Dido slaat de vlam in haar hart. In de lange
avonduren weet de koninklijke gast Eneas dat vuur onopzettelijk aan te wakkeren.
Zijn boeiend verhaal over de brand van Troje is daar debet aan. Zo hevig heeft de
minnebrand Dido in zijn macht, dat ze het liefst met Eneas de luxueuze legerstede
in zijn luisterrijke slaapkamer had gedeeld. Doch van uitstel komt geen afstel mede
dank zij Moeder Natuur. Op fantastische wijze organiseert Dido een jachtpartij. Listig
weet zij haar gast in het woud van de meute af te zonderen. Dan breekt een noodweer
los. Beschut door een ondoordringbaar bladerdak vlijt Eneas zijn gloeiende partner
aan de voet van de boom neer. En daar vindt de éénwording onder de mantel der
liefde plaats. Veldeken knipoogt hier naar zijn lezend en luisterend publiek door ons
allitererend in te lichten: ‘wir weten wale wat des gewilt’ (vs. 1856). Het eenmaal
begonnen spel is niet enkel ludiek, maar ook erotisch. Heel het hof geraakt in opspraak
door het gedrag van de vorstin. De dichter zegt het duidelijk:
‘Si wart du kune ende balt
ende dede sinen wille
openbare ende stille’ (vs. 1916-1918).

Vooral pretendenten die vergeefs de weduwe hadden trachten in te palmen zijn nijdig
en afgunstig, dat de vreemdeling ‘here man worden was’ (vs. 1944). Het is de wil
der Goden, die aan dit alles een einde maakt. Zij gelasten Eneas met zijn mannen
het ruime sop te kiezen. Dramatisch en tragisch is het einde van Dido. In

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 2

22
haar slaapvertrek stapelt zij hout op, steekt de zaak in brand, stapt in het vuur en
beneemt zich met een zwaard het leven.
Aan de oevers van de Tiber spelen zich vervolgens spannende en schokkende
scènes af. Centraal staat de ontluikende liefde van de bekoorlijke prinses Lavinia en
de neerslag in Eneas' gemoed. Fier toont Heinric zijn psychologisch talent, vooral
in de breed uitgesponnen dialoog tussen moeder en dochter. De koningin wil hertog
Turnus als schoonzoon. Om haar doel te bereiken stelt zij alles in het werk om Eneas
zwart te maken. Zelfs de lasterlijke aantijging, dat hij homofiel is (vs. 10648), slingert
ze Lavinia naar het hoofd. Het baat de koningin niet en door spijt en nijd uitzinnig
geworden, pleegt ze zelfmoord. Lavinia is weg van de held Eneas. Volop bloeit de
liefde en zowel Venus als Amor zorgen, dat het minnevuur tot een bruiloft leidt,
waar de bruidegom zijn geliefde zesendertig zoentjes geeft!
Ten slotte nog de belichting van een uitzonderlijke vrouw. Ze heet Kamille, is
vorstin en generaal van een leger Amazonen, onversaagde, vrouwelijke cavaleristen.
Op het slagveld strijden Eneas' krijgers niet alleen tegen voetvolk en ruiterij, maar
ook tegen Kamille en haar geduchte medestrijdsters. Een Trojaans ridder ervaart dit
met dodelijke afloop. In een tweegesprek veroorlooft hij zich een obsceniteit ten
aanzien van de maagd Kamille. Hij wilde wel eens zien, hoe zij met hem op een
sponde te keer zou gaan! Haar antwoord is een speerstoot door zijn borst.
Ofschoon Heinric van Veldeken nog op andere plaatsen zijn visie op de vrouwen
ten beste geeft, achten wij de gegeven gevallen voldoende. Wij menen te mogen
vaststellen dat onze Mosaanse kunstenaar bijk heeft gegeven én in de legende, én in
de minneliederen, én in het heldendicht, dat hij een reële kijk op Gods schoonste
schepselen had en dat in zijn taal wist te verwoorden.
Jef Notermans

Ten onrechte hebben de filologen gemeend, dat Heinric van Veldeken op z'n schouder een eekhoorntje
droeg. Biologen zijn er zeker van, dat het diertje een vos moet voorstellen.
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Uit de commissies

Het beeld van de Turk in de zestiende-eeuwse Nederlanden
(Samenvatting)
De Nederlanden lagen ver van de gebieden die vanaf de vijftiende eeuw te maken
kregen met de Osmaanse expansie: de Middellandse Zee en Midden-Europa. Voor
de vorming van een beeld van de daar geleverde strijd met de Turken en van de
Turken zelf waren de Nederlanden aangewezen op informatie, afkomstig uit het
buitenland, in de vorm van nieuwstijdingen, reisbeschrijvingen en dergelijke. Uit
eigen ervaring kenden maar weinig Nederlanders het Osmaanse Rijk en zijn bewoners.
Ten tijde van de als bijzonder bedreigend ervaren veldtochten van sultan Süleym n
I in de jaren twintig en dertig van de zestiende eeuw sloten de publicistiek en de
beeldvorming in de Nederlanden nauw aan bij die in het Duitse Rijk. Net als daar
was de berichtgeving rond de slag bij Mohács (1526), het beleg van Wenen (1529)
en de Hongaarse veldtochten van de sultan bijzonder geschikt ‘Turkenvrees’ bij de
bevolking op te wekken en tegelijkertijd de rol van Karel V en zijn broer Ferdinand
als heldhaftige bestrijders van het Osmaanse gevaar nader te belichten. In deze jaren
was de Turkse dreiging voor de bewoner der Nederlanden niet iets dat ‘ver van zijn
bed’ was. Integendeel, in de nieuwstijdingen werd aangetoond dat het gevaar alsmaar
nader kwam; wanneer de christenen niet de handen ineen zouden slaan voor een
krachtig tegenoffensief zouden de Osmanen het Duitse Rijk kunnen overspoelen en
aan de grenzen van de Nederlanden terechtkomen. Zo stond het bij voorbeeld te lezen
in de wijd verspreide profetie van de beslissende slag tussen de sultan en de keizer
bij Keulen.
Deze angstgevoelens ebden later wat af. Het verbond tussen de Franse koning en
de sultan wekte verontwaardiging, maar de geslaagde verdediging van Malta (1565),
de slag bij Lepanto (1571) en de successen van de keizerlijke legers in Hongarije
aan het einde van de eeuw moeten ook de bewoners van de Lage Landen een hart
onder de riem hebben gestoken. De Turken werden gezien als geduchte militaire
tegenstanders - woest en wreed, maar ook dapper en voortreffelijk georganiseerd met wie ver weg slag werd geleverd, goed voor een spannend verhaal in een
nieuwstijding. Dergelijke en andere publikaties bevatten aanvankelijk nog veel
pro-Habsburgse en anti-Franse propaganda. Als de Nederlandse Opstand op gang is
gekomen, is er ook sprake van anti-Habsburgse, tenminste anti-Spaanse tendensen
in de pamfletliteratuur over de Turken. Er wordt dan gewezen op de tolerantie der
Osmanen ten opzichte van aanhangers van andere religies dan de islam: ‘liever Turks
dan paaps’ is een leuze die hiermee samenhangt. Men kreeg meer oog voor positieve
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kanten in de Osmaanse staatsinrichting en de maatschappelijke orde bij voorbeeld.
Deze wijziging in het beeld was mede het gevolg van de sterk gestegen kwaliteit van
de informatie over het Osmaanse Rijk, vooral vanaf de jaren zeventig te vinden in
beschrijvende werken in de volkstaal. De Turken werden minder vreeswekkend,
gewoner, als het ware ‘menselijker’. Terwijl in landen die direct met de Osmaanse
expansie werden geconfronteerd de verschrikkelijke Turk nog lang bleef rondspoken
in pamfletten, volksboeken, liederen en drama's ging het Nederlandse beeld - evenals
dat in Frankrijk en mogelijk ook Engeland - meer een rationele kant op. Mogelijk is
deze metamorfose mede tot stand gekomen onder invloed van de publicistiek rond
de Nederlandse Opstand, waarin het Kwaad in de eerste plaats bij de Spanjaarden
werd gelocaliseerd en het Spaanse juk ondragelijker dan het Turkse werd gevonden.
Overheerste aan het begin van de zestiende eeuw in de Nederlanden nog de angst
dat de Osmaanse veroveringen niet bij de Rijn zouden stoppen, aan het einde van de
eeuw was de Osmaanse gebiedsuitbreiding in Europa min of meer als gegeven
geaccepteerd en begonnen de Nederlanders, in het voetspoor van de Engelsen en
Fransen, te bezien of de Turken misschien goede handelspartners zouden kunnen
zijn.
M.E.H.N. Mout

De negentiende eeuw in De waterman (Samenvatting)
Spreekster brengt verslag uit van een onderzoek naar bronnen voor De waterman en
hun verwerking. Afwijkingen van het grote historische kader waarin Van Schendel
zijn held heeft geplaatst, zijn er vrijwel niet, maar grote vrijheid geeft Van Schendel
zichzelf, als hij specifieke bronnen gebruikt voor de kennis van kleinere, niet tot in
details bekende complexen uit de vaderlandse geschiedenis, te weten de belegering
van Gorkum en het optreden van de Zwijndrechtse Nieuwlichters.
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Voor hoofdstuk III van zijn boek heeft Van Schendel gebruik gemaakt van twee
werkjes uit 1814 waarin het beleg van Gorkum in de winter van 1813/1814 uitvoerig,
met veel tekenende details beschreven is, vooral van dat van D. de Graaff en ook
van dat van A. de Koning. Van Schendel veroorlooft zich vrijheden ten opzichte van
de chronologie, vult gegevens aan, combineert gegevens en verandert ze soms. Hij
heeft deze bronnen zo gebruikt dat in zeer kort bestek de belegering geconcretiseerd
en tegelijk zeer intens verbonden is met Maarten Rossaart in zijn geestelijke crisis.
Het beschikbare materiaal is dienstbaar gemaakt aan het levensverhaal van de
hoofdpersoon.
Tot een zelfde conclusie leidt het onderzoek van de bronnen op het volgende punt.
De voornaamste is De Zwijndrechtse Nieuwlichters (1816-1832) volgens de
gedenkschriften van Maria Leer van D.N. Anagrapheus uit 1892. Terwijl het profiel
van de broederschap duidelijk terug te vinden is in de roman, heeft Van Schendel
ook hier gecombineerd, gecomprimeerd en veranderd. Aan Anagrapheus' verhaal
blijkt Van Schendel ook in hoge mate zijn beeld van de Gorkumse calvinisten ontleend
te hebben, dat in de literaire kritiek tot op heden vaak aangezien is voor een beeld
van het Nederlands calvinisme, terwijl het in feite een vorm ervan is, die van de
‘zware’ calvinisten, zoals die onder andere voorkwam in de ‘gezelschappen’. Deze
soort van calvinisten speelt in het verhaal van Anagrapheus de voornaamste rol naast
de Nieuwlichters. Alleen, terwijl zij daar tot de eenvoudigsten behoren, maken zij
bij Van Schendel deel uit van de gezeten burgerij: in De waterman verbindt Van
Schendel het steile geloof met het streng hanteren van burgerlijke normen.
De slotconclusie luidt dat Van Schendel met eerbiediging van een aantal kaders
zich als kunstenaar stelt boven de feiten van de historische werkelijkheid ter wille
van de door hem geconcipieerde held: voor hem heeft de Verbeelding het primaat.
Dr. M.H. Schenkeveld

Huygens' grafschriften (Samenvatting)
Huygens heeft tussen 1620 en 1684 ruim tachtig Nederlandse graf- of rouwdichten
geschreven. Hiervan heeft S. Witstein er in haar proefschrift vijf geanalyseerd en
verder heeft L. Strengholt in een artikel over Huygens' epigrammen ook enkele
grafschriften (‘GS’) besproken. Spreker beperkt zich tot de teksten die Huygens zelf
‘grafschrift’ heeft genoemd. De meeste daarvan bevatten een formule als ‘Hier light
X.’ of iets van die aard, terwijl de tekst gericht is tot de lezer, dat is de voorbijganger
die even bij het graf stilstaat. S. Witstein heeft haar analyses van Huygens' grafdichten
in het kader van de retorica geplaatst. Aan de hand van twee plaatsen uit de
autobiografie van Huygens' jeugd toont spreker aan, dat deze op ruim dertigjarige
leeftijd aan de voorschriften van de retorica weinig waarde hechtte. Daarom acht hij
de toepassing van retorische terminologie bij de bespreking van Huygens' GS niet
gewenst. Hij illustreert dit door zijn eigen visie op Huygens' (eerste) GS voor zijn
kleindochtertje Susanna Doublet te stellen tegenover een uitspraak van Strengholt
daarover. Wel acht spreker Witsteins onderscheiding van ‘gedichten van
concettistisch-epigrammatische inspiratie’ en een meer conventioneel type ook op
de GS van toepassing. Als voorbeeld van het laatste type noemt hij het GS voor de
dienstbode Fijtje Reijers, dat men door zijn opgewekte toon gemakkelijk voor een
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pseudografschrift zou kunnen houden, als op het gemeentearchief in Den Haag niet
haar begrafenis in oktober 1631, het jaar waarin het GS is geschreven, geboekstaafd
was. Een voorbeeld van het concettistisch-epigrammatische type is onder andere het
GS van Caspar Duarte, waarvan de Latijnse en de Nederlandse tekst de aandacht
verdienen.
Opvallend is het, dat Huygens meermalen enige tijd, soms lange tijd, liet verlopen
voor hij aan het schrijven van een GS toekwam en eveneens, dat hij vaak meer dan
één GS voor één persoon schreef, soms zelfs een hele reeks. Als voorbeelden hiervan
worden de reeks van twaalf GS voor Lucretia van Trello en die van elf voor dokter
Verstraten besproken. De laatste reeks is onmiddellijk na het overlijden geschreven;
het is duidelijk dat dat de directe impuls was. Bij de reeks voor Lucretia kwam die
impuls echter pas veertien maanden na haar dood, in juni 1664. In het begin van die
maand schreef Huygens in Frankrijk een schijnbaar grappig, maar in wezen diep
ernstig gedicht bij het overlijden van de Haagse predikant Strezo, op het dubbelrijm
Strezo / dé soo. Spreker acht het zeer wel mogelijk, dat de rijmassociatie Strezo /
Trello de directe aanleiding is geweest, die tot het schrijven van de verlate GS voor
Lucretia leidde. De inspiratie hield Huygens dan in haar ban, tot alle invallen verwerkt
waren.
Aan het slot van zijn voodracht zegt spreker, dat hij vergelijking van Huygens'
GS met die van de klassieken of Huygens' tijdgenoten achterwege heeft gelaten. Zijn
bedoeling was slechts een aantal van de GS op hun waarde te schatten en hun ontstaan
te verklaren.
Dr. B.C. Damsteegt
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Uit de Noordelijke Afdeling

De Friese dichter Obe Postma (Samenvatting)
De Friese dichter Obe Postma (Cornwerd 1868 - Leeuwarden 1963) is, nadat hij aan
de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd was, in 1894 benoemd tot leraar
wiskunde en mechanica aan de Rijks Hogere Burgerschool te Groningen, een
betrekking die hij zonder onderbreking tot zijn pensionering in 1933 heeft vervuld.
Postma's publikaties op zijn vakgebied zijn gering gebleven. Na in 1895 bij professor
J.D. van der Waals te zijn gepromoveerd (Iets over uitstraling en opslorping was de
titel van zijn dissertatie) heeft hij zich, als onderzoeker en auteur, op andere gebieden
gericht die kennelijk meer zijn voorkeur hadden. Zijn agrohistorische studies hebben
hem in vakkringen een uitstekende naam bezorgd. Als dichter wordt hij gerekend
tot de grootsten die de Friese literatuur tot dusver heeft gekend. Toen hij - sinds zijn
pensionering in Leeuwarden woonachtig - in 1963 overleed gold hij als ‘de oudste
dichter van West-Europa’. Dat was zeker fraai geformuleerd en op zichzelf misschien
ook wel waar, maar hoe kon iemand ‘gelden’ als wie of wat ook in West-Europa als
vrijwel niemand buiten de eigen regio van zijn (poëtisch) oeuvre en de betekenis
daarvan iets afwist? Postma's faam als dichter moest zich immers logischerwijze tot
Friesland, tot de liefhebbers van de Friese literatuur beperken. Daarbuiten was hij
onbekend en dus ook onbemind. Pas in onze tijd is daarin, voor zover mogelijk, iets
ten goede veranderd blijkens recent gepubliceerde vertalingen van sommige van zijn
verzen als bij voorbeeld in Maatstaf.
Postma's poëzie, definitief bijeengebracht in de Samle fersen (1978), kent in feite
slechts één thema, namelijk dat van 's mensen verbondenheid met de kosmos die in
al wat leeft (en geleefd heeft...) troostrijk wordt herkend en ervaren. Postma
debuteerde betrekkelijk laat. Hij is al vrij geruime tijd leraar in Groningen en heeft
zijn Sturm-und-Drangperiode dus al lang achter de rug als hij, in 1900, zijn eerste
verzen publiceert. Op die late start is dan wel een heel erg lange baan gevolgd: zijn
laatste verzen schreef hij toen hij de negentig al was gepasseerd. Merkwaardigerwijze
houdt hij zich in zijn poëtische nadagen nog nadrukkelijk bezig met zijn Groningse
leraarstijd - een onderwerp dat hij voordien zo goed als geheel heeft gemeden. Bij
een zo solitaire figuur als Postma (hij bleef ongehuwd en leefde zeer teruggetrokken)
is het een opvallend feit dat hij in zijn gedichten zo vaak de ‘gemeenschap’ zoekt
met collega-dichters in de vorm van verwijzingen naar en schuchtere polemieken
met hun werk. Postma zocht het, wat zijn dichterlijke biotoop betreft, bepaald niet
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in het isolement maar volgde het literaire leven op de voet. En op voet van gelijkheid.
Zijn bijzondere voorkeur voor persoon en werk van J.J. Slauerhoff springt daarbij
in het oog - aan hem heeft Postma enkele van zijn aangrijpendste verzen gewijd. Dat
het werk van P.C. Boutens hem bijzonder aansprak mag, gezien beider geaardheid,
geen verwondering wekken en het is dan ook relevant, in dit verband te wijzen op
Postma's vertalingen van een aantal verzen uit de Strofen uit de nalatenschap van
Andries de Hoghe. Meer dan verdienstelijk, en al weer typerend voor Postma's brede
belangstelling, zijn zijn vertalingen van Rilke en van
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Emily Dickinson - twee uitersten aan wie Postma zich niettemin verwant moet hebben
gevoeld. Anderzijds moet worden vastgesteld dat het vertalen van Postma's eigen
poëzie in het Nederlands veelal tot teleurstelling zal leiden. Ik denk dat Maarten 't
Hart gelijk had toen hij concludeerde - gezien ook de geheel eigen kleur van Postma's
Fries taalgebruik - dat in zo'n vertaalproces het ‘patina’ van de authenticiteit voor
een zeer groot deel moet verdwijnen.
Postma's leraarschap in Groningen heeft hem in aanraking gebracht met vele
generaties leerlingen uit Stad en Ommeland, die blijkens de uitkomsten van een
enquête die ik in 1978 heb gehouden warmgestemde herinneringen aan hem zijn
blijven koesteren. Niet zozeer aan ‘Obe(r)tje’ Postma als Fries dichter - velen hebben
daar niet meer dan een flauw vermoeden van gehad - als wel aan Postma de docent
en vooral de mens achter de docent. Bij zijn afscheid van de Groningse RHBS zou
hij tegenover de jongere collega's hebben bekend: ‘Ik had nooit leraar moeten worden.’
Uit de antwoorden op de vragen die ik van bijna honderd nog te achterhalen
oud-leerlingen (en oud-collega's) heb mogen ontvangen blijkt dat zij het wat dat
betreft met de oude meester volstrekt oneens zijn geweest.
Freark Dam

Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1983
Zaterdag 24 maart 1984 werd in het Odeon-theater te Amsterdam de Lucy B. en
C.W. van der Hoogt-prijs uitgereikt aan Lela Zečković voor haar in 1981 verschenen
bundel gedichten Belvédère. Traditie getrouw was de plaats van uitreiking door de
bekroonde uitgekozen en ook het divertissement dat de aanwezigen die middag werd
aangeboden was in overleg met Lela Zečković bepaald. Vera Beths en Reinbert de
Leeuw speelden een Sonate pour violon et piano (1927) van Maurice Ravel en een
Nocturne (1928) van Aaron Copland. De snaarklanken contrasteerden wonderwel
met de vreemde, muzikale tongvallen die deze middag in Odeon te beluisteren vielen.
Onder de genodigden van de in Joegoslavië geboren en getogen dichteres bevonden
zich namelijk vele vrienden die haar in de eigen landstaal complimenteerden. Lela
Zečković zei in haar dankwoord dat met de bekroning van Belvédère haar ‘adoptie’
nu officieel bevestigd was. Ze had er nu een ander land bijgekregen en het land van
oorsprong
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weten te behouden. Ook in het door Peter van Zonneveld voorgelezen juryrapport
werd gewezen op Lela Zečkovićs vruchtbare relatie met twee taalgebieden. Hoewel
een deel van de in Belvédère opgenomen gedichten eerder in het Servokroatisch
verscheen, hebben de door Zečković vertaalde verzen een zo eigen toon gekregen
dat men beslist van originele Nederlandse poëzie mag spreken.
De voorzitter van de Commissie voor schone letteren van de Maatschappij ging
in zijn openingspraatje in op de doelstelling van de Van der Hoogt-prijs. Hij
constateerde dat het debutantenkarakter van de prijs met de jaren is verwaterd en
ook oorspronkelijk nauwelijks heeft bestaan. Het merendeel van de bekroonde auteurs
had, voor hun de Van der Hoogt-prijs te beurt viel, de sporen in de letteren reeds
verdiend. Veel van de bekroonden werden ‘blijvers’ in de Nederlandse literatuur:
‘was de Van der Hoogt-prijs werkelijk een aanmoedigingsprijs voor debutanten dan
zouden er meer bekroonden moeten zijn die, geschrokken van het eerbetoon, nooit
meer iets schreven.’ De voorzitter stelde dat het idee van de aanmoedigingsprijs
onaangetast bleef: ‘een schrijver is nooit te oud om aangemoedigd te worden.’
De voorzitter van de Maatschappij, de heer R. Visser, overhandigde Lela Zečković
de bij de geldprijs behorende penning en oorkonde. Maatschappijsecretaris R. van
der Paardt toonde onverwacht zijn rederijkerskunsten door de bekroonde met een
toepasselijk Latijns woordspel te verrassen.
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Na het officiële gedeelte laafden de genodigden zich nog lang aan geboden drank en
spijs.
Een groot aantal vakgenoten was deze middag naar Odeon gekomen om de
uitreiking met de dichteres te vieren. Ook de oud-voorzitter van de Commissie voor
schone letteren, Willem van Toorn, was aanwezig. De zittende commissieleden willen
hem hier nog eens hartelijk danken voor zijn waardevolle bijdragen aan de commissie.
A. van Dis

Van de secretaris
Verslag van de werkvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
gehouden op 23 maart 1984.
Op de werkvergadering ter voorbereiding van de jaarvergadering, gehouden op
23 maart 1984 in de Universiteitsbibliotheek te Leiden, waren behalve het bijna
voltallige bestuur drie leden aanwezig: dr. W.C. Braat, mw. dr. M.M. Prinsen en
H.G. Schneeweiss.
Nadat de voorzitter om 19 uur 35 met een kort welkomstwoord de vergadering
had geopend, werd als jaarletter de ‘n’ vastgesteld.
Hierna bracht de secretaris de lijst van de door leden voorgestelde kandidaturen,
inmiddels alfabetisch gerangschikt, ter sprake. Tegen geen van deze namen werden
bezwaren ingebracht, terwijl anderzijds van de gelegenheid kandidaturen te
ondersteunen ruimschoots gebruik werd gemaakt. Bijna vijftig namen konden
zodoende aan het bestand van potentiële leden worden toegevoegd.
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt, zodat de voorzitter al om 20 uur
09 de werkvergadering kon sluiten.
Verslag van de buitengewone jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, gehouden op 23 maart 1984.
Direct aansluitend op de werkvergadering vond een buitengewone jaarvergadering
plaats. De voorzitter legt uit waarom deze noodzakelijk is: bij testament heeft dr.
Tj.W.R. de Haan vrijwel zijn gehele vermogen (een woonhuis met inboedel) aan de
Maatschappij vermaakt. Het bestuur zou deze erfenis graag aanvaarden en ziet als
beste oplossing de verkoop van het huis: exploitatie in welke vorm dan ook ervan
zou de Maatschappij immers geld kosten in plaats van opleveren. Ten aanzien van
eventuele transacties van onroerend goed is het bestuur echter afhankelijk van de
goedkeuring der leden bij de jaarvergadering, c.q. een buitengewone jaarvergadering.
Na enige discussie bepalen de aanwezige leden dat de door de voorzitter verwoorde
oplossing inderdaad de beste is. Unaniem geven zij het bestuur de toestemming
dienovereenkomstig te handelen en de uit verkoop gewonnen gelden naar goeddunken
te besteden.
De secretaris meldt het overlijden van de leden S. Ferwerda, W. van Elden, P. Arents,
dr. T.A. Rompelman, J. Poortman en dr. G.W. Ovink.
Bedankt als lid hebben dr. J.G.W.F. Bik, dr. A.P.J. Brouwers, H. van Buuren, dr.
W. Lagerwey en mr. dr. Jan den Tex.
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Van de door het bestuur benoemde nieuwe leden hebben hun benoeming aanvaard
C.B. Wels, mw. A.W. Wieles-Maathuis, J.J.M. van Gent, dr. P.J. van Swigchem en
W. Kuyper.
R.Th. van der Paardt
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[nummer 2]
Redactioneel
Na het omvangrijke Geel-nummer van mei biedt de redactie U een aflevering van
het Nieuw Letterkundig Magazijn aan met de meer gevarieerde inhoud, waaraan U,
zoals de redactie hoopt, inmiddels gewend bent. Dit betekent niet dat een
thema-nummer niet in de smaak gevallen zou zijn: de redactie is zeer erkentelijk
voor alle vriendelijke woorden en de milde kritiek die haar hieromtrent bereikte. Zij
hoopt voorts dat de belangstelling van de leden der Maatschappij tevens zal blijken
uit de toezending van niet te lange, ook voor de mede-leden interessante artikelen.
In afwijking van de vorige nummers vindt U ditmaal niet de rubrieken Uit de
commissies en Uit de Noordelijke Afdeling, welk verzuim in dit nummer wordt
opgevangen door de gedichten van C.O. Jellema en in het volgende ongetwijfeld
goed zal worden gemaakt, wanneer U bij voorbeeld een verslag over de honderdste
verjaardag van het ‘Leidse tijdschrift’, het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, alsmede van de verscheidene prijsuitreikingen zult kunnen lezen.
Verheugd constateert de redactie dat het Magazijn ook buiten de kring van de
Maatschappij de aandacht trekt en de aanleiding is geweest voor een heuse polemiek.
Aan de heer Huberts is gaarne de gevraagde plaatsruimte gegeven om enige bezwaren
tegen Wadmans Vestdijk-stuk in de tweede aflevering van de eerste jaargang naar
voren te brengen.
Deze aflevering wordt besloten met mededelingen van de secretaris over de
samenstelling van het bestuur voor het verenigingsjaar 1984-1985, mutaties in de
ledenlijst en ten slotte met de namen en adressen der nieuwe leden. Helaas beschikte
de redactie niet tijdig genoeg over het verslag van de jaarvergadering om dit nog in
dit nummer op te nemen.

‘De wech ter begeerder stede.’ Rondom het speurwerk naar de
grammaticus uit 1568
‘Al is't nu so dat de reysiger den wech ingaet die hem geraden wordt duer 't beweghen
van sulken raet, nochtans en sal hem de wech ter begeerder stede niet bringen omdat
het de man gheseyt heeft, maer mits dat de wech bij sijn eyghendom gewisselijken
derwaerts leydt...’
(Johan Radermacher: Voorreden vanden noodich ende nutticheit der
Nederduytscher taelkunste.)
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In 1849 ontdekte de Leidse geleerde J.T. Bodel Nijenhuis in het kasteel Popkensburg
op Walcheren een gedateerd handschrift (1568) dat de aanzet bevatte tot de
oudstbekende Nederlandse grammatica. Deze grammatica vormde slechts een klein
deel van de ontdekte tekst. Veel uitvoeriger was de inleiding die eraan voorafging;
hierin kwam de auteur met allerlei interessante observaties over kindertaal, over het
Nederlands van buitenlanders en over het ‘buitenlands’ van Nederlanders.
Merkwaardigerwijze stonden in deze inleiding ook tal van opmerkingen, gewijd aan
de uitspraak en spelling van het Engels.
Bodel Nijenhuis maakte van zijn ontdekking een afschrift dat hij in oktober van
hetzelfde jaar aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde schonk (Ltk. 15).
Pas in 1919 zou de Utrechtse hoogleraar J.W. Muller de tekst van het handschrift
uitgeven. Hij moest zich hierbij verlaten op het afschrift van Bodel Nijenhuis, want
het oorspronkelijke handschrift was inmiddels zoek geraakt. Muller, die zich baseerde
op het taalgebruik van de auteur, voelde er veel voor om het auteurschap aan D.V.
Coornhert of aan een rederijker uit diens omgeving toe te kennen. Hij meende ook
dat het handschrift dat ten grondslag had gelegen aan Bodel Nijenhuis' afschrift, niet
de originele tekst kon zijn geweest, maar een afschrift van iemand die zijn Nederlands
slecht beheerste.
In 1975 werd op het kasteel Ter Hooge (van de familie Van Lynden), gelegen
tussen Koudekerke en Middelburg, een muur doorgebroken. Achter die muur kwam
een map te voorschijn met onder meer het handschrift dat Bodel Nijenhuis in 1849
in handen had gehad. Nadere studie van dit origineel - sinds kort bekend als het
handschrift Van Lynden - bracht aan het licht dat het een klad was van de auteur
zelf. De mogelijkheid lag nu open om door onderlinge vergelijking van handschriften
uit dezelfde tijd de auteur ervan op te sporen. Dit is gelukt: de auteur is niet Coornhert,
maar Johan Radermacher (Aken, 1538 - Middelburg, 1617), een geleerde koopman
in Londen uit de Antwerpse kring rond Abraham Ortelius en Christoffel Plantijn.
De volledige tekst van het handschrift zal met een tekstverklaring, een uitvoerige
inleiding en de nodige illustraties worden gepubliceerd in Archief. Mededelingen
van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, dat, naar wordt
verwacht, nog dit jaar zal verschijnen. Daarna zal deze uitgave in de vorm van een
overdruk verkrijgbaar zijn.
In december 1980 werd de administratie van de Vakgroep Nederlands te Leiden
telefonisch benaderd met de vraag of er bij ons iemand thuis was in de letterkunde
van de zestiende eeuw. Door de telefoon begreep ik dat het ging om een handschrift
in privé-bezit. Mijn ervaringen met privé-bezitters waren op dat moment niet gunstig.
Ik werd juist in die periode geconfronteerd met allerlei gerommel rond het handschrift
van de zeventiende-eeuwse, Bredase rederijker Dingman Beens (inmiddels gelukkig
in het bezit van de Maatschappij) zodat ik op dat moment nogal op scherp stond. De
afspraak werd voornamelijk uit neerlandistiek plichtsbesef gemaakt. Indien het
immers om zestiende-eeuwse rederijkerspoëzie zou blijken te gaan, kon ik nog altijd
mijn Amsterdamse collega's er blij mee maken, was de gedachte.
Het ging allemaal anders dan ik op grond van het telefoongesprek en op grond
van eerdere, negatieve ervaringen met privé-bezitters had verwacht. Op de afspraak
verschenen twee uiterst beminnelijke vrouwen die het in een plastic boodschappentasje
meegebrachte handschrift eigenhandig hadden getranscribeerd. Het waren A.M.
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barones van Lynden-de Bruïne en mevrouw mr. C.A. Binnerts-Kluyver die vol vuur
vertelden over een muur die in 1975 was doorgebroken, waarachter een kist was
gevonden met een deel van een familie-archief. Zij hadden eigenhandig de tekst
getranscribeerd en waren gefascineerd geraakt door de inhoud ervan en nu waren ze
benieuwd of dit geschrift aan neerlandici bekend was. Het geschrift was getiteld:
Voorreden vanden noodich ende nutticheit der Nederduytscher taelkunste. Anno
1568 geschreven. Het bleek geen geschrift van letterkundige, maar van taalkundige
aard te zijn.
Indachtig de door de minister opgelegde promotiedruk, stelde ik mijn bezoeksters
voor dat ik hen slechts zou ‘begeleiden’ en dat het feitelijke onderzoek voor hun
rekening zou zijn. Dit voorstel bleek in goede aarde te vallen. Vervolgens raadde ik
hun gelukkig de juiste, secundaire literatuur aan, zodat we bij de volgende bijeenkomst
al wisten dat we hier met een aan Coornhert toegeschreven grammatica te maken
hadden, die al in 1919 in het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde was
uitgegeven. Gedurende de volgende bijeenkomsten werd deze gepubliceerde tekst
die door de dames nauwkeurig werd vergeleken met het origineel, grondig besproken.
Daarna vergeleken zij de hand met die van een Brusselse autograaf van Coornhert
(wat later door mij voor de zekerheid nog eens werd overgedaan) en zij raadpleegden
tal van deskundigen in den lande, wat hun zeer veel genoegen schonk, niet in het
minst omdat een paus op het gebied van de paleografie hun toevoegde dat als
neerlandici vonden dat het handschrift van Coornhert was, zij dat dan maar beter
ook konden geloven. Toch kwam hun hele wereld op losse schroeven te staan. Dit
zou trouwens ook anderen overkomen die met dit handschrift en met de resultaten
van de bestudering ervan te maken zouden krijgen. Eén iets stond uiteindelijk toch
vast: het handschrift was een klad, want de vele doorhalingen waren niet zozeer
correcties van verschrijvingen, maar door de auteur zelf aangebrachte verbeteringen
van de tekst. Aangezien inmiddels was komen vast te staan dat de tekst niet in
Coornherts hand was geschreven, was dit een afdoende reden om Coornherts
auteurschap van deze oudste grammatica definitief af te wijzen.
Het feit dat het zoek gewaande origineel eindelijk terecht was, wat het tevens
mogelijk maakte om de Haarlemse notaris als auteur af te wijzen, leek mij belangrijk
genoeg om er de ‘geleerde wereld’ van in kennis te stellen. Op grond van de gegevens
die de onderzoeksters mij leverden en mede op grond van
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eigen onderzoek (aan die verleiding was ook ik ten slotte ten offer gevallen) schreef
ik in nauw overleg met hen een klein artikel dat ik afsloot met een profielschets van
een mogelijke auteur. Vervolgens werd dit artikel de redactie van Dokumentaal ter
hand gesteld. Bert van Selm vond dat het stukje een ruimer publiek verdiende en
raadde mij aan, ook omdat de redactie van Dokumentaal op dat moment bedolven
werd door kopij, het naar De Nieuwe Taalgids te sturen. Na vele maanden kreeg ik
van dit befaamde tijdschrift een brief, waarin mij werd verteld dat zowel de volledige
taalkundige als letterkundige redactie zich over het artikeltje hadden gebogen, waarbij
zij tot de slotsom waren gekomen dat mijn bevindingen ‘te voorlopig’ waren. Het
hoofd schuddend over de eeuwigheidswaarde van de produkten in De Nieuwe
Taalgids, plaatste Bert van Selm mijn stukje in het decembernummer 1982 van
Dokumentaal. Nauwelijks een week na publikatie meldde de archivaris van het
Rijksarchief in Zeeland zich met het verzoek of het handschrift kon worden uitgegeven
in het Jaarboek van het Zeeuwsch Genootschap. De enige voorwaarde die hij stelde,
was dat in de inleiding gewezen zou worden op de Zeeuwse achtergrond van deze
vondst. Wat dat betreft, zouden weinig mensen zozeer op hun wenken worden bediend
als hij. Ik bedong evenwel nog een jaar uitstel, want ik wilde toch nog een poging
wagen om achter de werkelijke identiteit van - zoals Hellinga het steeds hardnekkig
zei - de ‘grammaticus uit 1568’ te komen. Op het juiste spoor gebracht door mijn
profiel in Dokumentaal (hoe onvolkomen ook) slaagde ik er ten slotte in de
zestiende-eeuwse humanist Johan Radermacher, een mercator sapiens die zich in
1599 te Middelburg vestigde om aldaar in 1617 te overlijden, als de auteur aan te
wijzen. Deze ontdekking zou pas in maart 1984 plaatsvinden. Maar in de tussentijd
hadden mijn twee vrouwelijke steunpilaren niet bepaald stilgestaan: niet alleen hadden
zij mijn transcriptiewerk zeer kritisch onder de loep genomen, maar ze hadden ook
in binnen- en buitenland handschriften bestudeerd van alle in aanmerking komende
auteurs.
Er gebeurde tevens nog iets anders: in januari 1984 werd ik benaderd door de
organisatoren van de tentoonstelling ter herdenking van het 400-jarig bestaan van
Spiegels Twe-spraack om het handschrift van de onbekende grammaticus ter
bezichtiging naar Nijmegen te laten overbrengen. Aan dit verzoek werd voldaan
zoals elke taalkundige die de Nijmeegse tentoonstelling heeft bezocht, zal hebben
kunnen constateren. Maar intussen groeide de angst dat opnieuw door een of ander
noodlottig toeval dit kostbare cultuurbezit ontoegankelijk zou worden of nog erger:
voor studie in Nederland verloren zou gaan. Als oplossing werd ten slotte gevonden
dat het handschrift de eerstkomende honderd jaar in bruikleen zou worden gegeven
aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde waar het praktisch zij aan zij zou
liggen met het afschrift van Bodel Nijenhuis. Het is de verdienste van prof. dr. J. A.
van Dorsten en het Sir Thomas Browne Institute geweest dat aan de officiële
overdracht op 24 maart een officieel tintje werd gegeven. Het persbericht, dat bij die
gelegenheid door de Leidse universiteit werd uitgegeven, kreeg vrij onverwacht een
overweldigende belangstelling van de nieuwsmedia.
Van Dorstens kennis van en liefde voor het Nederlandse humanisme van de
zestiende eeuw zijn voldoende bekend. Het zal dan ook niemand verwonderen dat
hij mij ten behoeve van het onderzoek zijn microfilm van het Gentse handschrift van
Radermacher ter beschikking stelde. Dit Gentse handschrift is essentieel geweest om
volledige zekerheid te krijgen omtrent het auteurschap van Radermacher. Ter
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gelegenheid van de overdracht werden vier korte lezingen gehouden. Dr. G.R.W.
Dibbets plaatste de grammatica van Radermacher in het ruimere kader van de
renaissancistische belangstelling voor spelling en grammatica in de Nederlanden, de
anglist dr. J. Kerling behandelde op geestige wijze de Engelse connectie, zelf gaf ik
een overzicht van de bewijsvoering waarop mijn toeschrijving aan Radermacher
berustte en de kunsthistorica mevrouw drs. B. Heezen bracht tot nu toe onbekende
biografische gegevens over Radermacher naar voren. Daarna schetste mevrouw Van
Lynden in de vorm van een allegorie de genoegens en ongenoegens die met het
onderzoek in kwestie verbonden waren geweest: ‘We kwamen naar Leiden niet ten
einde raad, maar ten einde raad te vragen’ luidde het, in tegenstelling tot de suggestie
op de voorpagina in De Volkskrant van 23 mei. Uit het verhaalde werd in elk geval
duidelijk hoezeer beide onderzoeksters betrokken waren geraakt bij het wel en wee
van het handschrift en hoe de geheimzinnige auteur met hen een ‘mariage à trois’
ging vormen. Blijkens het dankwoord namens de Maatschappij van de bibliothecaris
mr. J. R. de Groot was deze laatste zinspeling tot groot vermaak van alle aanwezigen
niet door iedereen even goed begrepen. Daarna mocht het gezelschap van genodigden
het handschrift in ogenschouw nemen, waarbij de heer De Groot in de rol van
Cerberus kon worden waargenomen die het handschrift tegen al te grote aandacht
lijfelijk verdedigde. De grammatica lijkt voorlopig in goede handen te zijn!
Het handschrift kan als volgt beschreven worden.
Signatuur: UB Leiden, hs. Ltk. 2148.
[J. Radermacher:] Voorreden vanden noodich ende nutticheit der Nederduytscher
taelkunste. [Londen,] 1568, 8 katernen in folio in elkaar gevouwen; blanco: fol. 6
verso, 8 verso t/m 16 verso. Gefolieerd: moderne potloodfoliëring 1 recto t/m 8 recto;
fol. 6 recto is slechts voor één derde beschreven en fol. 8 recto is voor twee derde
beschreven.
Afmetingen blad en bladspiegel: resp. 304 x 215 mm; ca. 280 x 175 mm (voor
wat betreft fol. 1 recto).
Schrift: hoofdzakelijk gotische letter. Hier en daar is door de auteur een Italiaanse
letter gehanteerd om de tekst die in deze letter is gesteld, reliëf te verlenen.
Papier: kettinglijnen lopen verticaal; het watermerk bevindt zich in het midden
van het blad. Dit watermerk verwijst mogelijk naar Denis le Bé, papiermaker te
Troyes, die vanaf 1548 werkte. Zekerheid dienaangaande is er evenwel niet.
K.J.S. Bostoen
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Iets over hs. Ltk. 2156Enkele medewerkers van de Leidse
universiteitsbibliotheek wil ik gaarne danken voor hun hulp bij het
schrijven van dit artikel: drs. R. Breugelmans, conservator der
Westerse gedrukte werken, dr. P.F.J. Obbema, conservator der
Westerse handschriften, en drs. J.A.A.M. Biemans, Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta.
Op 26 juni 1984 kocht de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, door toedoen
van de conservator der Westerse handschriften van de Leidse universiteitsbibliotheek,
dr. P. F. J. Obbema, op de veiling no. 265 van Van Gendt Book Auctions BV te
Amsterdam nr. 316 ‘Liedekens, Minnezangen, Balladen’. Dit verzamelhandschrift
was enkele jaren tevoren in Catalogus 71: Pays-Bas anciens van het antiquariaat
Pierre Berès te Parijs als nummer 6 aangeboden, maar bleef toen, vanwege het hoge
bedrag (60.000 Fr.fr.) dat ervoor werd gevraagd, onverkocht. Het heette daar een
‘Recueil de manuscrits poétiques flamands originaux, en partie inédits, des seizième
et dix-septième siècles’.
In een negentiende-eeuwse band zijn in dit handschrift, dat als signatuur Ltk. 2156
kreeg, bij elkaar gebonden allerlei liedekens en balladen, geschreven op allerlei papier
uit de zestiende en zeventiende eeuw. Het verzamelhandschrift bevat, volgens de
uiterst deskundige beschrijving in de catalogus door de heer F. H. Matter van de
KNAW te Amsterdam, 23 verschillende stukken. Het tweede (1v) ervan heet in de
catalogus ‘Lied du comte Van Egmont. Chanson célèbre mentionnée pour la première
fois en 1582 et dont un texte a été publié en 1854 par E. de Coussemaker dans les
Annales du comité flamand de France, 1, pp. 183-190 d'après un manuscrit différent,
du dix-septième siècle’.
Het antiquariaat Pierre Berès geeft als ‘provenance’: ‘Vente non identifée du début
du vingtième siècle (no. 106 Liedekens) - Ant. W. M. Mensing (cat. 1937, no. 878)
- Général Willems’. Dit is de generaal-majoor Jacques Willems (1870-1957), van
1923 tot zijn dood voorzitter van de ‘Société des Bibliophiles et Iconophiles de
Belgique’, zoon van de hellenist, bibliofiel en vriend van Vosmaer, Alphonse Willems
(1839-1909) en jongere broer van de ‘vossejager’ Leonard Willems (1864-1938)
(zie onder meer Biographie Nationale...de Belgique 37 (1971-1972), pp. 843-847).
Generaal J. Willems heeft het huidige Leidse handschrift gekocht uit het bezit van
de Amsterdamse antiquaar en verzamelaar W. M. Mensing (1866-1936), wiens
boeken in december 1936 te Londen geveild werden. Ons handschrift kwam toen
als nr. 878 in de catalogus voor. J. Willems kocht daar onder meer twee handschriften
die thans berusten in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (hss. IV 671 en IV 675)
evenals de handschriften die als nr. 1 en nr. 6 voorkomen in de catalogus Berès. De
vermelding ‘Mensing (cat. 1937)’ in de catalogus Berès was voor mij niet te verifiëren.
Uit de literatuur omtrent de twee genoemde Brusselse handschriften blijkt dat er in
elk geval in december 1936 een veiling is geweest.
Hs. Ltk. 2156 komt ook al voor in de veilingcatalogus Frederik Muller & Cie,
17-19 juni 1912, onder nr. 39 als ‘Chansons flamandes et françaises de la fin du
XVIe siècle et du commencement du XVII, écrites sur des feuilles séparées par
diverses mains’. De traditie wil dat dit nr. 39 afkomstig zou zijn van J. W. Wurfbain,
van wie, evenals van Van Lith de Jeude en van ‘plusieurs autres collections de la
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Hollande et de la Belgique’, stukken geveild werden. Dat het handschrift werkelijk
van J. W. Wurfbain afkomstig zou zijn, kon ik echter niet bevestigd krijgen. Op mijn
vraag dienaangaande aan de ‘Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van
de Belangen des Boekhandels’ (sinds kort gehuisvest in de universiteitsbibliotheek
te Amsterdam), antwoordde mw. M. Keyser me (15 juni 1984): ‘De Bibliotheek van
de Vereeniging is in het bezit van een geannoteerde catalogus van de betreffende
veiling (Nv. 3613). Daar blijkt slechts uit dat het handschrift (no. 39) voor ƒ 34. verkocht werd aan het veilinghuis. Of het een commissie betrof is helaas niet na te
gaan, daar het archief van de firma Frederik Muller verloren is gegaan. Uw vraag
aan wie het handschrift oorspronkelijk toebehoorde is daardoor ook niet te
beantwoorden.’
Hoe dan ook, het jaar tevoren, te weten op 17, 18 en 19 oktober 1911 werd hetzelfde
handschrift te Gent in de Savaenstraat nr. 2, ‘sous la direction de Camille Vyt,
libraire-expert’ geveild. De ‘Catalogue de la bibliothèque de feu M. Alphonse
Diegerick, conservateur des archives de l'état à Gand’ vermeldt ons handschrift onder
nr. 223 als ‘Chansons flamandes (et quelques unes en français). Recueil manuscrit
de 23ff, écrit des XVIe-XVIIIe siècles’. Op 17 oktober 1911 had Willem de Vreese,
bibliothecaris van de Gentse universiteitsbibliotheek, aan Vyt een briefkaart
geschreven met het verzoek nr. 223 ‘voor de bibliotheek te koopen, tallen. prijs,
tenzij Gij een dergelijk order mocht hebben van de Brusselsche Bibliotheek.’ Die
prijs was blijkbaar toch niet hoog genoeg, immers op ‘23 xber’ 1911 schrijft C. Vyt
aan W. de Vreese, Prof.: ‘no. 223 uit Veiling van 17 8ber is door Mr. De Molin-Claeys
boekverkooper te Brugge, aangekocht voor frs. 28.-.’
Voor zijn Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, een titel die al tot het jaar 1902
teruggaat, heeft De Vreese het hs. Diegerick, zoals hij het noemde, naderhand nog
beschreven met vermelding van de verschillende stukken die erin voorkomen.
Het zal omstreeks 1950 zijn geweest, dat dr. J.J. Mak mij een aantekening
overhandigde die hij bij het raadplegen van de BNM op de universiteitsbibliotheek
te Leiden had gemaakt. Het betrof hs. nr. 223 van Diegerick en wel een ‘Liedeken’
‘Van den Waghen van Ronsen’ met de beginverzen:
Sa musiciens ras op de been
wij commen u versoeken
den waghen staet gereet
past op en nempt u boeken.

Het tweezijdig beschreven blad (31,5 x 19,5 cm) waarop dit lied, samen met nog
twee andere voorkomt, werd door W. de Vreese, blijkbaar bij vergissing, gedateerd
‘18e e.’. Op de aantekening van Mak komt bovendien nog voor ‘variant in hs. K.B.
Br. 19589, No. 38’, een gegeven dat ontbreekt op de fiche van De Vreese in de BNM,
fiche die aan de aantekening van Mak ten grondslag ligt.
De variant waar het briefje van Mak naar verwijst, bevindt zich in de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel, te weten in handschrift nr. 19589. Volgens de beschrijving
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van W. de Vreese in de BNM te Leiden, bevat dit handschrift ‘40 liederen en
gedichten (Fransche & Nederl.), op losse bladen van alle formaat, samen gebonden.
Achteraan een tafel, geschreven door de Laval, uit Gent. In dorso van het le stuk,
dat gevouwen is: “MS de feu M. Willems, no. 58 fr. 5-00”.’ Is met M. Willems Jan
Frans Willems bedoeld, de vader der Vlaamse Beweging? De Nederlandse stukken
werden door De Vreese genummerd. Nr. 38 is het lied dat door hem als volgt
beschreven wordt:
‘sa musiciens syt op de been 14x5
wij comen u besoucken ± 1700
den waeghen staet gereet
past op en nemt u boecken...
In fine: vivat die van ronsse en ghendt
als die van geel en mechelen doot sijn.’

Dr. Mak wist dat dit lied over Ronse, mijn geboorteplaats, mij zou interesseren en
hij hoopte blijkbaar dat ik er een bijdrage aan zou wijden. Maar daartoe heb ik destijds
geen gelegenheid gehad. Dat ik er eerstdaags toch iets over hoop te publiceren, komt
doordat prof. dr. W.L. Braekman, in Volkskunde 81 (1980), nr. 1, pp. 12-28, het lied
‘Den Wagen van Ronse’ kritisch uitgegeven heeft niet naar handschriften, die hem
blijkbaar onbekend waren gebleven, maar naar de negende druk, te dateren tussen
1801 en 1810, van De nieuwe Vlissingsche Tydkorter, of verbeterd Snaakje. Van
deze druk bezit de Gentse universiteitsbibliotheek twee exemplaren, tegen de Leidse
universiteitsbibliotheek één.
In 1893, in De Navorscher 43, pp. 433-440 had G.P. Roos het volledige lied reeds
gepubliceerd op grond van de ‘7de vermeerderde en verbeterde druk, bij Gabriel
Clement te Middelburg z.j. uitgegeven’. Die zevende druk moet ergens tussen de
jaren 1729 en 1780 zijn verschenen. Op 3 juni 1729 immers was Gabriel Clement,
drukker der Staten van Walcheren ‘vrij in gilde’ en op 19 februari 1780 is hij, blijkens
A.M. Ledeboer (De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland...
Deventer 1872, p. 296) overleden. Deze zevende druk vertoont, te oordelen naar de
uitgave van Roos, een originelere versie dan de negende, Amsterdamse druk. De
zevende druk zelf kon ik echter niet achterhalen. De Centrale Catalogus in Den Haag
kende alleen maar de negende druk, zoals ook D.F. Scheurleer, Nederlandsche
liedboeken p. 238 (1912). Op 4 September 1984 deelde de Provinciale Bibliotheek
van Zeeland me mede, dat men niet over een exemplaar van de zevende druk beschikte
en dat die, hoogstwaarschijnlijk, ook vóór de brand van 1940 geen deel heeft
uitgemaakt van haar collecties.
Wij beschikken dus thans niet alleen over twee versies van ‘Den Waghen van
Ronse’, te weten uit de zevende (tussen 1729 en 1780) en de negende druk (tussen
1801 en 1810) van De nieuwe Vlissingsche Tydkorter, maar ook nog over twee oudere
versies in handschrift, die, hoewel ze niet vrij zijn van corrupties, toch in de tijd
zoveel dichter staan bij het oorspronkelijke, zestiendeeeuwse rederijkersgedicht.
Toch blijven de teksten van het Vlissingse liedboekje waardevol. Ze verhullen
weliswaar, door hun doorlopende, als ‘proza’ gedrukte versie, het oorspronkelijke
vers- en rijmschema, maar hier en daar hebben zij toch soms een tekst bewaard die
oorspronkelijker is dan die van de zoveel oudere handschriften uit de zeventiende
eeuw. Anderzijds vertonen de handschriften de oorspronkelijke vorm met veertien
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verzen in elke strofe met het kunstige rijmschema, die er toch geheel anders uitziet
dan de kritische reconstructie van Braekman met twintig verzen in elke strofe.
Het ligt in mijn bedoeling eerstdaags beide versies in handschrift van ‘den waghen
van ronsen’, dus zowel de Leidse als de Brusselse tekst, uit te geven samen met de
redactie uit de negende druk van de Vlissingsche Tydkorter, maar dan met de vereiste
vers-indeling, en wel in het Jaarboek van De Fonteine te Gent.
F. de Tollenaere

Woordspel voor fijnproevers
Constantijn Huygens heeft zich halverwege zijn leven een keer erg boos gemaakt op
Vondel, van wie hij - terecht - vermoedde, dat die de vertaler was van een Latijns
gedicht dat hij in 1641, na de onthoofding van Strafford in Londen, geschreven had.
Op de bijzonderheden van die terechtstelling ga ik nu niet in. Het is voor ons doel
voldoende te weten dat Huygens die executie beschouwde als een wandaad van de
tegenstanders van de Engelse koning.
Waarom was Huygens zo vertoornd over Vondels vertaling? Hij moet het gevoel
gehad hebben, dat de subtiliteiten waar het hem in het Latijnse vers om begonnen
was, in de vernederlandsing allemaal vergroofd of verdwenen waren. Het metrum
en de woordkeus ervan waren tegen zijn smaak. Hij moest, schreef hij aan Van Baerle,
niets hebben van ‘die bombastische grootspraak, dat Amsterdamse al te dikke te-veel’.
In zijn verontwaardiging begon hij zelf aan een vertaling van zijn Latijn. En we
moeten wel erkennen dat, anders dan bij Vondel, met name in de slotregel de
stijlfiguur van de ‘paronomasia’ - woordspeling door middel van het gebruik van
homoniemen of schijnbare homoniemen - op verbluffend knappe wijze gehandhaafd
is.
De latinist Huygens had zijn diepe respect voor de doodsverachting van Strafford
op het schavot uitgesproken in een vernuftige wending: ‘O sub securi nobilis
securitas!’ - hetgeen zoveel zeggen wil als ‘O, edele gerustheid van gemoed onder
de bijl van de beul!’
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Vondel had daar, blijkbaar in een moment van dichterlijke zwakheid of haast, van
gemaakt: ‘O edele gerustheit onder // Den slag der ongeruste bijl!’ - een inderdaad
nogal gewrongen manier van uitdrukken. Er is weliswaar een poging gedaan om de
paronomasia met ‘securis’ (‘bijl’) en ‘securitas’ (‘gerustheid’) over te brengen, maar
wat moeten we aan met een ‘ongeruste’ bijl?
Huygens maakt er een staaltje van zijn superieur taalvermogen van. Hij vertaalt
met een alexandrijn: ‘O voor 't onedel swaerd hoogh-edele onbeswaerdheid!’ De
stijlfiguur is schitterend vernederlandst: ‘swaerd’ - ‘onbeswaerdheid’, met daarbij
de aangescherpte antithese in de adjectieven ‘onedel’ en ‘hoogh-edele’. Een zinvolle
antithese: de wrede onrechtvaardige straf van de laffe vijanden contrasteert met de
onschuld en de ongebroken moed van het slachtoffer.
Stoïsch-christelijke onbekommerdheid in het aangezicht van de dood, dat was iets
waar Huygens de allergrootste bewondering voor had. De Engelse edelman is voor
hem het type van de ware held, martelaar ook, die zonder vrees sterft voor een
rechtvaardige zaak, ja die het in opperste gemoedsrust als een voorrecht beschouwt,
dwars door het onrecht van zijn moordenaars tot God te gaan, liever dan te
marchanderen met zijn heiligste principes. Het slachtoffer is dan ook, voor wie de
zaak op de juiste manier beschouwt, de eigenlijke overwinnaar.
Het spel met de woorden ‘securis’ en ‘securitas’ is intussen naar het lijkt niet door
Huygens zelf bedacht. Of als hij er al zelf op gekomen is, dan had hij toch een
voorganger in de befaamde filoloog Justus Lipsius. Die gaf in een van de moeilijkste
perioden van de tachtigjarige oorlog, in 1584, een vermaard geworden geschrift uit,
getiteld De Constantia, ‘Over de Standvastigheid’. Hij zet daarin de betekenis uiteen
van de centrale deugd van de stoïsch-christelijke levenswijze. Temidden van de
ellende op aarde is er voor de wijze mens maar één manier om gerust te leven,
namelijk door de onvervreemdbare standvastigheid van het innerlijk te beoefenen,
waarmee men alle slagen van het lot kan doorstaan. Voor Constantijn Huygens was
de constantia extra ‘sprekend’, doordat hij in zijn voornaam zich als het ware van
zijn geboorte af verplicht wist dat ideaal na te streven.
Het is eigenlijk ook wel erg waarschijnlijk, dat hij met zijn fabelachtige belezenheid
het klassieke werk van Lipsius heeft gekend. Welnu, daarin wordt de Romeinse jurist
Papinianus een ogenblik voor het voetlicht gehaald. Papinianus was op bevel van de
tiran Caracalla vermoord, omdat hij geweigerd had een misdaad goed te praten. Daar
was men tenminste in de renaissancetijd van overtuigd. Hij gold derhalve als het
type van de martelaar voor het heilige recht. Lipsius schreef letterlijk: ‘Papinianus
à tyranno caeditur: Sed securis illa Securitatem nobis imprimit pro justitia moriendi.’
In de vertaling van Moretus, van dezelfde tijd, ging het woordspel verloren:
‘Papinianus wort omgebrocht vanden tyran; maer die byle, daer hy mede omghebrocht
wort, die druct ons een vrymoedicheyt in t'herte van oock voor de rechtveerdicheyt
te sterven.’ De woordkunst van Huygens zou het hier goed gedaan hebben: ‘Het
zwaard drukt ons onbezwaardheid in het hart...’
Nu betekent een en ander tevens, dat de slotregel van Huygens' Latijnse vers voor
de kenners de associatie opriep met Lipsius' woord over Papinianus. Voor de
fijnproevers was er derhalve nog méér dan woordspel in het geding. Strafford kwam
te staan in een grootse traditie, waardoor hij des te treffender triomfeerde over zijn
laffe eerloze tegenstanders.
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Ik vond het citaat uit Lipsius in eerste instantie boven een sonnet van de
Amsterdamse dichter Jeremias de Decker. Dat gedicht werd ingeschreven in het
vriendenalbum van de jurist en letterkundige Joan Blasius. De Decker houdt zijn
vriend voor, dat hij de slechte gewoonte van veel juristen, namelijk zijn mond te
lenen voor vuile zaakjes, dient te mijden. Hij moet niet om ‘vuil gewin’ wat krom
is recht en wat recht is krom praten. Laat hij, Blasius, zich maar spiegelen aan het
voorbeeld van die oude Romein, die de moed had te sterven liever dan een misdaad
te rechtvaardigen. De Decker zegt het in de terzinen van zijn sonnet zo:
Geleerde Blasius, vermyd die booze klippen,
Vermyd u heet en kout te blazen uit uw' lippen,
Maer laet Papiniaen u dienen tot een' baek,
Die als een Martelaer veel liever had te sneven,
En voor het heilig Recht den hals aen 't stael te
geven,
Als eerloos voor te staen een' averechtsche zaek.

Men ziet, ook deze dichter houdt van woordspel: ‘Blasius’ - ‘blazen’. In de slotregels
missen we een pointeachtige formulering. De Decker eindigt met een woord van
hoge zedelijke ernst. Literair misschien niet het toppunt van geslaagdheid - hoewel
De Decker anders in ‘Haagse’ puntigheid Huygens dikwijls weet te evenaren -, maar
in zijn trouwhartigheid toch iets om ons met respect te vervullen.
L. Strengholt
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Terhorst (2)
Wat ik jou liet zien: de jeneverbessen,
wat er over is van de hei, de paden
die ik ken hier, waar is. Want wat ik zie is
niet te bekijken.
Toegevoegd nu jij aan de beelden, dierbaar
beeld, gedacht ook vroeger in deze scène
reeds, al was niet jij het en niemand die ik
kende dan dromend.
Nam ik jou wel waar? Gaat het mij niet altijd
om herdenking? Zo de jeneverbessen,
zwijgend dicht bijeen, nu herinnerd zonder
jou pas ondenkbaar.
Waarom zwijgend? Vorm in zichzelf, gestalte,
zomer, winter, niets te verliezen zoals
bomen blad,-hun blijvend gelijk, gerede
vorm voor gedachten.
Komen in de schemer tot leven, lijken
sprekend dat wat ik in hen vrees, mijn eigen
angst van toen, van kind voor het raam, de wereld
duister daar buiten.
Ben jij zo ook? Enkel de vorm waarin ik
denk? Verander jij in de schemering straks
ook? Als ik, en weer voor een raam, de angsten
ken voor het vreemde Wie ben jij dan, wat had ik lief in jou toen
wij daar waren, ik jou liet zien de hei, maar
welke, paden, welke - want nooit zal ik het
zien met jouw ogen.

In lood
Het paard, je weet niet anders, mist een been.
En wat een zebra tussen schapen doet?
De boer draagt zie je een uitheemse hoed.
Nu pas. Nu wat eens leefde de schoorsteenmantel behoedt. Miniatuur. Maar een
voor een bij name. Dood kinderspeelgoed
voor wie 't niet ziet: elk dier, vergroot, begroet
een kleine boer die zich volwassen scheen.
Je weet niet anders - was hij echt soms groter?
Misschien wordt men nooit wat men vroeger was:
begrepen. Dingen denken. Eens vooral.
Je bracht je moeder melk. Ik maak er boter
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van, zei ze, voor de winter als het gras
bevroren, grond hard, jouw koeien op stal.

C.O. Jellema

De opsporing van Galante Juffers
Zoals velen weten wordt er op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe
genre-bibliografie: de bibliografie van het Nederlandstalig narratief-fictioneel proza,
verschenen tussen 1670 en 1830. Het is een voor de literatuurwetenschap groot en
kostbaar onderzoeksproject. Op het resultaat, een systematisch samengestelde collectie
beschrijvingen van bronnen, zal veel nieuw onderzoek gebaseerd kunnen worden.
De waarde van de gemaakte bibliografie is uiteraard afhankelijk van de wijze, waarop
uit alle overgeleverde teksten en gegevens over nietbewaarde drukken een keuze is
gemaakt. Allereerst zal het proza verschenen tussen 1670 en 1710 opgespoord worden.
De systematische catalogi in bibliotheken zijn voor dit doel maar zeer beperkt
bruikbaar. In deze instellingen zijn immers onderling verschillende en ook in de loop
van de tijd wisselende criteria gehanteerd bij de rubricering van narratieffictionele
teksten. De huidige onderzoekers willen natuurlijk alle overgeleverde bronnen toetsen
aan de criteria, die zij zelf hebben vastgesteld. Het is daarom noodzakelijk dat alle
drukwerken uit het te bewerken tijdvak in bibliotheken vindbaar zijn op het jaar van
uitgave. Maar weinig bibliotheken beschikken over zo'n ‘chronologische’ catalogus.
Nu is dat ook niet zo erg, als ze maar wel kunnen beschikken over catalogi, waarin
de beschrijvingen zijn gerangschikt per drukker of chronologisch op plaats van
uitgave.
Bij het selectieproces zou men eigenlijk elk boek van een bibliotheek in handen
moeten kunnen nemen. Dat is natuurlijk veel te tijdrovend, gesteld al dat men daarvoor
toestemming zou krijgen. Helaas zijn de samenstellers van de bibliografie dus
afhankelijk van de kwaliteit van de beschikbare catalogi. Al het in aanmerking
komende proza, dat of niet in de speciale catalogi is opgenomen, of daarin met een
volstrekt verkeerd jaar van uitgave is beschreven, zal niet op systematische wijze
gevonden kunnen worden.
Een goed voorbeeld daarvan is een roman, die eigendom is van de Maatschappij:
De Galante Juffers, of het Wederzydich Vertrouwen (in de kopregels en op de Franse
titelpagina van het tweede deel steeds Wederzydsch Vertrouwen genoemd). De
signatuur van het boekje is: 1072 C 151. Wie de beschrijving opzoekt in de
alfabetische catalogus van de universiteitsbibliotheek te Leiden vindt het volgende
impressum: ‘Z.p. (1867)’ en het formaat 12o. Een auteur wordt niet genoemd. De
gegevens in de catalogus worden wat begrijpelijker als men het exemplaar in handen
neemt: de titelpagina ontbreekt. Hoe nu verder? Het boekje is samengebonden met
de Oudheit en afkomst der dieven, uitgegeven door de boekverkoper Timotheus ten
Hoorn te Amsterdam in 1687 (nr. 1036 in Verkruijsses descriptieve
persoonsbibliografie van Mattheus Smallegange, die dit boekje vertaalde). De Galante
Juffers is zeker niet gedrukt in de negentiende eeuw: degene die catalogiseerde of
degene die de beschrijving overtikte heeft de twee middelste cijfers van het jaartal
verwis-
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seld: 1867 moet gelezen worden als 1687. Omdat het in één band zit met de uitgave
van Ten Hoorn heeft men gemakshalve hetzelfde jaar van uitgave aangehouden. Om
het echte jaar van uitgave te achterhalen moet natuurlijk een exemplaar opgespoord
worden, waarin de titelpagina niet ontbreekt. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan,
want we beschikken noch over een volledige registratie van Nederlandse drukken
tot 1800 (STCN), noch over een bibliografie van Nederlandstalige romans. Om het
boekje in catalogi van andere bibliotheken te kunnen vinden, is het beter om eerst
de auteur te achterhalen. Als die immers wel wordt vermeld op de ons ontbrekende
titelpagina, zal de roman niet op Galante of op Juffers vindbaar zijn. Gelukkig hebben
de onderzoekers van de Franse literatuurgeschiedenis inmiddels al wel wat
bibliografisch apparaat gemaakt voor het zeventiende-eeuwse proza en het kost dan
ook weinig moeite om Les galantes Dames, ou la confidence réciproque te vinden
in werken als die van Ralph Coplestone Williams: Bibliography of the seventeenth
century novel in France (London 1964), p. 78 of in de nog vollediger registratie van
Maurice Lever: La fiction narrative en prose au XVIIème siècle. Répertoire
bibliographique du genre romanesque en France (1600-1700) (Paris 1976), p. 129,
De auteur is Poisson, mogelijk te identificeren als Raymond Poisson (1633?-1690),
en een Franstalige editie verscheen in Paris 1685, terwijl er ook een Amsterdamse
nadruk schijnt te zijn uit hetzelfde jaar. Een terminus post quem (i.c. de voltooiing
van het drukken in Parijs op 30 oktober 1684) voor de Nederlandse vertaling is dus
nu bekend.
Ook met de auteursnaam Poisson is geen tweede exemplaar van De Galante Juffers
te vinden in de KB Den Haag, de UB Amsterdam en de Centrale Catalogus. Leveren
de bibliografieën van Nederlandstalig proza uit de zeventiende eeuw iets op? Gelukkig
is de heruitgave van Muller / De Vries / Scheepers. Populaire prozaschrijvers der
XVIIe en XVIIIe eeuw uit 1981 van goede registers voorzien door H.W. de Kooker,
zodat we de Juffers onmiddellijk kunnen vinden in de antiquariaatscatalogus van
Muller uit 1893 als nummer 500. Helaas is dit een beschrijving van het convoluut,
dat zich thans in de bibliotheek van de Maatschappij bevindt. We kennen nu wel de
herkomst van het bandje, maar nog steeds niet het impressum van de Nederlandse
vertaling.
Op dit punt aangekomen, legt menige bibliograaf het hoofd in de schoot. Als er
in het bestaande bibliografisch apparaat geen beschrijving van een compleet exemplaar
te vinden is, welke mogelijkheden blijven er dan over? Bij een incunabel zou hij nu
op basis van de combinatie van het gebruikte typografisch materiaal de druk kunnen
toeschrijven aan een bepaalde drukker. Waarschijnlijk zou het ook mogelijk zijn om
het boekje te plaatsen in de reeks produkten van dezelfde pers (met andere woorden
relatief te dateren). Voor een boek uit het eind van de zeventiende eeuw is iets
dergelijks vooralsnog onmogelijk: typografische platenatlassen en
drukkersbibliografieën ontbreken immers voor deze periode. Moeten we het opgeven
en wachten op de voltooiing van de STCN?
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Behalve moderne catalogi en bibliografieën zijn er ook nog de bibliografische
inlichtingenbronnen uit de tijd zelf. Vaak worden ze vergeten en een goede studie
over hun vindplaatsen, waarde en gebruiksmogelijkheden voor Nederlandse boeken
bestaat niet. De eerste aparte krantenadvertenties voor nieuwe boeken verschenen
in 1624 en vanaf dat jaar moet de onderzoeker dus kranten lezen. Het valt echter niet
mee om ze in handen te krijgen, want er is geen bibliografie van Nederlandse kranten
uit de jaren 1670-1830. De vele fonds-, magazijn- en veilingcatalogi kunnen ook
goede diensten bewijzen, maar ook hiervan ontbreekt een enigszins volledige lijst.
Wie niet alleen wil weten welke Nederlandstalige romans er bewaard zijn gebleven,
maar ook welke er allemaal zijn verschenen, moet deze bronnen excerperen. Ook
voor het vaststellen van de plaats en het jaar van uitgave, mogelijk zelfs van de
boekverkoper (de ‘uitgever’ avant-la-lettre), zijn advertenties en eigentijdse catalogi
onmisbaar.
Omdat het enig bekende exemplaar in één band zit met een uitgaafje van Timotheus
ten Hoorn, ligt het voor de hand om alle fondslijstjes van deze Amsterdamse
boekverkoper door te lezen. Juist hij vermeldde op de resterende pagina's van zijn
boeken vaak de titels van zijn andere uitgaven. Een Nederlandstalige roman als De
Galante Juffers past ook heel goed in zijn fonds. Helaas trof ik deze titel niet in zijn
fondslijstjes aan. Dan maar zoeken in de magazijncatalogi, de soms heel omvangrijke
voorraadcatalogi van boekverkopers, waarin de titels geordend zijn naar taal en naar
zeventiende-eeuws wetenschapsgebied.
Eén van de grote boekverkopers in het laatste kwart van de zeventiende eeuw was
de firma van Janssonius van Waesberge. Joannes (II) was in deze jaren werkzaam
als boekverkoper (tevens uitgever) te Amsterdam, terwijl zijn broer Gilles de leiding
had over de vestiging in Dantzig. In het Algemeen Rijksarchief is een prachtige reeks
magazijncatalogi bewaard gebleven van deze firma met een impressum uit Dantzig.
Het is denkbaar, dat er ook exemplaren zijn (geweest) met een Amsterdams
impressum. De ‘hoofd’-catalogus verscheen in 1679, terwijl al in 1680 een eerste
vervolg werd uitgegeven: 72 bladzijden met ongeveer 1440 titels. In 1682 verscheen
het tweede vervolg met circa 2480 nieuwe boeken. In het tiende vervolg, uitgegeven
in 1706 in Dantzig op kosten van Aegidius (= Gilles) Janssonius van Waesberge,
staat op fol. K5verso een beschrijving van onze roman met het impressum: Amsterdam
1685. In hetzelfde jaar als het Franse origineel is dus ook een Nederlandse vertaling
verschenen. Ik weet niet of deze vertaling ooit herdrukt is. Natuurlijk mogen we nu
niet concluderen, dat het drukwerkje in de bibliotheek van de Maatschappij een
exemplaar is van de editie Amsterdam 1685. Eerst moet onderzoek gedaan worden
naar de publikatiegeschiedenis van deze tekst. De bibliografen, die de Nederlandse
romans uit deze periode beschrijven, zullen ook de fondslijstjes doorlezen en
registreren. Het is duidelijk, dat we die bronnen hard nodig zullen hebben voor de
identificatie van onvolledige exemplaren en voor de reconstructie van het aanbod
van romans in een bepaalde periode. Hopelijk vinden ze op die wijze ook nog eens
de boekverkoper-uitgever van het boekje in de Leidse bibliotheek. De Galante Juffers
zullen hun geheimen niet gemakkelijk prijs geven, maar ze leven nu tenminste in de
goede, dat is de zeventiende eeuw.
B. van Selm
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Noot:
Over Joannes en Gilles Janssonius van Waesberge te Amsterdam en te Dantzig, A.M.
Ledeboer: Het geslacht Van Waesberghe. Tweede, verm. uitg. 's-Gravenhage [etc.]
1869, pp. 145 vlgg. en I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725,
dl. 4 (Amsterdam 1967), pp. 153-155 en 163-165. De magazijncatalogi van Gilles
Janssonius van Waesberge zijn uitvoerig beschreven in De boekhandel te Amsterdam
voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en geschiedkundige aanteekeningen
verzameld door M.M. Kleerkooper, aangevuld en uitgegeven door W.P. van Stockum
Jr. Amsterdam 1914-1916. 2 dln. (= Bijdragen tot de geschiedenis van den
Nederlandschen boekhandel 10), dl. 1, pp. 305-306; het door Kleerkooper genoemde
en ook door mij geraadpleegde exemplaar bevindt zich in het Algemeen Rijksarchief
in Den Haag, Derde afdeling, Hof van Holland 1428-1811, Gelichte charters e.d.
van processtukken, I H 39/1 (een doos met twee bijbels en twee convoluten catalogi).

Nicolaas Beets over Aarnout Drost
Op 5 november 1834, 's avonds om half elf, overleed in zijn ouderlijk huis aan de
Kalkmarkt te Amsterdam op vierentwintigjarige leeftijd de veelbelovende literator
Aarnout Drost. Dat is nu honderdvijftig jaar geleden, maar van een groots opgezette
Drost-herdenking is geen sprake. Om deze datum toch niet geheel onopgemerkt
voorbij te laten gaan, wordt hier een tot dusver onbekend gebleven typering van
Aarnout Drost door Nicolaas Beets gepubliceerd. De twee jonge auteurs hadden
elkaar leren kennen op 11 augustus 1834, in de periode dat Drost voor zijn gezondheid
te Haarlem vertoefde en Beets bij zijn ouders de grote vakantie doorbracht. Dat weten
we uit het Dagboek van Beets, waarin ook de ontwikkeling van hun vriendschap te
volgen is; de schrijver van Hermingard van de Eikenterpen (1832) wordt er als volgt
beschreven:
‘DROST heeft een ziekelijk, onbeduidend voorkomen. Hij is lang, mager ingevallen
borst, bruin vel, een bril met groote glazen. Een eenigszins teemende spraak, te
onaangenamer omdat de dichter (want dat is de Schrijver van H. v.d. E.) noch de L.
noch de R. naar behooren kan uitspreken, wat geen aanbeveling zal zijn voor den
proponent, en het mij nu en dan zelfs moeilijk maakt hem te verstaan. Voor 't overige
bemerkt men spoedig in hem den man van geest, smaak, lectuur en talent, die hij
is.’Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836. Uitgegeven, ingeleid en
toegelicht door Peter van Zonneveld. 's-Gravenhage 1983, pp. 88-118. Dit citaat: p.
9O.
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Tien jaar later, omstreeks 1845, heeft Nicolaas Beets opnieuw getracht zijn jong
gestorven vriend te typeren; deze schets is in handschrift bewaard gebleven.UBL
Collectie Beets, MNL, vrl. nr. 79. Het portret vertoont overeenkomsten met de
Dagboek-passage, maar voegt er ook iets aan toe. De tekst luidt:
‘DROST. (Aarnout.). Leerde ik (weinig maanden voor zijn dood) in den zomer van
het jaar 1834 kennen. Zijn portret voor de SchetsenLithografie van P. Kiers, tegenover
de titelpagina van Schetsen en verhalen (1835). Zie voor dit portret en het schilderij
dat er aan ten grondslag ligt: G. Kamphuis, Een onbekend portret van Aarnout Drost,
in: Jaarboek Amstelodamum 69 (1977), pp. 176-192. gelijkt wel. Hij was een lang
teeringachtig mensch; leelijk; met een gebrekkigen spraak; maar zich zeer bedaard
en zacht uitdrukkende. Zijne conversatie was alleraangenaamst en onderhoudend.
Hy had beschaafde maar stijve manieren. In de bent van het jonge Holland, door
Potgieter in zijn stukjen de Bentgenooten als de Bent der Wrake geschetst,De
letterkundige Bentgenooten te Parijs, in: De Gids 1837, Meng. pp. 224-234; 241-251;
297-306; 327-338. Ook opgenomen in: De werken van E.J. Potgieter. Proza, Poezy,
Kritiek. Verzameld onder toezicht van Joh. C. Zimmerman. Deel I, Haarlem 190310,
pp. 224-284. Het door Beets bedoelde fragment staat op de pp. 281-282 en luidt:
‘Een woord over de bent der wrake, eer ik eindelijk de omtrekken der twee
hedendaagsche camaraderies bij uitnemendheid geve. Heugt het u, hoe voor eenige
jaren een guerilla-oorlog onze letterkunde duizend angsten aanjoeg? hoe de
gelegenheidspoëzie zich verschool, de middelmatige romantiek haar schoudermanteltje
digt trok, hoe de rijmelarij geen voet meer op straat durfde zetten? Uit alle hoeken
brandde eensklaps een schrootvuur tegen de drie jonkvrouwen los. Voorzeker waren
het geene ongeoefenden, die de buksen afschoten; want, waar gij den knal hoordet,
was het:
Wond, val en dood in 't eigen oogenblik.

Maar, hetzij dat de bent der wrake, om de leenspreuk te laten varen, eindelijk het
uitpluizen van middelmatige boeken moede was, hetzij dat zij vreesde, dat ons publiek
weldra over gebrek aan lectuur zou klagen, even plotseling als zij verrezen was,
verdween zij weder. Ondanks den eerbied, dien zij voor de ware verdienste van
eenigen gedurig aan den dag legde, ondanks haar doel eene soort van aristocratie
van vernuft en talent te doen huldigen, om welke beide hoedanigheden velen hare
leden voor veertigers hielden, herinnerde mij elke hunner tuchtigingen te sterk aan
Rehabeams woorden: “mijn vader heeft u met geeselen gekastijd, maar ik zal u met
schorpioenen kastijden,” om geene jonge lieden in die aanvallers te zien. Mogt ik
mij niet bedriegen, zoo geloof ik wèl te doen met hun toe te roepen: “Doet meer dan
veroordeelen, verbetert door voorbeeld.” ’ was hy de tederste, en die Bent zou nooit
zoo scherp geweest zijn als hy had blijven leven. - Weinig weken heb ik slechts met
hem omgegaan, maar toen vrij druk; want wy hadden beiden den tijd. Het was in de
Zomervacantie, en hy was in het Haarl. quartier voor zijne gezondheid. - Hy was een
solide en zeer brave jongen. Of hy op den weg der bekeering was kon ik toen niet
beoordeelen en ik vroeg er ook toen niet na. - ’Zie voor deze kwestie: G. Kamphuis,
Aarnout Drost en het Réveil, in: De Nieuwe Taalgids 52 (1959), pp. 1-12.
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Peter van Zonneveld

Giuseppe Valentinelli's beschrijving van de Maatschappij en haar
bibliotheek in 1861
Tot op heden heeft een der belangrijkste bestanddelen van de Maatschappij, haar
bibliotheek, nog niet de verschuldigde aandacht in het Nieuw Letterkundig Magazijn
gekregen, hoewel de redactie daartoe pogingen heeft aangewend. Daarom is het des
te aardiger om eens de mening van een buitenlander, al in 1861 geschreven, in
vertaling te publiceren. Het gaat om het stuk ‘Società di letteratura neerlandese’ uit
Giuseppe Valentinelli's Delle biblioteche e delle società scientificoletterarie della
Neerlandia, verschenen in de Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe
der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, XXXVIII (1861), pp. 305-563, en
afzonderlijk uitgegeven in 1862. Giuseppe Valentinelli (1805-1874; alle gegevens
over hem ontleen ik aan Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des
Kaisertums Oesterreich, 49. Thl. (1884), pp. 215-219) promoveerde in de filosofie
en de theologie en werd, na enige andere betrekkingen te hebben vervuld, in 1841
vice-bibliothecaris en in 1847 bibliothecaris (prefect) van de Biblioteca Marciana in
Venetië, wat hij tot zijn dood zou blijven. Tevens was hij directeur van het museum
gevestigd in het Dogenpaleis. Zijn belangstellingen waren sterk historisch en
bibliografisch gericht. Zo publiceerde hij onder andere Bibliografia della Dalmazia
e del Montenegro (1855, Supplemento in 1862) en, als vrucht van zijn
onderzoeksreizen Delle biblioteche della Spagna commentario (1860), het al boven
genoemde, soortgelijke boek over Nederland, en zes delen van de Biblotheca
manuscripta ad S. Marci Venetiarum. Codices Latini (1868-1873).
Uit Valentinelli's boek over Nederland is de tekst over de Maatschappij zo letterlijk
mogelijk uit het Italiaans vertaald door drs. C. Hazewinkel. Ik heb Valentinelli's
noten weggelaten, waarin mededelingen over de door de Maatschappij uitgegeven
series en catalogi worden gedaan. De huidige noten zijn door mij toegevoegd.
R. Breugelmans

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
In het jaar 1766 verzamelden zich verscheidene studenten van de universiteit van
Leiden in een vereniging, waaraan zij de zinspreuk gaven: ‘Minima crescunt’,Minima
crescunt was al in 1761 opgericht, het jaartal 1766 is dat van de oprichting van de
Maatschappij. Zie voor de geschiedenis van de Maatschappij: J.T. Bergman, Proeve
eener geschiedenis van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden,
in: Gedenkschrift van het eeuwfeest van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, gevierd 20 Juni 1867. Leiden 1867 (= Gedenkschrift), pp.
121-218, en: Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden, gevierd op 18, 20 en 2l mei 1966. (= Gedenkboek).
met het doel zich bezig te houden met de bestudering van de Nederlandse letterkunde.
Het aangenomen devies vond zijn rechtvaardiging in het succes. Goedgekeurd
door octrooien van de Staten van Holland en West-Friesland, gedateerd van 20 mei
1775 af, telt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bijna 400 binnenlandse
leden, die zich verplicht
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hebben tot een jaarlijkse contributie van zes gulden, tien over de koloniën verspreide
leden, 134 buitenlandse en twee ereleden, te weten de prinsen Frederik en Hendrik.
De Maatschappij is gewijd aan de bestudering van de letterkunde, de geschiedenis
en de oudheidkunde van het land en houdt in Leiden in een eigen gebouwNamelijk
in het gebouw (dus geen eigen gebouw!) van de Maatschappij tot Nut van het
Algemeen aan het Steenschuur, hoek Langebrug. Hier was de Maatschappij gevestigd
van 1850 tot 1938. Zie: Annie Versprille, Huisvesting, in: Gedenkboek, pp. 115-129,
vooral p. 124. acht maandvergaderingen, van oktober tot mei, en de algemene
vergadering op de derde donderdag van de maand juni. De eminente literatoren die
daaraan deelnemen verenigen in schone wedijver hun krachten met die van de
Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, teneinde de
vaderlandse taalschat zuiver te houden en het hun toevertrouwde pand onverlet te
bewaren.
Grotendeels werd deze taak onlangs toevertrouwd aan de zorgen van de secretaris
en bibliothecaris L.A. de Winkel,Lees: L.A. te Winkel. Deze is nooit secretaris van
de Maatschappij geweest; hij was bibliothecaris van 17 juni 1852 tot 7 maart 1862
(zie: Gedenkschrift, p. 96 en p. 99). die belast is met het opzetten van een nieuw
Nederlands woordenboek.
Niet alleen schrijft de Maatschappij jaarlijkse prijsvragen uit en kent zij ook prijzen
toe, maar bovendien publiceert zij verhandelingen die reeds in vier reeksen worden
verspreid en jaarverslagen, waarin sedert het jaar 1843Waarschijnlijk wordt hier
bedoeld 1848, sedert welk jaar zij ‘in afzonderlijken druk achter de Handelingen
volgen’ (Gedenkschrift, p. 103). ook levensberichten van leden worden opgenomen.
Die voormalige studentenvereniging, die de stoot heeft gegeven tot deze
Maatschappij, bezat een kleine, maar kostbare collectie handschriften en incunabelen,
die van het allergrootste belang is voor de kennis van de Nederlandse letterkunde
van de middeleeuwen: dit was de kiem van de huidige bibliotheek, die dr. Hoffmann
von Fallersleben niet aarzelde te roemen als, na die van Göttingen, de rijkste boekerij
in werken van Duitse middeleeuwse literatuur.
Voortdurend vermeerderd door giften, legaten en nieuwe aanschaffingen heeft zij
zulk een graad van belangrijkheid bereikt, dat zij, na de universiteitsbibliotheek, de
eerste van Leiden genoemd kan worden. In 1781Misschien al in 1777 (Gedenkschrift,
p. 222). werden de eerste aankopen gedaan met het doel om het noodzakelijke
materiaal te verzamelen voor een algemeen woordenboek der Nederlandse taal.Het
Algemeen omschrijvend woordenboek der Nederlandsche taal (ibid.). En met dezelfde
bedoeling legateerde dr. Z.H. Aletryn,Lees: mr. Z.H. Alewijn. Hij was een der
oprichters van de Maatschappij. een man met zeer grote verdiensten voor taal en
geschiedenis van zijn land, aan de Maatschappij zijn uitgelezen verzameling
handschriften en incunabelen met betrekking tot de nationale letterkunde. Kostbaar
in dit opzicht is de codex van de Spieghel Historiael, waarover veel studies zijn
gemaakt, waar de Maatschappij deel in had.
Daarom kwam de publikatie van een catalogus zeer gelegen, met voorwoord van
H.W. Tydeman en J.T. Bodel Nijenhuis, waarin rekenschap wordt afgelegd van hun
redactionele werkzaamheden (pp. I-IX), met een index op de handschriften (pp.
XI-XII) en met een soort statuut in negen artikelen (pp. XII-XV).Voor de catalogi
van de bibliotheek van de Maatschappij, zie: Gedenkschrift, p. 234 en de inleiding
van Louis D. Petit op de catalogus van 1887-1889.
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In het eerste gedeelte (pp. 1-78) zijn de handschriften en de van handgeschreven
commentaar voorziene drukken gedetailleerd beschreven. Veel van de manuscripten
zijn op perkament geschreven, andere weer liefdevol voorzien van fraai bewerkte
miniaturen, een berijmde ridderroman met clair-obscurs van uitzonderlijke
schoonheid;Misschien zinspeelt Valentinelli hier op hs. Ltk. 537, de (Duitstalige)
Wigalois van Wirnt von Grafenberg, dat volgens vriendelijke mededeling van dr.
P.F.J. Obbema enige miniaturen met nachtvoorstellingen bevat die aan clair-obscur
doen denken. de drukken zijn geannoteerd in de hand van vooraanstaande filologen
van het land. Het tweede gedeelte biedt een bijzondere classificatie, die wellicht
bepaald wordt door de specifieke eisen die de collectie daaraan stelt.
Latere aanvullingen hebben de stof aanzienlijk vermeerderd. In 1841 kreeg de
Maatschappij van een van haar ledenVan mr. Diederik van Leyden Gael. de
omvangrijke collectie Nederlandse toneelwerken ten geschenke, die, samen met die
in de bibliotheek reeds voorhanden, het aantal daarvan op bijna 3000 bracht. Daarom
zag men de noodzaak in de catalogus te herzien; de bibliotheekcommissie bestaande
uit de heren H.W. Tydeman, J.T. Bodel Nijenhuis en J.T. Bergman verrichtte nuttig
werk, waarbij aan de eerstgenoemde de catalogisering van bovengenoemde collectie
werd toevertrouwd. Door een systematische ordening toe te passen, die beter bij de
boekerij aansloot, publiceerde de commissie na zes jaren arbeid het produkt van haar
eigen studie en voegde er twee jaar later de alfabetische index op auteurs en de
supplementen aan toe, evenals later de successievelijke supplementen.
Een bijzonder reglement van 37 artikelen, opgehangen in de bibliotheek, bepaalt
het gebruik ervan. De bibliotheek is geopend op dinsdag en donderdag van 12 tot 3
uur 's middags, van 1 september tot 30 juni, voor leden van de Maatschappij. De
toegang staat open voor anderen, die daartoe schriftelijke toestemming hebben
verkregen van het bestuur. Leden genieten ook het recht om boeken thuis te
raadplegen, zowel binnen de stad als daarbuiten.
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Iets over Gerretson als literator
In het eeuwjaar van Gerretson mag een korte herinnering aan deze uitzonderlijk
begaafde literator niet ontbreken.
Lid geworden van onze Maatschappij in 1913 - ongetwijfeld naar aanleiding van
zijn in 1911 verschenen dichtbundel Experimenten - valt op dat zijn eerste voordracht
voor onze Maatschappij, op 8 januari 1915, over een historisch onderwerp, Groen
van Prinsterer, handelde, een voordracht die tevens een onverbloemde aanval inhield
op wie destijds ‘de liberalen’ heetten. Men kan dit soort aanvallen en verweer als
‘een uitval’ van Gerretson beschouwen, maar dan toch een uitval die paste in zijn
visie op, en een onderdeel vormde van een oeuvre dat onder meer gericht was tegen
diegenen die zijns inziens te weinig aandacht schonken aan de geschiedenis van de
gereformeerde gezindte, of daarop volgens hem slechts een zijdelings dan wel een
onjuist licht wierpen. Zijn verdediging van eigen religieuze gezindte, met de daaraan
verbonden strijdvaardigheid, hebben sommigen als ongeoorloofde partijzucht
beschouwd, zoals men het in de vorige eeuw Nuyens had verweten. Ik geloof
daarentegen dat dit element in zijn oeuvre één van de kernmomenten van zijn
activiteiten als schrijver was. Zo vaak Gerretson zich binnen of buiten eigen kring
tekort gedaan achtte in zijn christelijke levensbeschouwing, gold voor hem gedurende
zijn gehele loopbaan wat hij tegen het eind van zijn leven openhartig bekende: ‘Ik
lijk een beetje op dat soort terriërs die pas goed wakker worden, wanneer ze in de
vloer ergens een reetje zien dat ze kunnen openkrabben. Ik denk bovendien en
réaction’ (Verzamelde werken, I, p. 643).
Voor wie oog wil krijgen op Gerretson als geschiedschrijver van de gereformeerde
gezindte (hetgeen hij naast vaderlands, koloniaal en bedrijfshistoricus óók was) mag
zijn voordracht Groens aanleg (II, 10-42) programmatisch heten, een program
aankondigend, waarvan zijn latere geschriften over Bilderdijk, Groen en Kuyper
alsmede over de kerkelijke Afscheiding van 1834 een kenmerkend vervolg waren.
Het conflict met Geyl is niet alléén een gevolg geweest van ‘incompatabilité de
l'humeur’, het is niet énkel een verschil geweest in aanpak en persoonlijkheid, het
liep niet uitsluitend over een verschillende visie en benadering aangaande de
historische en hedendaagse staatsrechtelijke positie van het Oranjehuis, zaken
waaromtrent Gerretson en Geyl steeds verder uiteengingen. De breuk is er tevens
één geweest tussen iemand die, hoe ook ronddwalend, ja soms ronddolend in allerlei
kring, zijn band aan de religieuze protestantse traditie nooit heeft losgelaten én de
historicus die in 1964 in een interview eens sprak: ‘De religie heeft in mijn leven
werkelijk geen rol gespeeld.’Zie mijn Gesprekken over Rome-Reformatie. Delft 1965,
p. 150. In een ongerepte vriendschappelijke relatie werd dit laatste van de zijde van
Gerretson aanvaard, maar de totale negatie van de religie bij Geyl werd door Gerretson
tegen het eind van zijn leven beleefd en aangewezen als één van de factoren die het
verschil aangaven tussen Van Eyck en Gerretson enerzijds en Geyl anderzijds. In
een wat vergeten ingezonden stuk in het dagblad De Tijd van 20 december 1957 zag
Gerretson het verschil in dezen gestalte aannemen in de wijze waarop Geyl Van Eyck
had herdacht in de Koninklijke Akademie en de manier waarop hij zelf dat gedaan
had voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Ook wanneer men Gerretsons
herdenking mede beïnvloed weet door het persoonlijk uiteengaan van vrienden,
gevolgd door de breuk in een oude vriendschap, of wanneer men zijn vingerwijzing
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naar Geyl opnieuw als ‘een uitval’ beschouwt, dan nog moet men erkennen dat zijn
kritiek op Geyl geheel lag in de lijn waarop hij zich reeds in 1915 gekeerd had tegen
sommige bestrijders van Groen van Prinsterer.
Toch valt vanuit onze Maatschappij méér over Gerretson te zeggen.
Daar is allereerst al wat hij in zijn literaire essays in de jaren vóór de eerste
wereldoorlog over het dichterschap heeft geschreven en dus ook over het oeuvre van
Geerten Gossaert, zodat men achteraf kan stellen dat Geerten Gossaerts verzen
nergens zo persoonlijk worden ‘doorgelicht’ als in Gerretsons jeugdessays alsmede
in de gehele Briefwisseling Gerretson-Van Eyck. Hier geldt voor Gerretson zelf wat
hij op 21 september 1936 over Groen van Prinsterer aan zijn vriend Geyl schreef:
‘Maar om Groen te waarderen, Heer Historicus, moet men langer met hem hebben
omgegaan dan een couple of days.’
Heel Gerretsons oeuvre is een aanhoudende poging om met zich zelf gereed te
komen, om zijn zelfrespect (zó wil ik zijn) en zelfkritiek (zo wil ik niét zijn) keer op
keer gestalte te geven. Met name geldt dit van zijn literaire jeugdessays, die een
aanhoudende zelfbezinning weergeven, waarvan zijn gedichten de poëtische gestalten
waren.
Voor Gerretson was de poëzie ‘een der hoogste functies van het menselijk
organisme’ (I, 93), de dichter ‘een door het ritme bezetene’ (I, 211), waarbij de
typische voorwaarde tot elk dichterschap volgens hem ‘een sterke en nerveuze
hartstochtelijkheid’ (I, 219) was, want: ‘Geen dichterschap, geen geestelijk leven in
het algemeen, zonder hartstocht’ (I, 222). Poëzie was voor hem ‘door ontroering
ritmisch geworden rede’ (I, 552, 638; IV, 222), dan wel ‘het vermogen des harten
tot ontroering’ (I, 638). Voor Gerretson waren hartstochtelijk verlangen en
hartstochtelijk herdenken de beide grote mogelijkheden van de dichter, die hij in het
jaar dat de Experimenten verschenen, 1911, in zijn essay over Francis Thompson (I,
213-232) nader heeft uiteengezet.
Voor Gerretson was de dichter ‘niet van de wereld’ (I, 218) en hij schreef daarom:
‘Ja, waarlijk: de dichter is van godswege een paria: en deze vloek weze zijn zegen!’
(I, 232). Het is deze leer die Gerretson tot in de Eerste Kamer op 22 maart 1955 met
kracht verdedigd heeft bij het debat over de instelling van de Raad voor de Kunst (I,
475), woorden die hij op 16 april 1956 met klem op een avond voor een literair
gezelschap (I, 568-
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569) herhaald heeft; ‘De dichters zijn, onder de kinderen der mensen, de
Gods-onmiddelbaren, de amorelen, de Vrijen κατ
ξοχ ν : van nature
opstandelingen tegen de staat, vreemdelingen en de maatschappij. Hun zijn de
eenzaamheid en de smart en de armoede en de verstoting geschonken tot een eigen
rijk. Tracht niet, Overheid, door uw fooien en gunsten hen van dat rijk te vervreemden,
hen te declasseren tot van staatswege vrijgestelde kleinburgers. Zij kunnen, zij mogen
dat niet zijn! Zelfs de stoutste fantasie kan zich Sappho niet verbeelden als
erepresidente van een koninklijke goedgekeurde en gesubsidieerde vrouwenvereniging
tot bevordering van Lesbische poëzie. Laat hen dan, bid ik u, onberaden en buiten
rade, ongemoeid op de gewijde vrijplaats, waarop God hen, op deze aarde, tussen
de heiligen en de hoeren heeft gesteld: radeloos, redeloos, reddeloos.’
Schijnbaar tegenstrijdig daarmee, maar in wezen geheel overeenkomstig zijn
paria-theorie, was wat hij in 1931 vanuit de maatschappij over poëzie en
literatuurbeoefening badinerend schreef in het Boekennummer van De Standaard,
het anti-revolutionaire dagblad, waarvan zijn vroegere chef, de oer-nuchtere Colijn
destijds politiek hoofdredacteur was: ‘Maar of het wenselijk is “het volk, speciaal
het christelijk volk, nader te brengen tot zijn dichters”, zoals dat heet, betwijfel ik
steeds meer. [...] Dichters en volk zijn nu eenmaal verschillende grootheden. Zolang
een volk of een volksdeel gezond en veerkrachtig is, heeft het instinctmatig aan de
Kunst een broertje dood. [...] Hoe minder kunstgevoeligen een volk telt, des te beter.
Althans litteratuur is veelal een degeneratie-verschijnsel’ (I, 355).
Deze paria-theorie impliceerde voor Gerretson, die tevens historicus was, een
merkwaardige paradox, die hij vooral naar aanleiding van Swinburne duidelijk
formuleerde: ‘Met een nobele trots, die, zeldzaam in onze dagen, de dichter bovenal
voegt, heeft hij immer aan de ongure belangstelling van het publiek naar
levensbijzonderheden weerstand geboden’ (I, 179). Gerretson verzette zich levenslang
tegen hen die met het verzamelen en publiceren van intieme gegevens uit het
particuliere leven van de dichter ‘slechts een onkiese, zo niet onkuise nieuwsgierigheid
bevredigen’ (I, 409). Op de reeds genoemde Gesproken Gids-avond van 16 april
1956 sprak hij daarom: ‘Niets, naar mijn oordeel, onverkwikkelijker dan die moderne
manie om te wroeten in het menselijke al te menselijke leven der dichters, zoals nog
onlangs geschied is door openbaarmaking op hoog gezag van voor de kennis van het
dichterschap der Tachtigers volstrekt onbelangrijke bescheiden. Men zou haast bang
worden dichter te zijn, wanneer dit, na dode, nog gestraft moet worden door een
academische dissertatie met als bijlage een wetenschappelijk verantwoorde en
uitvoerig geannoteerde catalogus van al de meisjes, die hem de eer hebben gedaan
zijn sponde te delen. Dit alles is slechts decadente sensatiezucht, die niet het
allerminste te maken heeft met echte liefde voor de poëzie. [...] 's Dichters
buiten-maatschappelijke en de maatschappelijke sfeer dienen zo streng mogelijk
gescheiden te blijven. Dat is een eis van geestelijke kuisheid’ (I, 564, 565).
Een jaar later schreef hij in zijn artikel over Bloem heel duidelijk: ‘De betamelijke
afstand, die tussen de dichter en de massa dient te worden bewaard. Het ideaal schijnt
me een Dullaert, van wie, behalve een handvol schone verzen, geen herinnering is
bewaard. Maar dat ideaal is, in onze tijd, wel onbereikbaar’ (I, 610). Vandaar dat hij
op 17 augustus 1944 aan Van Eyck schreef: ‘En daarom hoop ik van dissertaties over
mezelf - ik doel met dit woord niet op studies zooals jij over Leopold enz. hebt
gemaakt - ook na mijn heengaan verschoond te blijven.’ Daarom ook, schreef hij op
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26 augustus 1954 aan Geyl ‘zou het zooveel beter zijn, indien men de dichters in
hun graf met rust liet; als er, na een paar eeuwen, een handvol verzen zijn, die nog
in staat zijn jonge harten te ontroeren, is dat genoeg om van ons Lieven Heer
vergeving te ontvangen voor alles wat noodig is geweest, om ze te creëeren; laat me
over de rest silence bewaren. Niet omdat alles zoo verkeerd was, maar omdat het
geheel van een persoonlijkheid in zijn diepste wezen toch niet begrepen kan worden.
Ik haat dat soort biographieën, waarin [...] precies wordt uitgeknobeld waar en met
wie de poëet geslapen en gegeten heeft.’ En op 9 april 1955 nogmaals aan Geyl:
‘Mijn ideaal zou zijn dat men van mij over 100 jaar niet meer zal weten, dan wij nu
weten over Revius en Dullaert. Weinig maar schoon werk, met een eenvoudig, niet
verfraaid maar ook niet gedétailleerd portret.’
Gerretson verzette zich, opkomend voor de goede smaak, evenzeer tegen het
‘knagen’ aan privé-gegevens, waaraan hij zich ergerde, als tegen allerlei al te
technische analyses van verzen, waarover hij zich in gesprekken met leerlingen
vermaakte: in beide vreesde hij een surrogaat te ontmoeten voor het werkelijk
esthetisch, diep persoonlijk proeven en genieten van gedichten.
Met dat al, om Gerretson als mens en kunstenaar in historisch verband te verstaan
(en zó wil in hem ook de historicus ontmoet worden!) dient men zich te herinneren
wat Carel Scharten in De roeping der kunst (1917) over hem opmerkt: ‘Door de
aardsche hel van Baudelaire is hij tot Bilderdijks heete hemelzucht gestegen’ (p. 35).
Diegenen die Gerretson tot de gereformeerde gezindte rekenen, wisten niet altijd
raad met Baudelaire; anderen, die hem bij de meer wereldse dichters en historici
indelen, hebben zich soms geërgerd aan Gerretsons aandacht voor, verwantschap
met en geschriften over Bilderdijk. Misschien moet men hem persoonlijk gekend
hebben dan wel via nauwgezette lezing van zijn vooral literaire jeugdgeschriften volgens hem zelf: ‘een mengeling van ironische sceptiek en ongewilde
confessie’Gerretson aan Geyl op 30 juli 1947. - diep in zijn gedachtenwereld zijn
doorgedrongen, om te begrijpen dat én Baudelaire én Bilderdijk een deel van
Gerretsons levensgevoel bepaald hebben. Gerretsons neef, de theoloog dr. J. Riemens
(1875-1974), die een wijs pastor was, en die hem vanaf zijn jeugd tot op zijn sterfbed
gekend heeft, zei mij in 1959 eens dat in Gerretson verschillende persoonlijk-
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Geerten Gossaert (F.C. Gerretson), 1917

heden leefden, die als het ware beurtelings opstonden en naar bed gingen; en zo zal
het mogelijk ook met de invloeden van Baudelaire en Bilderdijk zijn geweest.
Melancholisch en pessimistisch heeft Gerretson het levensgevoel van de jonge
P.N. van Eyck genoemd (I, 629), maar hetzelfde gold van de jonge Gossaert. Deze
is in zijn gedichten en studies veel bezig geweest met het leed, en hij schreef dat de
goden ‘de gave van het Lijden’ slechts toegekend hadden aan ‘wie de zin van het
leven kan openbaar worden’ (I, 51). In zijn Bilderdijk-opstel uit 1910 bekende hij
zelfs: ‘Een waarlijk groot dichter toch is niet maar een vervaardiger van min of meer
welluidende woordcombinaties. Bovenal is hij de beminnende, strevende, vallende,
zich weer regalerende, d.i. lijdende mens. Van deze passie, van deze lijdensweg zijns
levens verbeelden zijn verzen slechts de stadiën’ (I, 138). En of hij nu bij Francis
Thompson (I, 218) of bij Anatole France (I, 298) dit leed en lijden regelrecht aantrof,
dan wel de afwending daarvan constateerde bij ‘Goethe, die zich in dit deel van zijn
leven, gelijk zeer gevoelige personen tot zelfbescherming dikwijls genoopt zijn te
doen, hoe langer hoe meer voor vreemd toch niet te verhelpen lijden afsloot’ (I, 321),
nog in 1916 getuigde Gerretson in christelijke kring: ‘Dichter is, naar mijn mening,
elkeen, in zoverre hij, uitsluitend uit de verbeelde aanschouwing of gewaarwording
de motieven zijner handelingen, zijn lust en lijden vergadert’ (I, 342).
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P.N. van Eyck, 1914

Het is dit lijdens- en leedmotief dat bij Gerretson en Gossaert diep verankerd is
gebleven en dat naklinkt in zijn in 1955 gehouden rede De eenheid der Nederlandse
poëzie, waarin hij opmerkte: ‘De dichters, àlle dichters, dienen God onder een enige
naam: Eroos’ (I, 555), waarbij hij ieder gedicht prachtig typeerde met het door hem
nooit voltooide versfragment:
een bede ons te sterken
Door de lust en het lijden ons allen gemeen...
Want de eeuwige wet van uw weg en uw werken,
Leven (o leven), is Liefde
Alleen.

Moge Gossaert de hellevaart van Baudelaire dus nooit vergeten zijn, hij was het
evenmin Bilderdijks hete hemelzucht, die hem aan heel andere levensmotieven
herinnerde. Na hem eind 1931 in een rede herdacht te hebben, schreef hij op 20
december aan Van Eyck: ‘Bilderdijk blijft een moeilijk probleem. Ik houd van hem
omdat er zoo veel in zijn handelen is, dat met het mijne verwant is. Het hoofdconflict
in zijn leven is ook het conflict van mijn jeugd.’ En reeds in zoverre verdient Carel
Schartens opmerking nadere bepaling, dat niet een hete hemelzucht als zodanig
Gerretson in Bilderdijk boeide, alswel het conflict dat deze zucht voor Bilderdijk
schiep. Vanuit deze problematiek zou Gerretson een leven lang durende band met
Bilderdijk
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gevoelen, die hij door geestelijke afkomst en menselijke aanleg met geen enkele
andere dichter in die mate gemeen had. Aan net einde van zijn jeugdontwikkeling
(1910), in de middaghoogte van zijn maatschappelijke en geestelijke loopbaan (1931)
en tegen de avond van zijn leven (1956) heeft hij van die band getuigd; en hoe ook
anders getoonzet, het is de zelfde geestelijke trouwbetuiging die wij vernemen jegens
‘een zo gecompliceerd karakter als het zijne’ (I, 160), over wiens persoonlijkheid
hij zo terecht schreef: ‘Want onder Bilderdijks onderbewustzijn liggen nog enkele
etages’ (I, 593) en over wie hij als historisch eindoordeel beeldend uitsprak: ‘Als
neenzegger behoort Bilderdijk tot onze nationale heiligen’ (I, 607).
Gerretsons positie als Nederlands literator was aanvankelijk bepaald door zijn verzet
tegen de Tachtigers, waarbij te denken valt aan zijn uitspraak: ‘Het meest
karakteristieke van een generatie is wel haar verzet tegen, haar verwerping van de
haar voorafgaande generatie’ (I, 585). Zeker, hij erkende dat bovenal een handvol
verzen van Willem Kloos ‘van een zó grote, en in onze litteratuur, ook soortelijk, zó
ongekende schoonheid is geweest, dat heel het opkomend geslacht er door
overweldigd is geworden’ (I, 585), maar voor het overige achtte hij ‘de geestelijke
décadence van Kloos en Thijm afschrikwekkende voorbeelden’ (I, 410). Aan Perk
(van wiens werk hij eens een jeugdig bewonderaar was geweest (I, 618)) heeft hij
naar aanleiding van Stuivelings door hem geprezen biografie een welwillend artikel
gewijd, maar in Kloos zag hij als redacteur van De Nieuwe Gids ‘nóch organisator
nóch geestelijk leider’ (I, 587), terwijl hij de zelfingenomenheid van Lodewijk van
Deyssel verfoeide en zowel de overspanning van Kloos' dichterschap als de
onderspanning van Helène Swarths poëzie (I, 259) kenmerkend achtte voor ‘de
anarchie van de stervende beweging van'80’ (I, 379).
Juist toen de jonge Gerretson tot de jaren van proeven en keuren was gekomen,
was de eigenlijke bloeitijd van deze indrukwekkende beweging, die diepe sporen
zou nalaten, voorbij en was een aflossing van de wacht noodzakelijk. Die aflossing
had reeds enigermate plaats gevonden door de oprichting van De Kroniek van P.L.
Tak, waaraan Gerretson in 1956 een artikel wijdde (I, 585-590), door het optreden
van enige geheel zelfstandige figuren als Boutens, Leopold, Karel van de Woestijne,
Henriette Roland Holst en Arthur van Schendel, maar vooral door de poging van
Albert Verwey om nieuwe wegen te bewandelen; bovenal echter door de dichters
van 1905-1910, van wie P.N. van Eyck en Geerten Gossaert door Dirk Coster in zijn
befaamde bloemlezing Nieuwe Geluiden voorop werden geplaatst, gevolgd door J.C.
Bloem, A. Roland Holst, Jacob Israël de Haan, Aart van der Leeuw, J.W.F. Werumeus
Buning, J. Jac. Thomson en Willem de Mérode. Over deze laatste literaire
vernieuwingsperiode sprak Gerretson reeds in mei 1912 uit ‘dat wij nimmer sedert
onze gouden eeuw, ook zelfs niet in 1880, zulk een wonderlijke opbloei onzer letteren
en in het bijzonder onze poëzie hebben beleefd als heden ten dage’ (I, 268-269), en
in december 1951 kwalificeerde hij deze dichtersgroep als ‘een generatie van pure
dichters, zulks in tegenstelling met de generatie, die de onze heeft afgelost. Die was
politiek gedrenkt; is zij wellicht poëtisch wat verdronken?’ (I, 424).
Geheel begrijpelijk heeft Gossaert later een al te hecht verband van deze dichters
als school ontkend (I, 443), maar wel kan men zeggen dat de meesten van hen bij
Albert Verwey ter schole waren gegaan, door zijn kritisch proza in het orgaan De
Beweging aandachtig te lezen. Dit had ook Gossaert gedaan, en hoewel beide dichters

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 2

onmogelijk uit elkaar verklaard kunnen worden, is het opmerkelijk dat zij van elkaars
werk met respect en sympathie kennis namen. Gerretson achtte zich blijkens zijn
getuigenis daaromtrent aan Van EyckZie Gerretson aan Van Eyck op 29 februari
1912. in de kritiek van Verwey op zijn verzen wezenlijk herkend; hij schreef een
enkele maal in De Beweging; hij nam deel aan de huldiging van Verwey bij diens
vijftigste verjaardag op 15 mei 1915, bevorderde bij minister De Visser Albert
Verwey's hoogleraarschap in 1925 en schreef spontaan een dankbaar In Memoriam
bij diens heengaan in 1937 (I, 378-379). Voor wat Gerretsons aandeel betrof aan de
dichtersbent van 1910 schreef Verwey hem op 5 november 1935: ‘Ge spreekt al te
bescheiden van uw aandeel in een beweging die u altijd minstens zo zeer op prijs
heeft gesteld als gij haar.’Zie Briefwisseling Gerretson-Van Eyck, verzorgd en
toegelicht door drs. P. van Hees en dr. G. Puchinger. Baarn 1984, p. 473, noot 2.
Van de zijde van Verwey was er bezinning op de figuur van Gerretson, reeds
blijkens de versregels die Verwey voorin schreef van zijn aan Gerretson geschonken
bundel Het zichtbaar geheim:
Langs de lijnen van de gedachte
Zoek niet tezeer ons gemeenzaam bestaan.
Waar eenzelfde geluk in ons lachte
Biedt zich iets gemeenzamers aan.
Iets dat noch lijn is, noch klanken, noch kleuren,
Maar een geäardheid van schal en van licht,
Die ons opeens onze hoofden doet beuren
Met innerlijk oor en inwendig gezicht.Zie Albert Verwey, Oorspronkelijk dichtwerk.
Amsterdam-Santpoort 1938, I, p. 815.

Dat er ook persoonlijke banden bestaan hebben blijkt niet alleen uit wat Verwey aan
Van Eyck schreef over zijn laatste ontmoeting met Gerretson,Zie noot 4, p. 477.
maar ook uit Verwey's aan Gerretson gewijd gedicht Ad Filium:
Toen ge aan de deurpost leunde, een vreemdling, maar wiens trekken
En bitter-zoete lach in mij de erinring wekken
Aan iets zo eigens - Toen ge daarna vóór mij stondt
En ik u niet her-kende, maar voor 't eerst u vond
Zoals ge zijt - Ik dacht: o Zoon, kom in mijn armen!
Mijn God, hoe hongert hij naar goddelijk erbarmen.Zie noot 5, II, p. 531.

‘Ik heb zowat alle dichters van mijn generatie van nabij gekend’ (I, 644) sprak
Gerretson in het jaar van zijn dood, maar toch heeft hij niemand beter gekend dan
de dichter P.N. van Eyck. Gerretson heeft ons in zijn brieven aan hem menige
boeiende opmerking over eigen gedichten nagelaten, al is het ook waar dat men al
zijn literaire opstellen en redevoeringen als een aanhoudend commentaar kan opvatten
op zijn dichterschap en dus op zijn gedichten.
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Terwijl Van Eyck anderer gedichten en literaire teksten langdurig bestudeerde en
zijn publikaties daarover eindeloos omwerkte aleer hij ze aan de drukpers prijs gaf,
las Gerretson doorgaans intens maar snel, en gaf in gesprek en geschrift meestal een
intuïtief en flitsend commentaar, dat vooral bepaald was door een ogenblikkelijke
ontmoeting met de door hem besproken literatuur. Een enkele keer kon zijn kritiek
- sterk afhankelijk van het moment - bijtend en op het onrechtvaardige af zijn, zoals
over Boutens in 1913,Zie echter wat Gerretson aan Van Eyck schreef in maart 1943:
‘Het heengaan van Boutens, in deze tijdsomstandigheden, markeert wel een époque
in onze letterkundige geschiedenis. Veel ook van zijn werk, wellicht het gedeelte dat
thans het meest populair is, zal zonder twijfel voorbijgaan; doch er zijn in zijn werk
hoogtepunten, die in het lyrische in onze taal niet zijn overtroffen en als taalkunstenaar
en vernieuwer van de taal, vooral door de aantooning van de mogelijkheden der
compositie is hij wellicht in onzen tijd ongeevenaard, tenzij men Gezelle, die
weliswaar op geheel andere wijze, eveneens onnoemelijk veel tot de verrijking van
de taal en de versmogelijkheden heeft bijgedragen met hem op een lijn zou willen
stellen.
Gedachtig aan de afwezigheid van al wat naam had in de letterkundige wereld bij
Bilderdijks graf; aan het ontbreken van zelfs een enkele krans uit het Vaderland op
de baar van Huet had ik je willen seinen om samen naar de begrafenis te gaan; maar
ik heb het nagelaten omdat ik vreesde dat het schadelijk voor je gezondheid zou zijn.
Van achteren af ben ik blijde dat we niet gegaan zijn; het zou me onmogelijk zijn
geweest de hand te reiken aan de lieden, die zich hier de allures van
vertegenwoordigers van de Nederlandse kunst hebben aangematigd, al vrees ik dat
B. er wellicht eenige aanleiding toe zal hebben gegeven.’ maar doorgaans waren zijn
uitspraken over anderer werk welwillend en vóór alles bepaald door eerbied voor de
muze en respect voor de boodschap van de dichters en prozaschrijvers die hij besprak.
Over de zozeer begaafde persoonlijkheden Van Eyck en Gerretson is nog weinig,
over hun onderlinge verhouding zelfs nauwelijks geschreven, hoewel over hun relatie
thans heel wat bekend is.
Natuurlijk bewijst Van Eycks door G.A. van Oorschot uitgegeven Verzameld Werk
dat Van Eyck een diepere vore getrokken heeft door het veld van de Nederlandse
literatuur dan Gerretson, terwijl hij met name door zijn studie in PlatoZie Uren met
Platoon, een keur van stukken uit zijn werken, vertaald en van inleidingen en
aanteekeningen voorzien door P.N. van Eyck. Baarn 1923. en SpinozaHoewel Van
Eyck geen speciale studie over Spinoza heeft gepubliceerd, is heel zijn werk
doorzinderd van Spinoza, zie zijn Verzameld werk. ingewijd bleek in de wijsbegeerte,
en zijn nagelaten essays over Willem de ZwijgerZie De Justificatie, Het
Wilhelmus(reeds in 1933 afzonderlijk gepubliceerd) en De Apologie, met als bijlage
Albert Verwey en het Wilhelmus, in P.N. van Eyck, Verzameld werk. Amsterdam
1962, deel 6, pp. 9-220. aantonen dat hij, wanneer hij zich daarop toelegde, ook in
de geschiedenis thuis was. Daarover schreef Gerretson hem op 20 juni 1933: ‘Je
artikel over het Wilhelmus is van wetenschappelijk standpunt beschouwd, m.i. het
allerbeste, dat er bij deze feestelijke gelegenheid is opgedischt. Hetgeen veel zegt,
want de tafel was (althans voor een dergelijke gelegenheid) ditmaal niet schaars. De
verbluffende belezenheid, de scherpzinnige critiek, de verskundige beschouwing;
het is alles van de bovenste plank; de rijpe vrucht van een volgroeid talent en een,
door gestadige oefening tot het uiterste gewet intellect. In zijn soort een meesterwerk;
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ik hoop dat ge het, met het nog ongedrukte deel, binnenkort afzonderlijk uitgeeft.’
Voor Gerretson zelf gold overigens in meerdere mate wat hij in 1949 over P.H. Ritter
jr. schreef: ‘Wie heeft zich, in de loop der jaren, door de veelheid en de veelsoortigheid
van dit werk niet wel eens overstelpt gevoeld?’ (I, 409).
De persoonlijke relatie tussen Gerretson en Van Eyck werd gekenmerkt door wat
Gerretson op 22 januari 1930 aan Geyl schreef: ‘Ik gevoel en heb steeds - van zeer
jongsaf - voor Van Eyck een diepe vriendschap gevoeld.’ Opvallend is daarbij dat,
terwijl de vriendschap tussen Gerretson en Geyl tegen het eind van hun leven brak,
en die tussen Van Eyck en Geyl verkoelde, Gerretson voor Van Eyck ‘een
onberedeneerde genegenheid’ bleef gevoelen,Gerretson aan Geyl op 9 april 1955.
die met de jaren nog groeide, niettegenstaande Geyl na Van Eycks overlijden op 4
mei 1955 aan Gerretson terecht schreef: ‘Je verhouding tot Van Eyck heeft veel
spanningen gekend’, spanningen die mede veroorzaakt werden door bepaalde reserves
die zij naast grote waardering óók jegens elkaar en elkaars werk koesterden.
Tot de merkwaardigheden van hun religieuze achtergronden behoort dat Gerretson
uit de wereldse Reveilkring stamde, zich noemende ‘een klein-kind van het
Reveil’,Gerretson aan Van Eyck op 17 augustus 1944. terwijl Van Eyck was opgevoed
binnen kleingereformeerd milieu,Van Eyck aan Gerretson op 1 augustus 1937:
‘Overigens heb je misschien ook nog vergeten dat ik niet van liberalen huize ben,
maar opgegroeid in een familie van Afgescheidenen, tot mijn vijftiende jaar ter
catechesatie grootgebracht met Groot-Hellenbroek, thuis onder interminabele
gesprekken met dominee, ouderlingen of diakenen - allen “bekeerden”; een gezin
waar, dank zij mijn Moeder, iedere avondmaalsdag een dag van tragedie was, en als
een naar de ene kant van mijn wezen godsdienstig jongetje, die zich graag voedde
met bekerings- en sterfverhalen over de op 11 jarige leeftijd te Gorinchem in den
Heere overleden Gerrit Visser en dergelijken.’ waarvan hij zich al jong afwendde,
zodat Gerretson op 9 april 1955 aan Geyl over Van Eycks religiositeit kon schrijven:
‘Verbondenheid met hem op dat diepere niveau had ik wel, hoewel ik betwist, dat
Van Eyck in de latere jaren helde naar de christelijke mystiek; hij dweepte wel ook
met mystici, maar als mystici, niet als christenen. Van Eyck was een essentieel
niet-christelijke geest. Wat zonde en genade is, begreep hij, maar beleefde hij niet.’
Des te meer opmerkelijk is dat de humanist Van Eyck op bijna Kuyperiaanse wijze,
nog geheel in de lijn van de klassieke gereformeerde wetenschapsbeoefening, bij al
wat hij besprak en analyseerde, steeds naar het diepste beginsel vroeg dat hen bewoog
wier werk hij las en trachtte te verstaan. Dit moet Gerretson zijn opgevallen. Wat hij
voorts waardeerde in Van Eyck waren sommige treffende gedichten - onder andere
in de bundels Voorbereiding, Herwaarts en Benaderingen - en mede daardoor zag
hij in hem ‘de erkende leider van de school van 19O5’,Gerretson aan Van Eyck op
4 juli 1925.
Gerretson aan Verwey op 4 april 1935: ‘Hartelijk verheug ik mij, dat Gij thans, uit
het geslacht dat op het Uwe volgt, de man hebt kunnen voordragen, die, daarin, met
U in nauwe verbinding heeft gestaan en die, ondanks een moeilijkheid van karakter,
die de keerzijde is van een fundamentale eerlijkheid, door onze generatie - en ik
hecht eraan dit nogmaals vast te leggen - unisono erkend is als primus.’ Briefwisseling
Gerretson-Van Eyck, p. 458.
Gerretson aan Van Eyck op 25 oktober 1935: ‘Ik kom zeker: alleen reeds omdat ik,
ook tegenover de buitenwereld, acte de présence van onze samenhorigheid als
generatie, en mijne erkenning van je als chef d'école wil geven.’
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Gerretson in zijn In memoriam Albert Verwey: ‘En bij zijn aftreden heeft hij de
voldoening beleefd, zich, volgens zijn wens, te zien opgevolgd door zijn geliefde
leerling, de erkende primus inter pares van de bent der Beweging, Van Eyck’ (I,
378).
Gerretson aan Van Eyck op 29 mei 1945: ‘Werkelijk ik heb als jongeling niet
misgezien toen ik je èn om kennis èn om productiviteit als primus van onze generatie
erkende.’ en wat hij rondweg in hem bewonderde was zijn even ver reikende als
diepzinnige kennis van de literatuurgeschiedenis, dank zij dat ‘door gestadige oefening
tot het uiterste gewet intellect’Gerretson aan Van Eyck op 20 juni 1933. waarin geen
vakgenoot Van Eyck evenaarde. Maar bovenal gold voor hun persoonlijke verhouding
wat Gerretson op 21 september 1926 aan Van Eyck schreef: ‘Wij zijn dichters, en
dat beteekent voor ons toch nog wel iets meer dan versificator. Het is moeilijk dat
zoo precies aan te duiden, doch Gij begrijpt het wel.’
Hierbij voegde zich van de zijde van Van Eyck het merkwaardige feit dat deze
reeds spoedig doorzag dat Gerretsons poëtisch werk aan zekere stremmingen
onderhevig was. In De Beweging van augustus 1917 had Van Eyck inzake Gerretsons
poëzie geschreven over ‘het verzet dat van Gossaerts persoonlijkheid een der meest
kenmerkende eigenschappen is’ (p. 150) en zijn oeuvre getypeerd door te spreken
over ‘de waarachtigheid van het onvolledig geheel’ (p. 151), maar reeds lang daarvoor,
in maart 1912 had Van Eyck zijn ongerustheid uitgesproken met betrekking tot
Gerretsons houding jegens de poëzie: ‘die, door U, zoo vaak uitgesproken twijfel,
niet over Uw dichterschap, maar over de waarde, het bestaansrecht en het dichterschap
over 't algemeen’, ‘omdat zij er een dichter door zou kunnen verliezen.’Van Eyck
aan Gerretson, maart 1912.
Gerretson aan Van Eyck in oktober 1930: ‘Om die zelfde reden meen ik geen gevolg
te mogen geven aan mijn toezegging verzen te zenden. Die dichters-episode in mijn
leven is nu, en behoorlijk, afgesloten; het zou waarlijk de hemel verzoeken zijn, die
nu weer te gaan openen.’
Gerretson in de Eerste Kamer op 22 maart 1955: ‘De dichtkunst, waarmee ik zelf
een korte liaison heb gehad’ (I,475).
Gerretson in een toespraak op 11 oktober 1955: ‘Want als poëet sta ik sinds lang op
stal; [...] deze bedaagde rossinant [...]’ (I, 533).
Van zijn kant erkende Gerretson over Van Eycks gedichten in 1942 in een schrijven
aan Geyl: ‘Zijn vers is minder klassiek dan het mijne; het rhythme overheerscht bij
hem meer, en 't accent is bij hem zwevender’,Gerretson aan Geyl omstreeks 2
december 1942. en op 21 december 1949 schreef hij aan Van Eyck dat hem in diens
proza wel eens ‘de muziek ontbreekt, die voor mij het essentieele van de poëzie
uitmaakt’. Daarnaast doorzag Gerretson de diepe waarde van Van Eycks
levensbelijdenis Wie zijn lijden eeuwige noodzaak heeft bevonden, ‘dat voor mij
grootste gedicht van het middenstadium zijns levens’ (I, 634). Daarom kon hij zonder
reserve aan Van Eyck, die hij reeds als ‘ervarene in al de geheimen van de verskunst’
(2 mei 1941) en als zijn ‘poëtische biechtvader’ (1 juni 1942) had gekwalificeerd,
op 16 juni 1942 schrijven: ‘Het is zoo heerlijk eens met iemand die in de alchemie
van
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het vers is ingewijd te praten over de technicalties van ons vak, dat toch maar het
mooiste maar ook het moeilijkste onder de sterren blijft.’
Nadat Gerretson Van Eycks essay Over leven en dood in de poëzie gelezen had,
bekende hij aan de schrijver op 28 oktober 1938: ‘Het hoog gehalte van je denkleven:
ik benijd je, dat je in die betere sfeer mag wonen en werken.’ Reeds in oktober 1930
had hij Van Eyck geprezen vanwege diens wetenschappelijk-polemisch vermogen:
‘Je artikel tegen Huizinga - hoe graag zou ik er op ingaan! - Doch de lust, de moed
ontbreekt me. Doch het was voortreffelijk en heeft, naar ik van meer dan een zijde
hoorde, een grooten indruk gemaakt. Het is niet prettig in jouw handen te vallen,
waarde vriend!’
Van Eyck zag van zijn kant het gevaar in van het feit dat Gerretson ‘uiterst
impressionabel’Van Eyck aan Gerretson op 8 december 1930. was, maar hij erkende
tevens dat Gerretson overigens sterk stond in zijn ‘klaar door-denken en door-kijken’
van menige zaak.Van Eyck aan Gerretson op 13 november 1924. Reeds in 1913 had
Van Eyck op een zeer persoonlijke wijze zijn ongezouten kritiek verwoord op
Gerretson als politiek journalistiek polemist tijdens de verkiezingen,Zie Van Eyck
aan Gerretson op 25 juni 1913. en ook wetenschappelijk wist Van Eyck Gerretson
te weerstaan,Zie Van Eyck aan Gerretson op 9 juni 1931. maar ‘het eeuwig dichterlijke
in jou’Zie Van Eyck aan Gerretson op 25 juni 1913. heeft Van Eyck van jongs af
aan in Gerretson herkend en geboeid, en hij schreef hem op 13 september 1931: ‘Jij
zelf, die van de eerste rang kunt zijn wanneer je wilt.’

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 2

Hoewel Gerretson eens, in zijn opstel over Lucretius geschreven had: ‘Wat toch
is de poëzie anders dan een der hoogste functies van het menselijk organisme?’ (I,
93), moest hij op 18 november 1939 aan Van Eyck bekennen: ‘Jij hebt kans gezien
je dichterschap te redden; ik niet.’ Aan zijn uitgever Van Dishoeck schreef hij zelfs
op 21 december 1940 over zijn dichtwerk: ‘Prof. van Eyck, die, al schaam ik het mij
te zeggen, op het oogenblik veel meer verstand heeft van mijn werk, dan ik zelf.’
Zij hebben naar vermogen elkaars publikaties levenslang op de voet gevolgd,
terwijl thans algemeen bekend is dat Van Eyck gedurende de tweede wereldoorlog
een nieuwe druk van Experimenten heeft voorbereid, terwijl een groot deel van zijn
Medousa op De Koekenberg, het landhuis van Gerretson te Epe, geschreven werd.
Dat Gerretson met volle sympathie zo lang mogelijk het tijdschrift Leiding in stand
hield, waarin Van Eyck zijn doorwrochte en diepzinnige analyses schreef over de
moderne Nederlandse letterkunde, wordt op geen enkele wijze teniet gedaan door
het feit dat hij zelf in dat orgaan volgens zijn beide mederedacteuren te weinig schreef,
iets waarvoor Gerretson bij de oprichting van het blad Van Eyck en Geyl meermalen
tijdig gewaarschuwd had.Gerretson aan Van Eyck op 20 augustus 1929: ‘Daarom
heb ik nogmaals, tegenover hem [Geyl], zooals ik nu tegenover jou nogmaals
schriftelijk bevestig, herhaald, wat onze afspraak is: dat ik, met het oog op mijn
gezondheidstoestand, van alle redact, werkzaamheden ontheven zal kunnen blijven,
zonder dat dit oorzaak van grief tusschen ons zal mogen zijn. Omgekeerd zal ik
natuurlijk doen wat ik kan.’
Gerretson aan Geyl en Van Eyck op 29 september 1929: ‘Ik heb uitdrukkelijk
bedongen, dat deze zaak mij niet meer werk zou geven.’
Gerretson aan Van Eyck op 18 oktober 1929: ‘Ernstig - zoo ernstig ik kon - heb ik
u beiden gezegd, dat ik alleen meedoe om de zaak - die ook ik noodzakelijk vind,
niet te verhinderen. Maar dat ik mij niet aan de zaak kon geven.’
Gerretson aan Van Eyck op 27 november 1929: ‘Afspraak is: dat Gijl. de werkelijke
redactie zoudt voeren; en dat ik, vrijgesteld zou zijn, zoover mijn andere
werkzaamheden mijn medewerking onmogelijk maakten; dat is in de afgeloopen
maanden het geval geweest; er is dus geen reden tot grief.’
Gerretson aan Van Eyck op 1 januari 1930: ‘En op mij is - ik moet het herhalen - als
medewerker niet te rekenen.’
‘Dat, gepassioneerde menschen als we zijn, ook volgende jaren nog wel eens,
onverwachte en ongewilde botsingen zullen brengen’, voorzag Gerretson reeds in
zijn schrijven van 6 februari 1914 aan Van Eyck; maar daar mag direct naast geplaatst
worden wat Van Eyck op 26 november 1926 aan Gerretson schreef: ‘Vriendschap
sluit nu eenmaal in, dat men elkander, over en weer, zoo niet dadelijk dan toch ten
slotte “zijn schulden vergeeft”.’ Aan Van Eyck heeft Gerretson bovendien ervaren
wat hij hem op 10 augustus 1943 schreef: ‘De werkelijke sijnthesen, die iets voor de
toekomst beteekenen, die creatief zijn, geschieden toch altoos in één mensch en in
de eenzaamheid.’
‘Want in mij leef je altijd voort!’, schreef Van Eyck op 6 januari 1923 aan
Gerretson, en op 25 februari 1924 verzekerde hij hem: ‘Er zijn er maar zeer weinig,
met wie ik zoó hoop later, na een welbesteed leven, samen een stille wandeling te
maken als met jou. Wij zullen dat zeker doen.’ Dit is inderdaad geschied, tijdens hun
welbesteed leven, in Epe, toen Van Eyck de gast was van Gerretson op De
Koekenberg. Na een bezoek aan Van Eyck te Wassenaar schreef Gerretson op 8
augustus 1944 aan Van Eyck: ‘Onze gesprekken zijn de laatste jaren niet alleen even
rustig als zij altoos geweest zijn, maar, vooral na zeker gesprek op je kamer in
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Wassenaar gevoel ik, ook en vooral wanneer de diepste dingen, waarover ik zelden
spreek, aangeroerd worden, een klankbord, dat mij je omgang en vriendschap in deze
moeilijke jaren, waarin ik mij zoo vaak eenzaam gevoeld heb ook in den kring van
mijn politieke vrienden -, steeds liever heeft gemaakt.’
Van zijn kant heeft Gerretson, die levenslang het plan heeft gehad over Van Eyck
te publiceren - iets waar Van Eyck steeds naar heeft uitgezien - zijn verhouding tot
Van Eyck als vriend en dichter waar gemaakt in zijn korte In Memoriam, direct na
Van Eycks heengaan (I, 443-444), in zijn toespraak over Van Eyck op 1 oktober te
Den Haag (I, 445-448)Ten onrechte is in de Verzamelde werken, I, 445-448, vermeld
dat Gerretsons rede Bij de herdenking van Van Eyck zou zijn uitgesproken te
Amsterdam. Deze is op 1 oktober 1954 gehouden in Pulchri te Den Haag, in een
bijeenkomst, georganiseerd door het Amsterdams Tijdschrift voor Letterkunde en
de Stichting De Beuk. Deze toespraak is aanvankelijk gepubliceerd in het Amsterdams
Tijdschrift voor Letterkunde, 2e jaargang, 1954, pp. 147-150.
Zie de treffende bedankbrief die mevrouw N.E. van Eyck-Benjamins aan Gerretson
schreef op 2 oktober 1954, opgenomen in de Briefwisseling Gerretson-Van Eyck, p.
695. en in zijn sublie-
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me Levensbericht dat hij in 1957 wijdde aan Van Eyck in het jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.1956-1957, pp. 42-57.
Hun briefwisseling toont, ondanks wederzijdse kritiek en enige conflicten, niet
alleen reeds op het eerste gezicht de hechte, onverbrekelijke band die tussen beide
dichters en geleerden vanaf de aanvang van hun omgang bestond, maar kan tevens
als bron dienen voor menige analyse inzake beide merkwaardige persoonlijkheden,
die tot het einde in elkaar geboeid bleven en die ten diepste beiden gekenmerkt
werden door de dichtregels van Van Eyck uit zijn bundel Voorbereiding:
Mijn God, ik sterf van 't leven af,
En toch, toch ben ik vuur van binnen.

Met het noemen van Van Eyck is de persoon aangegeven met wie Gerretson als
literator het meest contact heeft gehad; hun literaire omgang kan mede door de
publikatie van hun briefwisseling het best gekend worden.
Daarnaast vallen te noemen: Albert Verwey, tegen wie hij opzag, J.H. Leopold,
Annie Salomons, met wie hij enige tijd in stilte verloofd is geweest en die na zijn
dood een prachtig essay over zijn persoonlijkheid schreef,Annie Salomons,
Herinneringen uit de oude tijd aan schrijvers die ik persoonlijk gekend heb.
Definitieve uitgave, voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick.
Amsterdam 1984, pp. 200-217. zijn jeugdvriend F. Schmidt Degener, J.C. Bloem,
die hij sinds zijn Amersfoortse jaren kende, D.G. Hoek (Frans Gericke) en Karel van
de Woestijne, met wie hij in Brussel omging; voorts Jan Greshoff en Aart van der
Leeuw, zijn Utrechtse studievriend P.H. Ritter jr., zijn dichterlijke generatiegenoten
A. Roland Holst en Martinus Nijhoff, voorts J.J. Thomson en Jacqueline van der
Waals en N.A. Donkersloot. Voor het buitenland met name Rudolf Alexander
Schröder, die hij gedurende de eerste wereldoorlog leerde kennen. Met ieder van hen
is de relatie een geheel andersoortige geweest, terwijl men in de Verzamelde werken
en correspondenties van Gerretson hun namen wel ontmoet, maar ieder op een geheel
andere manier.
Aan deze rij zouden nog zijn toe te voegen die dichters en literatoren die Gerretson
uiteraard niet anders dan uit hun werken gekend heeft, maar wier
schoonheidsontroering en geestelijke invloed hij gaarne of ondanks zichzelve
ondergaan heeft: Vondel, Bredero, Lodensteyn, Luyken, Potgieter, Guido Gezelle,
Beets, Ten Kate en Kloos. Voor het buitenland Goethe, Novalis, Hamann en Claudius.
Het valt moeilijk hier meer namen te noemen, omdat wij van hen wel steeds sporen
aantreffen in de Verzamelde werken en correspondenties, maar vooral over het geheel
van zijn werk bezien heeft Gerretson zich in later jaren slechts incidenteel en terloops
over dichters en literatuur uitgelaten. Ook dan kon Gerretson met een enkele
opmerking of typering de betekenis of een aspect van menige dichter treffend
aangeven: ‘een onzer grootste en vruchtbaarste meesters, nl. Van de Woestijne’ (I,
277); ‘dr. Leopold, de beminde leermeester, de beminnelijke dichter’ (I, 6); ‘Vondel
heeft soms enorme aanlopen nodig’ (I, 382); ‘het is Guido Gezelles poëzie, die het
katholieke wezen aan het protestantse Noorden het eerst weer geopenbaard heeft’
(V, 337).
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Van twee tijdschriften waarin de literatuur toch wel in sterke mate centraal stond, is
Gerretson redacteur geweest: Ons Tijdschrift (‘dat blaadje’Zie noot 4, p. 31.) en
Leiding (‘een doodgeboren kindje’Zie noot 4, p. 309.). Over het eerste schreef R.G.K.
Kraan in 1962 een proefschrift, waarin men de voornaamste faits et gestes van
Gerretson als mederedacteur vermeld vindt; over het tweede, waarmee hij geestelijk
veel intensiever contact had, worden we in de Briefwisseling Gerretson-Van Eyck
voldoende ingelicht om ons een beeld van zijn bemoeienissen daarmee te kunnen
vormen.
Voor het overige bedenke men dat bijna al Gerretsons literaire bijdragen, vooral
na zijn Brusselse jaren, of ze nu over literaire personen dan wel over literaire
gebeurtenissen handelen, in de ware zin van het woord vlugschriften zijn, spontaan
geschreven bijdragen naar aanleiding van een overlijden (Alex Gutteling, Albert
Verwey, Govert Monsees, P.N. van Eyck), een herdenking (Vondel, Bilderdijk), een
boekbespreking (Epictetus, Lucretius, Aristofanes, Homerus, Greshoff, Aart van der
Leeuw, G. Schrijver, A. Roland Holst, Adolf Herckenrath, Adama van Scheltema,
Boutens, Henriette Roland Holst, P.H. Ritter jr. en Jacques Perk) en een enkele maal
een polemiek: Multatuli, Carry van Bruggen, Marsman.
Daarnaast moeten genoemd worden zijn pleidooien voor de nieuwe spelling, waar
hij met zijn verstand vóór en met zijn gemoed tegen was,‘Hoewel ik zelf niet dan in
geval van noodzakelijkheid tot de “Vereenvoudigde Spelling” zal overgaan (ten
minste in mijn litterair werk), hoop ik van harte daartoe zo spoedig mogelijk te
worden gedwongen’ (I, 244). en voor de Friese taal, waarbij zijn Kamerredevoeringen
een geheel
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eigen karakter bezaten, omdat hij zich op de tekst daarvan doorgaans grondig
voorbereidde en ook daarin bij tijden de stem van de dichter al te duidelijk doorklinkt.
Uniek zijn twee redevoeringen, die hij in 1916 en 1958 gehouden heeft over literatuur
en christendom, die als het ware de beide brandpunten vormen van al wat hij op dit
gebied als literator te zeggen had.
Beziet men de redevoering van 1916, uitgesproken voor academische kring, dan
treft ook hier de literaire inslag, en de stem die, ook wanneer de problemen soms
moeilijk zijn, klaar en helder klinkt, omdat hij niet schroomt zijn individualiteit
duidelijk naar voren te brengen. Evenals wanneer hij medeliteratoren en hun werk
bespreekt, is zijn standpunt ook in deze rede er steeds een van duidelijke sympathie
of afwijzing. Wel staat zijn betoog tegen de achtergrond van een traditie van vier
eeuwen protestantisme, waaraan hij zich sterk verbonden gevoelde, maar hij uit in
deze rede tevens heel moderne gedachten, die voordien door zijn toehoorders
nauwelijks vernomen, laat staan overdacht waren.
In 1958 was er de causerie, ‘een praatje met een plaatje’ (I, 643), niet minder
lichtvoetig en speels als ernstig, en gesproken vanuit een onbedriegelijke
levenservaring, tevens voor het laatst gekenmerkt door die zeldzame openhartigheid,
waarmee hij studenten, die nauwer contact met hem hadden, zo menigmaal verraste,
en waarmee hij hun intellect en gemoed op college en in persoonlijk gesprek voor
het leven gevoed heeft.
Men wist nooit of hij bij zulke redevoeringen en colleges vooraf alles op schrift
had gesteld, dan wel van losse aantekeningen sprekend, tevens improviseerde; of hij
zijn ziel reeds vóór hij sprak op papier had uitgegoten en dat nu bewogen voorlas,
dan wel of hij, geïnspireerd door het onverwachte auditorium, plots zijn ziel
openbaarde. Maar wie hem in zo'n uur heeft meegemaakt kon zich moeilijk onttrekken
aan het belang van wat hij zei, aan de klem van zijn argumenten en aan de dictie van
zijn betoog. Zijn stem was die van een rhetor,Gerretson aan Van Eyck op 18 november
1939: ‘Want je weet dat ik eigenlijk meer rhetor dan prozaist ben. Mijn prozastijl is
geheel op 't spreken ingericht.’ niet bezwerend maar veeleer nodigend en vóór alles
vertrouwen schenkend, eer ontwapenend dan geharnast, in sterke mate op zijn gehoor
insprekend, maar zonder het naar de ogen te zien, doorgaans eindigend met een
scherp gesneden moraal, vervat in beelden die direct toespraken, overeenkomstig
wat hij eens aan Van Eyck schreef: ‘Ons geslacht verlangt uitbeelding.’Zie noot 4,
p. 141.
Zijn redevoeringen over Vondel en Bilderdijk, die vooraf op papier waren gesteld,
dragen er de kenmerken van, maar zeker is dat het geval met menig college en
toespraak voor een gehoor waar hij zich op bepaalde gronden mee verbonden
gevoelde. Dan kon een enkele herinnering aan die band voldoende zijn om van daaruit
zijn vlucht te nemen, en zijn toehoorders in deze vlucht mee te nemen en met zijn
gedachten te bezielen.
In deze geest kan men ook zijn beide redevoeringen van 1916 en 1958 over het
dichterschap in relatie tot het christelijk geloof plaatsen. Ze zijn uitgesproken voor
jonge academici, maar vanuit een ervaringswereld, die aan geen academische grenzen
gebonden is en van een allure die ver uitstijgt boven een rondblik die zich louter wil
bepalen tot het aanstippen van enige grondslagen van het door hem besproken
vraagstuk. Beide redevoeringen zijn vrucht van levenservaring, waarbij noch het
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dichterschap noch het christelijk geloof naar gangbare maatstaven worden beoordeeld
of ook maar omgrensd.
In 1916 is er een staan midden in de strijd; in 1958 een bijna ontbonden zijn, maar
in beide getuigenissen weerklinkt de waarschuwing tegen iedere poging om
christendom en literatuur, om mens en muze, om God en wereld op simpele wijze
met elkaar te verzoenen en samen te binden. Kierkegaard, ‘een held van mijn
jeugd’Gerretson aan Geyl op 26 augustus 1954. had in zijn leven niet tevergeefs
gewaarschuwd, en had naast Plato en Schopenhauer dieper sporen bij hem nagelaten
dan menige politieke antirevolutionaire of christelijk-historische geestverwant op
het eerste gezicht zou bevroeden. Vandaar dat hij beide redevoeringen afsloot met
het geweldige Zonnelied van Guido Gezelle, dat voor hem de poëtische apotheose
vormde voor al wie door de muze is aangeraakt en door de boodschap van Christus
is aangesproken.
Men kan de tweede rede, een half jaar voor zijn heengaan uitgesproken, een
onverwacht slotcommentaar noemen op de eerste, van 1916, die gehouden werd in
de aanvang van zijn maatschappelijke loopbaan. De eerste werd uitgesproken voor
breed-protestantse studentenkring, de tweede voor een landelijk congres van
vrijgemaakte studenten, maar met op de eerste rij enige jonge réunisten van de
Societas Studiosorum Reformatorum, die hij persoonlijk kende en in ruimere zin tot
zijn bijzondere leerlingen en geestverwanten rekende en tot wie hij zich in zijn
toespraak zeer speciaal richtte, waardoor zijn causerie iets zeer persoonlijks kreeg,
dat zweemde naar het intieme.
Hoewel hij na deze rede nog eenmaal in het openbaar gesproken heeft - voor de
S.S.R. afdeling-Utrecht, over Colijn, in een vrije improvisatie, waarvan geen enkel
afschrift bekend is - kan men zijn rede over het christelijk dichterschap (mét een
vraagteken!) wel zijn persoonlijk slotwoord noemen, dat zowel de kracht van een
literaire als van een religieuze levensbelijdenis heeft, waarvan op zijn beurt geldt
wat hij eens over Van Eyck neerschreef: ‘Elke zang heeft zijn natuurlijk einde. Elke
dichter spreekt eens het woord waarna hij niets meer te zeggen heeft’ (I, 642).
Op nationaal niveau als dichter begonnen - de Experimenten zijn nationaal bezit
- zou hij hiermee in intieme kring ook als literator zijn slotwoord spreken. Voor zijn
gevoel was hiermee alles gezegd. In 1916 was er het vooruitzien, vanuit de hoogte
des levens; in 1958 de terugblik.
Als zo vaak onttrok hij zich over zaken die hem heilig waren ook nu aan discussie;
terwijl de vrijgemaakte studenten na afloop van zijn rede over het gehoorde onderling
naspraken, dronk hij in een belendend vertrek een glas wijn met zijn leerlingen van
de eerste rij: spontaan converserend, badinerend, vol losse invallen,
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zoals zij die van hem gewend waren; nu eens spottend over de dwaasheden dezer
wereld, dan weer diep ernstig over al wat het hart beroerde, vooral over de politiek
en de waan van de dag, maar toch bevrijd van zorg en wat de mens kan kwellen,
zoals hij een enkele keer na gedane arbeid kon zijn, als hij werkelijk even tot rust
was gekomen. Er straalde die avond in dit nagesprek met een tiental personen die
daar bijeenzaten, iets van hem af van wat hij op 10 december 1947 als troost aan zijn
vrienden Van Eyck had vertolkt: ‘Onze tijd en onze strijd zijn voorbij; reeds
wandelend in de schaduwen van de dood, behoren wij niet verder tot de geschiedenis.’
Het was voor bijna alle aanwezige leerlingen, die hem geestelijk zo na stonden de
laatste ontmoeting en de laatste impressie. Zij maakten hem die avond nog één keer
in zijn volle kracht als redenaar en conversator mee: musisch en sereen, imposant
en zeer persoonlijk, met wat lichte zelfspot zijn levenservaring ons toevertrouwend,
zoals alleen een dichter in toespraak en gesprek zijn gevoelens kan openbaren. Zij
hoorden voor het laatst de ongebroken stem van de leermeester, die spoedig voor
goed zwijgen zou, maar wiens stem niet vergeten zal worden door wie die stem ooit
heeft vernomen, omdat zij dóórdrong tot in het hart van al wie luisteren kon. Nadien
zou zijn boodschap alleen te vinden zijn in zijn geschriften, want hij zelf was in de
nacht van 26 op 27 oktober 1958 heengegaan. Maar ware dichters en schrijvers
sterven niet; men kan ze in hun geschriften blijven volgen en raadplegen, met ze
over de eeuwen heen in gesprek blijven, en ze, naar het befaamde woord van Hermann
Cohen, soms beter kennen, dan zij zich zelf gekend hebben.Fritz Heinemann, Neue
Wege der Philosophie. Leipzig 1929, p. 66: ‘man könne einen Autor besser verstehen,
als er sich selbst verstand.’
Voor het overige heeft men te bedenken dat de briefwisseling Gerretson-Geyl en
Gerretson-Van Eyck één doorlopend commentaar vormen op de drie briefschrijvers
en hun werken, waar men niet omheen kan wanneer men zich van deze drie werkelijk
rekenschap wil geven.
Voor wie de tijd en de moeite neemt om dieper door te dringen in de geestelijke
en esthetische achtergrond van Gerretson kan wellicht tot richtsnoer dienen wat A.
Roland Holst op 5 februari 1930 aan Van Eyck schreef, na lezing van een van
Gerretsons artikelen: ‘Ook Gerretsons stuk heb ik met spanning gelezen, hoezeer het
onderwerp mij ook ver ligt. Wat had die man een “grand esprit catholique” kunnen
zijn in een ander land en een anderen tijd.’Zie noot 4, p. 300.
Laat het ons uit de pen van deze waarachtige dichter gezegd zijn!
Tot slot nog twee kleine, onderling schijnbaar geheel tegenstrijdige herinneringen
aan Gerretson ten aanzien van een van de activiteiten van onze Maatschappij, en wel
betreffende de Levensberichten.
Op 3 december 1939 schreef Gerretson aan Van Eyck: ‘Ik ontving zooeven de
Levensberichten-Letterkunde. Horribel, behalve, misschien, dat van Visser, dien ik
zeer heb geacht. Ik hoop dat mij een dergelijke herdenking t.z.t. bespaard blijft. 't
Beste is tijdig ontslag te nemen! Maar wat is “tijdig”.’
Klonk hier verzet tegen al te droge, zakelijke opsommingen in Levensberichten
die niet gedragen werden door een eigen stem en een eigen geestelijk leven? Men
zou het denken wanneer men leest wat hij in januari 1949 in Het boek van Nu schreef:
‘Hoe voortreffelijk waren de beknopte levensberichten, die eertijds de kracht vormden
van de Leidse Maatschappij, vol van de kleine trekken en toetsen, die slechts de naar
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de levende herinnering schetsende vriendenhand kan aanbrengen; kleine
meesterwerkjes vaak, zoals Nabers verzameling aantoont; een genre waarvan Beets'
Van der Palm en Quacks Martinus van de Hoeven onovertroffen voorbeelden zijn’
(I, 409-410).
Hiermee is volop in overeenstemming wat hij op 9 april 1955 aan Geyl schreef:
‘Een paar jaar geleden wilde de Mij de levensberichten afschaffen: ik heb me daar
via Nijhoff, die toen voorzitter of zoiets was, en 't gelukkig met mij eens was, heftig
tegen verzet: het enige wat de Mij voor de letteren gedaan heeft, zijn de
levensberichten, waarvan vooral de oudere vaak zeer rijke bronnen voor de historie
zijn.’
G. Puchinger

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 2

51

Correcties en aanvullingen
op het artikel ‘Geen revolutie te zien’ (Nieuw Letterkundig Magazijn, I, 2 (december
1983), pp. 27-33)
p. Jaap Wevers moet zijn: Lex Wevers (aanvankelijk zou hij inderdaad Jaap heten,
31: zoals blijkt uit de begeleidende correspondentie in Heden ik, morgen gij, 2e en
6e dr.).
Titel Peter en Barioni moet zijn: Barioni en Peter.
p. De datering van Vestdijks verblijf aan de Overtoom (26 oktober 1921 - 27
32: november 1925) had ik ontleend aan Vestdijk in kaart (1967), p. 67. Hans Visser
maakt me er opmerkzaam op, dat Vestdijks werkelijke verblijfplaatsen lang niet
altijd kloppen met zijn officiële domicilies. De Overtoom-tijd is korter geweest.
Onjuist is mijn opmerking dat Vestdijks kennismaking met Proust via Bob Hanf
plaats had. In De laatste kans, pp. 238-239 staat inderdaad te lezen, dat het Bob
Neumann was die Anton Wachter wees op ‘één onbetwijfelbaar groot man’ uit
de Franse literatuur, ‘waarop hij Anton waarschuwde voor de lengte van Proust.
Zelf had hij het nooit verder gebracht dan de eerste twee delen. Maar het was
enorm.’ De bekende fout dus: uit het boek naar het leven herleiden! Ik had beter
moeten (kunnen) weten, want in Gestalten tegenover mij (1961, p. 15) schrijft
Vestdijk: ‘Op literair gebied heb ik eigenlijk alleen de kennismaking met Rilke
aan hem te danken’ en ook in Vestdijks Aantekencahiers wordt ten aanzien van
Hanf niet gerept van Proust, wel van Rilke, Grünewald en Reger (het bekende
‘barok-trio’).
Wat ik pas nà de publikatie van het artikel aan de weet kwam, is dat het in
werkelijkheid precies andersom is gegaan: niet Hanf bracht Vestdijk op Proust,
maar Vestdijk wees Hanf op Proust! En wel in 1932, dus vijf jaar na Vestdijks
laatste studiejaar. 15 oktober 1932 schreef Vestdijk aan Hanf (brievencollectie
in particulier bezit): ‘Op 't oogenblik lees ik Marcel Proust, wat ik uitmuntend
vind, hoewel wat lang. Maar 't lijkt me echt iets voor jou, als je wat meer tijd
had om te lezen; 't is een reusachtig psycholoog al vast.’
En ten slotte: ik vermoedde dat er ten aanzien van de door Anton Wachter (in
oktober 1918) bijgewoonde lezing van Hanns Heinz Ewers een historische
verschuiving in het spel was. Dit wordt inderdaad aannemelijk gemaakt door
het feit, dat in Propria Cures van 1 april 1922 aankondiging wordt gedaan van
een lezing van Ewers voor studenten over het ‘Historisch ontstaan van het
Alraune-wezen’. De tekst doet overigens een beetje denken aan een 1-aprilgrap.
Sneek, 9 juni 1984
Met dank aan Hans Visser,
Anne Wadman

Anton Wachters tijd in Amsterdam
Een reactie en aanvulling op Anne Wadmans artikel Geen revolutie te zien;
tijdproblemen en tijdsproblemen naar aanleiding van Simon Vestdijks tweede Anton
Wachter-serie.
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1. Inleiding
In december 1983 verscheen het tweede nummer van de eerste jaargang van Nieuw
Letterkundig Magazijn. Mededelingenblad van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. Hierin publiceerde Anne Wadman zijn visie op de romans van Vestdijk
die de tweede helft van de Anton Wachter-serie vormen: De beker van de min, De
vrije vogel en zijn kooien, De rimpels van Esther Ornstein en De laatste kans (ik
verwijs naar de uitgave in de reeks Verzamelde romans). Wadman behandelt de tijden tijdsproblemen in deze vier romans.
Onder de tijdproblemen verstaat hij het verschil dat ontstaan is tussen Simon
Vestdijks en Anton Wachters tijd in Amsterdam. De eerste duurde immers tien jaar,
de tweede slechts zeven. Het moge bekend zijn dat de eerste de bron voor de laatste
is, maar toch zijn er tussen de belevenissen van beide studenten heel wat verschillen
aan te wijzen, die Wadman in drie groepen onderbrengt: weglatingen, uitbreidingen
en verschuivingen.
Dat er in de vier romans vrijwel geen verwijzingen naar contemporaine politieke
en sociale gebeurtenissen staan, noemt hij de tijdsproblematiek. In het kader van dit
laatste citeert hij een ongepubliceerd gedicht van Vestdijk, genaamd ‘De geschiedenis
van Ahlstadt’, om aan te geven dat Vestdijk niet, zoals hem (te) vaak verweten werd
(en wordt), onverschillig stond tegenover tijdsproblemen als werkloosheid, crisis en
opkomend nazisme.

2. Wadmans artikel
2.1. Uitgangspunt
Een belangrijk uitgangspunt voor Wadman is: ‘je mag Anton Wachter en student
Simon Vestdijk (en schrijver S. Vestdijk) niet klakkeloos aan elkaar gelijkstellen’
(p. 27). Iets verder op dezelfde bladzijde voegt hij daaraan toe: ‘er is geen aanleiding
tot volledige identificatie van schrijver en romanfiguur, maar ze geheel van elkaar
loskoppelen is nu ook weer niet nodig’. Op de laatste bladzijde zegt Wadman nog:
‘Negentig procent autobiografie of niet - het zou een grove fout zijn, uit de boeken
tot het leven te herleiden. Maar deze waarschuwing is anno 1984 natuurlijk
overbodig.’ Dit onderschrijf ik.
Wij weten dat er een verband bestaat tussen Simon Vestdijk en Anton Wachter,
maar wat dit verband precies inhoudt, en in welke mate het van belang is voor het
Vestdijkonderzoek, weten wij nog niet. Uiteraard is het gerechtvaardigd om aan de
hand van Vestdijks werk onderzoek te doen naar Vestdijks leven, voor
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zover dit onderzoek literaire problemen kan ophelderen. Het spreekt vanzelf dat zulk
onderzoek met de grootst mogelijke voorzichtigheid, en met het grootst mogelijke
voorbehoud moet geschieden. Pas op het moment dat er een biografie van Vestdijk
is, beschikken wij over een externe bron, waaruit gegevens kunnen worden vergeleken
met Vestdijks werk. Maar omdat er nog geen biografie van Vestdijk voorhanden is,
is het niet goed mogelijk om een scheiding aan te brengen tussen leven en werk. Juist
bij een schrijver als Vestdijk, van wie bekend is dat leven en werk onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn, is dit een nijpend probleem. Het lijkt mij daarom niet
onterecht om - als voorlopige noodoplossing- Vestdijks werk te gebruiken bij
onderzoek naar het verband tussen leven en werk. Het is wetenschappelijk natuurlijk
niet te verantwoorden, om het onderzoeksobject te gebruiken als hulpmiddel bij
onderzoek naar iets waarvan dit onderzoeksobject nu juist deel uitmaakt, maar bij
gebrek aan een biografie moeten wij ons behelpen.

2.2. Bevindingen
De eerste bevinding betreft de structuur van de Amsterdamse serie als geheel.
Wadman heeft het over ‘een zeer bewuste, planmatige structurering’ (p. 28), waarin
het examen en de liefde belangrijke hulpmiddelen zijn. Wadman; ‘ieder van de
examinatoire mijlpalen valt globaal gezien samen met de beëindiging van een liefde’
(p. 28). Ter beantwoording van de vraag wat de reden of oorzaak kan zijn geweest
voor Vestdijk om voor de ‘Umwelt’ geen plaats in de romans in te ruimen, de
tijdsproblemen dus, geeft Wadman drie mogelijke oplossingen. Hij haalt Du Perron
aan, die Vestdijk als ‘teruggetrokken en bijna mensenschuw, merkbaar
gepreokkupeerd met zichzelf of met de werelden waarin dit zelf rondzwierf’
karakteriseert. Vervolgens geeft hij als mogelijkheid: ‘Er is ten aanzien van de
onderhavige romanserie waarschijnlijk méér aanleiding om de abstrahering van
tijdsproblemen te beschouwen als een kwestie van arrangement en van wijze of, als
men dat wil, onterechte zelfbeperking’ (p. 29) en als laatste zegt hij: ‘dat hij zijn
boeken niet in de afzet heeft willen beperken door ze qua inhoud te gedateerd te
maken’ (p. 29).
Een andere bevinding van Wadman heeft betrekking op de authenticiteit van de
gebeurtenissen in de vier romans: ‘we [mogen] ondertussen aannemen dat veel van
de gebeurtenissen wel authentiek zijn, maar dat die feiten vaak zijn onderworpen
aan een grootscheeps arrangement, dat waarschijnlijk niet alleen van romantechnische,
maar soms ook van psychologische aard is’ (p. 31). Over het tijdprobleem zegt
Wadman: ‘Het tijdprobleem [...] noodzaakte [...] tot vervaging van tijdaanduidingen
en dit noodzaakte soms weer tot hergroepering van feiten’ (p. 32). De laatste vier
Anton Wachterromans geven ook een beeld van de ontwikkeling van Anton Wachters
literaire interesse. Hierover zegt Wadman: ‘In ieder geval is hij in deze opzichten,
al of niet in bewuste samenhang met zijn arrangement als romancier, een niet al te
beste chroniqueur van zijn eigen leven’ (p. 32).
Tot slot nog enige bevindingen in de vorm van voorbeelden van de weglatingen,
uitbreidingen en verschuivingen tussen het leven van Simon Vestdijk en dat van
Anton Wachter. De figuren Helena Burgers en Mick de Vries, die beide een
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belangrijke invloed op Vestdijk hebben uitgeoefend, komen in de romans niet voor:
weglatingen. De zeer langdurige en belangrijke geschiedenis met Esther Ornstein
blijkt gebaseerd te zijn op een vrij onbenullige affaire met een verpleegster, Rebecca
Polk: uitbreiding. Tussen de pensions en kamers van Simon Vestdijk en die van
Anton Wachter zijn vele overeenkomsten aan te wijzen, maar de chronologische
volgorde verschilt aanzienlijk: verschuiving.

3. Onjuistheden
3.1.
Ondanks alle interessante kanten aan Wadmans artikel is het jammer dat er een aantal
onjuistheden in voorkomt, waarvan er een zelfs van groot belang is. Deze missers
zijn de directe aanleiding tot mijn reactie. Wadman heeft drie onjuistheden begaan,
van verschillend kaliber. Ik zal ze in chronologische volgorde behandelen.
Op p. 27, en hij herhaalt de opmerking op p. 28, zegt Wadman dat er in de vier
romans geen verwijzingen opgenomen zijn naar de tijd waarin het verhaal speelt: ‘er
staan in de vier boeken van Vestdijk helemaal geen jaartallen en data’ (p. 27) en op
p. 28: ‘Blijft het feit, dat er in de hele serie geen enkel jaartal voorkomt.’ Wadman
noemt dit zo expliciet, omdat hij tracht de gebeurtenissen in de romans te dateren.
Dit lukt hem via een omweg; op p. 229 van De laatste kans staat: ‘Proust was dood,
een jaar ongeveer’ en dit stelt hem in staat alle gebeurtenissen in de vier romans te
dateren, omdat Vestdijk geregeld aanwijzingen geeft in de vorm van kerstvakantie,
een koude maand maart, lentedag, warme meimaand, enzovoort. Vanaf p. 229 van
De laatste kans is het dus een kwestie van terugtellen geworden. Wadman heeft
blijkbaar echter overzien dat op p. 169 van De laatste kans staat: ‘23 maart 1899’,
de geboortedatum van Anna Heldering, die zij hier aan Anton Wachter vertelt;
overigens was dit geen nieuwtje voor hem, want via Louis Boesterd wist hij het op
p. 153 al. Het verrassende is echter dat Anton Wachter, nadat hij op p. 153 Anna
Helderings geboortedatum te weten is gekomen, zegt: ‘Ze is dan maar een half jaar
jonger dan ik.’ Antons geboortedatum moet derhalve rond 23 september 1898 liggen.
De datum is echter nòg nauwkeuriger te plaatsen. Op p. 162 van De vrije vogel en
zijn kooien staat: ‘Toevallig had hij in oktober’, en op p. 172 is sprake van een
verjaarscadeau van Antons moeder, zodat aangenomen mag worden dat Antons
verjaardag in oktober valt. Daar op p. 224 van De laatste kans wordt gezegd dat
Anton een Weegschaal is, kunnen wij aannemen dat Anton Wachter geboren is tussen
1 en 20 oktober 1898. Wadmans omweg is dus niet nodig: Anton Wachter zelf vertelt
ons zijn geboortedatum en dit is dus een tekstinterne aanwijzing voor de datering,
en daarom te prefereren boven de tekstexterne van Prousts sterfdatum.
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3.2.
Op p. 28 vertelt Wadman ons: ‘uit al die vage, als het ware achteloos neergestrooide
aanduidingen valt het chronologisch verloop met enige moeite glashelder af te leiden’
(cursivering van mij - WSH). Het gaat mij om het woord ‘glashelder’. Wadman
belooft hier meer dan hij waarmaakt. Het is waar dat Vestdijk erg veel
tijdsaanduidingen door de vier romans strooit en het is ook waar dat het chronologisch
verloop der gebeurtenissen is vast te stellen -hoewel ik geneigd ben het ‘met enige
moeite’ als een understatement te beschouwen - maar het is zeker niet waar dat dit
tijdsverloop ‘glashelder’ wordt. Wadman toont ons dit ook niet. Ik zal enkele
voorbeelden geven, waaruit zal blijken dat Vestdijk zich niet precies houdt aan de
door hem aangebrachte chronologie. Of hij dit bewust gedaan heeft, laat ik nu in het
midden. Ik vermoed van niet.
Op p. 153 van De laatste kans is te lezen dat Louis Boesterd geboren is in januari
1900. Hij is dus een jaar en drie maanden jonger dan Anton Wachter. Op twee plaatsen
echter is er slechts sprake van een jaar verschil; op p. 204 van De vrije vogel en zijn
kooien en op p. 92 van De rimpels van Esther Ornstein.
Een andere duistere plek in het tijdsverloop wordt gevormd door de passage die
loopt van p. 143 tot p. 224 van De rimpels van Esther Ornstein. Op p. 143 zijn we
aanbeland bij het verjaardagspartijtje van Esther Ornstein. Dat Esther een Stier is,
en derhalve tussen 21 april en 21 mei verjaart, wordt ons op p. 184 onthuld. Laten
we dus aannemen dat p. 143 zich afspeelt tussen 21 april en 21 mei. Dan volgen er
deze tijdsaanduidingen: p. 156 - ‘in het voorjaar’; p. 157 - ‘een maand [later]’; p.
190 - ‘na enige weken’ en dan, op p. 224: ‘stralende meidag’. Zelfs wanneer we
zouden aannemen dat Esther op 21 april jarig is geweest, dan nog kan het op p. 224
geen dag in mei zijn.
Een laatste onduidelijke passage die ik noemen wil houdt verband met de vindplaats
die Wadman gebruikt als ‘nulpunt’ voor zijn datering: Anton Wachters referentie
van het overlijden van Marcel Proust. Op p. 229 van De laatste kans staat te lezen:
‘Proust was dood, een jaar ongeveer.’ Op p. 221 vinden we echter: ‘nu het goed
voorjaar was geworden’ en iets verder op dezelfde bladzijde komen wij te weten dat
Anton Wachter zeven jaar gestudeerd heeft. In het boek moet het dan dus ergens
tussen mei en juli zijn, ruim genomen. Proust overleed echter op 18 november 1922,
zodat hier iets niet klopt. Een onduidelijkheid in Wadmans artikel die hier verband
mee houdt, vinden wij bij hem op p. 32. Ik citeer: ‘De vriendschap met de geniale
dilettant Bob Hanf (in het boek Bob Neumann), die dateerde uit 1927, werd in het
kader van de tijdsinkrimping verschoven naar wat volgens de berekening in de roman
1924 is.’ Even verderop: ‘de kennismaking met het werk van Proust, die via Hanf
plaats had’. Aan de ene kant dateert Wadman de kennismaking van Anton Wachter
met Marcel Proust dus in 1924 en aan de andere kant in 1923! Onzorgvuldig, des te
meer wanneer juist op deze datering Wadmans gehele ‘tijdsstructuur’ van de serie
romans gebaseerd is!
Het moge duidelijk geworden zijn: zonder verder diepgaand onderzoek is er niets
‘glashelder’ aan het tijdsverloop in de laatste vier Anton Wachterromans.
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3.3.
Een volgende onnauwkeurigheid van Wadman is te vinden op p. 31, waar hij zegt:
‘In verband met de weglating van Helena Burgers zal dan weer staan het ontbreken
van de astrologie in de romans.’ Toegegeven, Helena Burgers ontbreekt in de romans,
maar de astrologie daarentegen in het geheel niet. Vestdijk noemt in de laatste vier
Anton Wachterromans de astrologie vele malen. Heel vaak noemt hij haar als het
ware tussen neus en lippen door, maar vaak speelt zij een grote en belangrijke rol.
De vindplaatsen: De beker van de min, p. 114; De vrije vogel en zijn kooien, p. 87
(hier koopt Anton Wachter een astrologieboek en nu komen er dan ook opeens veel
meer verwijzingen); De rimpels van Esther Ornstein, p. 57, 60, 63, 92, 105, 131,
184, 185 en 194; De laatste kans, p. 65, 90, 91, 95, 141, 142, 147, 148, 153, 154,
156, 162, 167, 169 t/m 174, 179, 188, 204, 213, 218, 224, 231 en 234. Niet elke
passage is even belangrijk, maar het is dus zeker niet zo, dat de astrologie in deze
romans afwezig is, zoals Wadman zegt.
Ten slotte nog een opmerking. Op p. 32 zegt Wadman: ‘in oktober 1918’. De
gebeurtenis waaraan hij hier refereert, de lezing van Hanns Heinz Ewers, heeft in
het boek niet plaatsgevonden in 1918, maar in 1919. Dit beargumenteer ik als volgt.
Zoals hierboven met behulp van passages uit De vrije vogel en zijn kooien en De
laatste kans is aangetoond ligt Anton Wachters geboortedag tussen 1 en 20 oktober
1898. De relevante tijdsaanduidingen in De vrije vogel en zijn kooien laat ik nu
volgen: p. 19 - zomerweer, p. 34 - augustusdag, p. 53 - begin november, p. 57 Anton
Wachter is 20 jaar oud geworden (we zijn dus nu in 1918), p. 66 - even voor
Sinterklaas, p. 67 - kerstvakantie, p. 76 - januari- ochtend, p. 131 - tweede helft van
mei, p. 135 - juni- avond, p. 140 - julimaand, p. 162 - oktober. Hieruit blijkt dat De
vrije vogel en zijn kooien begint in de zomer van 1918, dat tussen p. 67 en 76 de
jaarwisseling 1918-1919 plaatsvindt en dat we op p. 162 zijn aanbeland in oktober
1919. Daar op deze p. 162 melding wordt gemaakt van de lezing van Hanns Heinz
Ewers moet deze hebben plaatsgevonden in oktober 1919. Dit wordt bevestigd door
de opmerking op p. 172: ‘thans was hij eenentwintig’ die aangeeft dat we op p. 172
in 1919 zijn.

4. Conclusie
Tijdens het schrijven van deze tekst heb ik mij meermalen een schoolmeester gevoeld.
Het enige voordeel van dit gevoel is geweest dat ik mij tevreden kon stellen met de
gedachte dat ik - net als een schoolmeester - niet gebaat ben bij een aanval op
Wadman. Men beschouwe mijn tekst dan ook uitsluitend als een aanvulling op zijn
artikel.
Wadman moet doorgaan met zijn onderzoek naar het verband tussen het leven en
het werk van Vestdijk, want de biografie moet er komen. Ik heb het boven al gezegd,
maar ik vind het belangrijk genoeg om te herhalen: bij een schrijver als Vestdijk
lopen werk en leven
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op een voor de lezer vaak onontwarbare wijze door elkaar heen. Het is noodzakelijk
dat wordt uitgezocht hoe, en in welke mate dit het geval is, zodat eindelijk eens een
keer de omgekeerde weg kan worden gevolgd: van levensbeschrijving naar werk.
Een biografie is hierbij onontbeerlijk.
Ik vind het tragisch dat de Vestdijk-biografie er wellicht niet komt, zoals bleek
uit de commotie die ontstaan is na publikatie van A.C.M. Vestdijk-van der Hoevens
artikel ‘De Vestdijk-biografie’ (Vestdijkkroniek 42). Naar mijn mening zijn zowel
de geïnteresseerde leek als de professionele onderzoeker beter af met een niet geheel
perfecte biografie die binnen afzienbare tijd verschijnt dan met de perfecte biografie
die misschien pas over tientallen jaren zal kunnen verschijnen. De decennia die nog
zullen verstrijken voor men Vestdijks oeuvre volledig heeft doorvorst, zoals A.C.M.
Vestdijkvan der Hoeven het op p. 3 van haar artikel formuleert, zullen zeer gebaat
zijn met een spoedige biografie. Overigens vraag ik mij af of het überhaupt wel
mogelijk is iemands werk volledig te doorvorsen, net zoals ik mij afvraag of dit vanuit literair-wetenschappelijk gezichtspunt bekeken - wel een zinnige invalshoek
voor een toekomstig biograaf kan en moet zijn.
Groningen, maart-april 1984
W.S. Huberts

Antwoord aan W.S. Huberts
1. Toegegeven, met dat woord ‘glashelder’ heb ik me onglashelder uitgedrukt. Ik
bedoelde: in grote trekken, globaal gezien komen de zeven studiejaren van
Anton Wachter er duidelijk uit. Dat er in details wel onduidelijkheden en
mogelijk fouten zijn, wil ik graag aannemen; op één ervan kom ik nog terug in
punt 5.
2. Wat die jaartallen betreft: met de constatering dat die in de romanserie
ontbreken, bedoelde ik uiteraard: jaartallen die direct betrekking hebben op
Anton Wachters studietijd; daar hoort 1899 (geboortejaar Anna Heldering) strikt
gezien niet bij (bovendien is niet 1899, maar 1900 het geboortejaar van Joukje
A.); met dat jaartal heb ik dus geen rekening gehouden. Maar als aanvulling:
prima, en bedankt.
3. De kwestie astrologie. Onjuist was mijn opmerking over het ‘ontbreken’ daarvan.
Het is geen geval van weglating, maar van sterke reductie. Het is al met al zeer
weinig in verhouding tot wat de astrologie voor Vestdijk in deze jaren werkelijk
heeft betekend: zijn omgang met Helena Burgers, zijn deelneming aan het
verenigingsleven der astrologen, zijn Mahlerlezing, zijn jarenlange medewerking
aan het blad Urania - dat alles is èn inhoudelijk èn kwantitatief veel meer dan
wat er, overwegend in een wat speelse sfeer, in de romans vermeld staat. Als
je alle astrologische passages op een rijtje zet, vormen ze 6 à 7 pagina's, en dat
is niet veel op een totaal van ruim 1200.
4. De opmerking over de kennismaking met Proust kan (zie mijn Correcties en
aanvullingen hiervoor) vervallen; die had namelijk niet plaats in Vestdijks
studietijd via Hanf/Neumann, maar veel later, in 1932. Wat die wisseling van
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jaartallen 1923 en 1924 betreft, kan er bij mij een tikfout in het spel zijn geweest;
misschien heeft het studiejaar 1923/1924 me door het hoofd gespeeld.
5. Tempus-problemen. Verreweg het interessantste wat Huberts te berde brengt,
is voor mij dat van die Ewers-lezing. Elders heb ik gemeld, dat deze in
werkelijkheid niet in 1918 of 1919, maar in 1922 heeft plaatsgevonden. Maar
nu de romanwerkelijkheid: oktober 1918 of 1919?
Huberts zegt, ‘dat we op p. 162 zijn aanbeland in oktober 1919. Daar op deze
p. 162 melding wordt gemaakt van de lezing van Hanns Heinz Ewers moet deze
hebben plaatsgevonden in oktober 1919.’ Maar zó eenvoudig is het niet. Er staat
nergens expliciet vermeld, dat we op p. 162 (le druk p. 205, ik citeer daar verder
uit) in oktober 1919 zijn aangeland.
Het derde deel van De vrije vogel en zijn kooien, getiteld De grauwe kamer (p.
203 e.vv.), begint met een situatie van nazomer 1919. De colleges zijn weer
begonnen (p. 203; die begonnen in die tijd eerder dan thans, laat ons zeggen:
half September); op pp. 204-205 wordt gehandeld over Antons lectuur van Poe,
Meyrink en Ewers, op pp. 206-207 over de verhalen die Anton zelf ‘in de
vakantie geschreven had’ (zomervakantie 1919 dus); op p. 207 lezen we, dat
hij onmiddellijk na het opengaan van de kroeg, in het nieuwe, pas begonnen
studiejaar dus, de cahiers aan Sajet ‘ter lezing had gegeven’ (cursivering a.w.);
op p. 208 staat, dat ‘in dit nieuwe jaar de vrienden hem toestroomden’
(cursivering a.w.; bedoeld: studiejaar); op p. 217 ten slotte, zoals Huberts ook
constateert: ‘thans was hij eenentwintig’. Dat klopt dus: het is najaar 1919.
Maar nu de complicatie. Omtrent die lezing van Ewers staat op p. 205 niet:
‘Toevallig kon hij in oktober samen met Kloppenburg een lezing van Ewers
bijwonen’, maar er staat: ‘Toevallig had hij in oktober samen met Kloppenburg
een lezing van Ewers kunnen bijwonen’ (cursivering a.w.) - het staat er (en dat
geldt voor de hele passage over de lezing) in de voltooid verleden tijd. Als je
dat zó uitdrukt, ben je al niet meer in oktober, maar in een latere maand. De
voltooid verleden tijd refereert aan een later in de tijd gelegen (vaak impliciet)
TOEN-punt. Als je dat toen-punt stelt in november of december 1919, valt de
lezing van Ewers inderdaad in oktober 1919; stel je dat toen-punt, zoals ik
gedaan heb (overigens niet zonder aarzeling), in september/oktober 1919 (begin
studiejaar), dan kom je er toe die lezing in retrospectie te plaatsen in oktober
1918.
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En hier zijn we op een belangrijk punt aangekomen. Bij de tijd- en de
tijdsproblemen voegen zich ook nog tempus-problemen. Het hele eerste
hoofdstuk van dit deel is er vol van: steeds retrospectieve passages, die zich
manifesteren in een soms hinderlijk gebruik van het plusquamperfectum. Zie
pp. 207-208 (verhalen gegeven aan Sajet), p. 209 (kroegbezoek en daarna), p.
211 (omgang met neef Kees; op deze pagina zelfs twaalf gevallen van voltooid
verleden tijd!); pp. 213-214 (verhouding met Clasina); ook op p. 216 treffen
we nog zo'n retrospectief stukje aan. Op p. 217 lees je dan: ‘thans was hij
eenentwintig’ - en onderwijl zit je maar te wachten op het toen-punt. Nu, het
enige wat als toen-punt zou kunnen dienen, is het al te vage ‘in dit nieuwe jaar’
(p. 208). Een volgend toen-punt treffen we pas aan in het begin van het tweede
hoofdstuk (p. 224), het nauwelijks minder vage ‘In de loop van de winter’.
Conclusie: dat eerste hoofdstuk is een soort aanvullings- of
samenraapsel-hoofdstuk, waarin op basis van de vage en algemene formule
‘najaar 1919’ allerlei in die herfst gebeurende dingen als gebeurde dingen op
een rijtje worden gezet. Een hoofdstuk vol retro-perspectief. Het is meer
beschouwelijk en samenvattend dan vertellend. Een echte chronologie valt er
niet uit te puren; ‘thans was hij eenentwintig’ kan net zo goed betekenen, dat
we al in december 1919 of januari 1920 of nog later zijn.
En nu terug naar die lezing van Ewers. Ik geloof dat Huberts gelijk heeft, en
dat Vestdijk inderdaad heeft willen zeggen, dat die gebeurtenis in oktober 1919
plaatshad. De schuld ligt dan echter niet bij mij (ook ‘tè’ goed lezen wordt soms
gestraft!), maar bij de schrijver zelf, die hier op een beetje slordige wijze met
zijn tempus-behandeling is omgesprongen, door het toen-moment met betrekking
tot de voltooid verleden tijd-passages zo in het vage te laten.
Ik voeg er nog aan toe, dat veelvuldig gebruik van de voltooid verleden tijd in
een verhaal met wat men wel episch praeteritum of fictionalis noemt, de loop
van het gebeuren tegenhoudt, verstoppend werkt en derhalve zoveel mogelijk
vermeden dient te worden; het betekent immers dat de schrijver materiaal uit
het verleden moet aanslepen om zijn ‘toen’ (voor de lezer: ‘nu’) te verhelderen.
Zulks is niet verkieslijk, wil men de ‘gang’, het chronologisch gebeuren er in
houden. Op dat punt is het genoemde hoofdstuk niet sterk, en het is inderdaad
niet ondenkbaar, dat deelonderzoeken nog wel eens meer ‘onregelmatigheden’
in het werk van Vestdijk aan het licht zouden kunnen brengen.
Sneek, augustus 1984
Anne Wadman

Van de secretaris
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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