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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Leven en lezen van twee jeugdige dagboekschrijvers, Anne Frank en
Virginia (Woolf-)Stephens
A. Agnes Sneller
‘Begin een dagboek!’ Dat moet het impliciete advies van de ouders van Anne Frank
zijn geweest toen ze hun dochtertje een paar weken voordat de familie ging
onderduiken, op haar dertiende verjaardag haar cadeau gaven. En het advies sloeg
aan. Vol enthousiasme begon Anne te schrijven. Haar voorbeeld was Joop ter Heul,
het hoofdpersonage in een reeks boeken, die door alle lezende meisjes van Annes
generatie werd verslonden. Net als Joop schreef Anne haar aantekeningen als brieven
aan vriendinnen. Die droegen zelfs dezelfde namen als bij haar geliefde voorbeeld.
Toen in 1944 over Radio Oranje de boodschap binnenkwam dat na de oorlog
dagboeken zouden worden verzameld, herschreef Anne haar teksten. Alleen Kitty
bleef over, ook in de teksten die Anne daarna schreef. Ze maakte van Kitty een
levensechte vriendin van wie ze fantaseerde dat deze ook aan haar brieven stuurde.
Maar Anne schreef niet alleen in haar dagboek. Tussen de verstrooide papieren waren
ook schriften met verhaaltjes. Deze werden later eveneens uitgegeven. Pas in 2004
verscheen nog een uitgave: het Mooie-zinnenboek. Annes vader gaf haar in augustus
1943 een leeg kasboek om daarin op te schrijven wat ze mooi vond in de boeken die
ze las. Van de 150 pagina's zijn er 43 beschreven. Ontroerend is dat Anne temidden
van al die auteurs van naam zich ook zelf een paar keer een plekje gunt, onder het
pseudoniem ‘Rea’, dat ze nergens verklaart. Het kasboek is een waardevolle
aanvulling op het dagboek.
In januari 1897 spreken Vanessa, Virginia en Adrian Stephens af dat ze een dagboek
zullen bijhouden. Ze zullen kijken wie het het langste volhoudt. In het jaar daarvoor
is hun moeder overleden en de drie thuiswonende kinderen zijn zeer aan elkaar
verknocht. Virginia is dan bijna vijftien jaar oud. Ze is langzaam aan het genezen
van een ‘period of madness’. Ze mag van de dokter nog geen onderwijs volgen en
dat geeft haar alle tijd voor schrijven en lezen.
Tot begin juli is de dagelijkse gang van zaken opgetekend, daarna schrijft ze met
tussenpozen. Ze blijft het hele jaar aantekeningen maken, maar al in september zucht
ze dat ze dan ‘will fling diaries into the corner - to dust & mice & moths & all creeping
crawling eating destroying creatures’.
De dagboeken van deze twee jonge meisjes maken een vergelijking tussen de
vrouwelijke leefen boekenwereld van Anne en Virginia mogelijk.
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De (lees)wereld van twee opgroeiende mensen
Uiteraard zijn de omstandigheden van de twee meisjes volstrekt verschillend. Het
maakt nogal wat uit of je omstreeks 1900 groot wordt in de hogere middelklasse in
Londen of tijdens de Tweede Wereldoorlog als joods kind op een onderduikadres.
In het dagboek van Virginia wordt een waaier aan activiteiten opengevouwen. Ze
gaat vele uren per dag op stap; er wordt gewinkeld en gewandeld; er worden
(kunst)galerieën en musea bezocht; men gaat naar het theater en - tegen de gewoonte
in het gezin - zelfs een keer naar de kerk; er worden foto's gemaakt en
gezelschapsspelletjes gedaan; men gaat op vakantie en viert een bruiloft; en bovenal
is er contact met een eindeloze reeks familieleden en vrienden. Toch is er ook angst
en dreiging. Terwijl Virginia heel langzaam herstelt van het verdriet om de dood van
haar moeder, wordt ze opnieuw door de dood overvallen als haar halfzus Stella sterft.
Voor Anne bestaat de wereld uit de geringe oppervlakte van het achterhuis, een
ruimte die ze met zeven andere mensen moet delen. De enige mensen van buiten met
wie de Achterhuizers - een term van Anne - contact hebben zijn de personeelsleden
van de firma met wie de onderduik is voorbereid. Verder is er slechts de radio, door
Anne hun ‘moed-houd-bron’ genoemd.
Er zijn ook opmerkelijke overeenkomsten in de situatie en het milieu van Virginia
en Anne. De vader van Virginia was uitgever en publicist. De belangstelling voor
schrijven en lezen was in het gezin een wezenlijk onderdeel van het bestaan. De
vader van Anne was niet een professioneel, maar een literair lezer; beide vaders
voelen de behoefte om bij hun kinderen het lezen te stimuleren. Dit doen zij onder
meer door voorlezen; Dickens wordt in beide gezinnen gehoord. Haar moeder noemt
Anne alleen in relatie tot gesprekken over gelezen boeken.
Voor het verstrekken van boeken zijn bij beiden anderen in de omgeving onmisbaar.
Een bibliotheekbezoek is voor Virginia kennelijk alleen mogelijk met haar vader en
voor Anne onmogelijk. Ze moeten dus maar afwachten wat anderen hun bieden.
Voor Virginia is dat vooral haar vader. Hij leent haar zijn eigen boeken of geeft ze
cadeau. Het is duidelijk dat Virginia een enorm leestempo had. Van wat haar evenwel
getroffen heeft, maken de dagboeken geen melding.
Voor Anne komt ‘mijnheer Koophuis’ in het begin om de week met een paar
meisjesboeken aanzetten. Vader Frank vraagt hem voor Anne eens een kinderbijbel
mee te brengen ‘om eindelijk eens iets van het nieuwe testament te weten te komen’.
Anne beschrijft de dan volgende scène zonder commentaar, maar de botsing tussen
de joodse en christelijke traditie is voelbaar:
‘Wil je Anne voor Chanuka een bijbel geven?’ vroeg Margot wat
ontdaan. ‘Ja... eh, ik denk dat Sint-Nicolaas een betere gelegenheid is,’
antwoordde vader. ‘Jezus past nu eenmaal niet op Chanuka.’
Later blijkt Miep de belangrijkste schakel in de boekenvoorziening. Anne verzucht:
Gewone mensen weten ook niet, hoeveel boeken voor ons opgeslotenen
betekenen. Lezen, leren en de radio zijn onze afleidingen.
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De kastanjeboom
Anne schrijft - het kan anno 2008 geen Nederlander ontgaan zijn na alle commotie
om ‘Annes boom’ - in 1944 een paar keer over de kastanjeboom die ze vanuit het
zoldervenster kan zien, bijvoorbeeld:
...als je de bomen groen ziet worden, als de zon naar buiten lokt, als de
lucht zo blauw is, o dan, dan wil ik zoveel!
Heeft Anne er een belofte van vrede en vrijheid in gezien? De journalist Wim
Boevink meldde in november 2006 in Trouw dat hij naar de boom was gaan kijken;
hij noteert: ‘Ik zag een oude, kale kastanje, ooit aangeraakt door de blik van een
verliefde en naar vrijheid verlangende Anne. Sprakeloos gelukkig was ze hier - even.’
Ook Virginia beschrijft een kastanjeboom. Juist zo'n detail maakt duidelijk hoe
aangrijpend verschillend de situatie van de beide meisjes is. Virginia noemt de boom
ter afsluiting van een verslag van de jaarlijkse roeiwedstrijd tussen Cambridge en
Oxford, waar ze met vele mensen als toeschouwer feestelijk aan deelgenomen heeft.
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Een bemoedigende brief van Virginia Woolf aan een jonge schrijfster. Handschrift van een volwassen
vrouw uit de eerste helft van de twintigste eeuw. (overgenomen uit Mark Hussey, Virginia Woolf. A
to Z, New York 1995)

Persoonlijke groei
Het is een interessant gegeven dat beide dagboeken zijn geschreven tijdens de
puberteit van de auteurs. Voor Virginia geldt dat het eerste dagboek dat we van haar
kennen, eigenlijk slechts een periode van een half jaar beslaat, als ze vijftien jaar
oud is. Van een bepaal de leesontwikkeling valt dientengevolge niet of nauwelijks
te spreken; ook het feit dat Virginia slechts zelden commentaar levert op het gelezene,
is achteraf bezien jammer.
Voor Anne geldt dat we haar ontwikkeling in een cruciale tijdsspanne op wegnaar
de volwassenheid wel enigszins kunnen volgen, omdat haar dagboek een periode
van meer dan twee jaar bestrijkt. Anne is dertien jaar oud als de archiefkast van het
achterhuis zich achter haar en de andere onderduikers sluit, en ze zal daar aan haar
dagboek schrijven tot ze ruim vijftien jaar is, een periode van grote ontwikkeling in
elk mensenleven, bij Anne nog verhevigd door het feit dat andere activiteiten dan
lezen nauwelijks mogelijk waren. Bovendien tekent ze zo nu en dan haar eigen
emoties en gedachtes ten aanzien van het gelezene op. En er is het Mooie-zinnenboek.
Hoeveel dit voor haar zelf betekende, blijkt wel uit het feit dat ze, nadat ze met Peter
in april 1944 de eerste kus heeft gewisseld, schrijft:
Misschien neem ik mijn mooie-zinnen-boek toch eens mee naar boven
om eindelijk eens wat dieper op de dingen in te gaan, ik vind er geen
bevrediging in om dag aan dag in elkaars armen te liggen en zou me van
hem zo graag hetzelfde voorstellen.
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Teksten met een maatschappijkritische inhoud vormen een belangrijk onderdeel van
de verzameling. Uit onder andere Vorstenschool van Multatuli, de (beroemde)
Inleiding van Thomas More bij zijn Utopia, en een moderne bewerking van de
Strofische gedichten van de middeleeuwse dichter Jacob van Maerlant plukt Anne
de passages die verschillen tussen arm en rijk scherp aan de orde stellen. Daarnaast
zijn er citaten over dood en afscheid, over oorlog en vrede, over ellende en geluk.
Tot de meisjesboeken waaruit Anne citeert, behoren de boeken van De Clercq
Zubli over een meisje dat doof wordt en van Alice Bretz over een meisje dat blind
wordt. Zeker zal haar eigen benarde situatie gemaakt hebben dat Anne zich
gemakkelijk met de personages kon identificeren; toch was dat kennelijk niet het
belangrijkste. Bij Alice Bretz heeft de religieuze dankbaarheid, de visie van God als
je uiteindelijke vriend bij wie je je veilig kunt voelen haar als tiener aangesproken.
En uit De blijde stilte en het vervolg Het eeuwig Lied van De Clercq Zubli noteert
Anne een aantal wijze uitspraken van de moeder, allereerst over het schrijverschap.
Het kan amper toeval zijn dat Anne in dezelfde week dat zij het citaat van De Clercq
Zubli overschreef, weer aan haar eigen verhaaltjes ging werken. De uitspraak over
schrijverschap als innerlijke bevrijding is voor de opgesloten Anne eveneens de
moeite van het noteren waard. En dan kiest ze ook nog de passage waarin moeder
en dochter spreken over de opvoeding van het pasgeboren zoontje. Anne noteert de
uitspraak van de (groot)moeder:
Ik geloof niet dat onze opvoeding er op gericht moet zijn er mannen of
vrouwen van te maken, maar mensen. Ik geloof dat alle problemen op te
lossen zijn vanuit een zuiver menselijk standpunt, niet een vrouwelijk of
mannelijk standpunt.
Niet alleen wat Anne noteert, kan enig inzicht geven in de wijze waarop ze las en
zich liet inspireren, ook wat ze niet noteert, kan iets van haar leesgedrag laten zien.
Dat kan betekenen dat ze als lezer juist afstand nam van haar eigen situatie. In Het
eeuwig lied, gepubliceerd in 1939, komt de jodenhaat expliciet aan de orde in de
persoon van Max, als deze aan zijn pleegmoeder Joep vraagt of het ooit mogelijk zal
zijn dat mensen allemaal samen zullen werken. ‘Dan hindert 't misschien helemaal
niet, dat ik een Jood ben.’ De troost die Joep hem biedt, heeft geen plek gekregen in
Annes kasboek.
Naast (meisjes)romans en historische romans inspireerden de veertienjarige Anne
ook biografieën van historische beroemdheden. Eén citaat verbindt haar in dit verband
met Virginia. Thomas Carlyle (1795-1881), de historicus die biografieën van grote
persoonlijkheden als de bouwstenen zag voor de gehele wereldgeschiedenis, is in
Virginia's dagboek maar liefst met vijf historisch-biografische geschriften aanwezig.
Hij was een oudere tijdgenoot van Florence Nightingale (1820-1910) en komt als
zodanig voor in de biografie die Willy Corsari aan Nightingales leven wijdde. Anne
citeert uit dat boek zijn uitspraak:
Gelukkig hij, die zijn taak heeft gevonden. Laat hij niets anders wensen.
Hij heeft werk, hij heeft een levensdoel en behoeft geen andere zegen!
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Een veelzeggend citaat. Niet alleen ‘hij’, maar ook ‘zij’ kon zich klaarblijkelijk
in Annes ogen een taak stellen in het leven.
Naast proza bevat Annes kasboek ook enige poëzie. Het zijn allemaal vrij korte
Duitse citaten, met kleine levenswijsheden, zelfs een fragment uit Shakespeares
Julius Caesar in een Duitse vertaling. De citaten maken schrijnend duidelijk hoezeer
het Duits, de moedertaal van de bewoners van het achterhuis, een bron van inspiratie
kon zijn, terwijl het tegelijk de taal was van de bezetter. Die reële afschuw wordt
uitgedrukt in een van de ‘Achterhuis-onderduikregels’ die Anne in haar dagboek
noteert ‘Vereist is te allen tijde zacht te spreken, toegestaan zijn alle cultuurtalen,
dus geen Duits’.

Jonge lezers
De vijftienjarige Virginia noemt geen enkel meisjesboek, maar Annes interesse ligt,
als de onderduik in 1942 begint, nog bij boeken als van Cissy van Marxveldt. Ze
schrijft enthousiast hoe ze gelachen heeft om Een zomerzotheid. Dat de recalcitrante
Pit na Robberts huwelijksaanzoek nauwelijks meer dan herhaaldelijk de woorden
‘Goed Robbert’ uitbrengt, zal Anne toen nog ontgaan zijn! Ze was nog vol
‘bakvissen-jolijt’ in die eerste periode. Toch maakte Anne ook al kennis met andere
patronen
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tussen de seksen, bijvoorbeeld in Eva van Nico van Suchtelen. In deze roman
verbreekt het hoofdpersonage aan het einde van het boek haar verloving en maakt
zich op om haar eigen kost te gaan verdienen. Hoewel Anne zelf schrijft: ‘Het verschil
tussen meisjesboeken en dit vind ik niet zo erg groot’ is de boodschap een geheel
andere dan die van stereotiepe meisjesboeken.
Pedagoog Lea Dasberg heeft onderzoek gedaan naar de lectuur van opgroeiende
kinderen. Zij beschouwt jeugdboeken als het vierde opvoedingsmilieu naast gezin,
school en leeftijdsgenoten. Voor zowel Virginia als voor Anne geldt dat 1ezen een
grotere ruimte dien de te vullen dan normaal. Het gezin waarin Virginia moet
opgroeien mist de moeder; ook gaat ze niet naar school. Anne mist zowel de school
als leeftijdsgenoten, terwijl het gezin in de situatie van het achterhuis
verhoudingsgewijs juist een zeer zwaar stempel op het bestaan drukt.
Het is interessant dat Dasberg haar onderzoek toespitst op het historische
kinderboek en dit motiveert vanuit haar eigen uitgesproken voorkeur voor historische
vertellingen als kind. Naast deze subjectieve keuze noemt ze als argument dat
historische vertellingen vaak raken aan wat men echte levensproblemen zou kunnen
noemen. Dasbergs motivering sluit opmerkelijk goed aan bij de lectuur van Anne en
Virginia. In Virginia's dagboek bestaat de hoofdmoot voor ongeveer de helft uit
romans, voor de andere helft uit geschiedenisboeken en biografieën. Ook Annes
boekenlijst is interessant. De scope is breder. Er zijn (meisjes)romans, toneelstukken,
enige poëzie, een politiek reisverslag, maar het leeuwendeel van haar lectuur bestaat
eveneens uit (kunst)geschiedenisboeken, verzamelingen mythen en sagen en
historische biografieën. Van Virginia weten we niet meer dan dat zij deze boeken
las en dat deze kennelijk haar leeshonger bevredigden. Anne geeft hier en daar
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Pagina uit het Mooie zinnenboek van Anne Frank. Er zijn enige interessante details, zoals de naam
Rea in de kantlijn en de kleine lettertjes onder het tweede citaat. Handschrift van een jong meisje uit
de eerste helft van de twintigste eeuw. (overgenomen uit Anne Frank, Mooie-zinnenboek, Gerrold
van der Stroom (ed.) Amsterdam: Bert Bakker 2004, p. 58)
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commentaar. Zo vertelt ze:
ik ben dol op mythologie, en wel het meest op de Griekse en Romeinse
Goden. Hier denken ze dat het voorbijgaande neigingen zijn, ze hebben
nog nooit van een bakvis met Godenappreciaties gehoord. Welnu, dan ben
ik de eerste!
Virginia Stephens en Anne Frank leefden in een verschillende tijd en onder zeer
uiteenlopende omstandigheden, maar lezen is hun beider hobby, en binnen dit lezen
is geschiedenis een zwaartepunt. Waarom deze twee opgroeiende mensen juist
hiervoor zoveel belangstelling hadden, blijft onverwoord. Mogelijk vormen de
elementen die Dasberg ten aanzien van geschiedenisboeken noemt, een deel van de
verklaring. In de geestelijke tocht naar andere tijden ligt zeker voor Anne een
confrontatie met andere normen en waarden en een zoeken naar eigen
verantwoordelijkheid, individueel en maatschappelijk. Vooral het Mooie-zinnenboek
toont dat aan.
De hang naar geschiedenis heeft nog een ander aspect. Het legt de wortels bloot
van het eigen bestaan in de eigen tijd. Voor Virginia in de kwetsbaarheid van haar
zwakke mentale gezondheid en de dood van haar moeder is mogelijk geschiedenis
en de kennis daarvan een geruststellende factor geweest; voor Anne, onderworpen
aan de waanzin van de jodenhaat, heeft de kennis van de manier waarop machtige
en machteloze voorgangers levenskeuzes maakten haar geboeid. De
negentiende-eeuwse Engelse historicus Carlyle die in de levens van belangrijke
mensen de kwintessens van de geschiedschrijving zag, heeft in ieder geval in zoverre
gelijk dat het leven van illustere voorgangers deze twee mensen in de puberteit kon
boeien en scherpen.

De groei naar volwassenheid
Op zaterdag 15 juli 1944 schrijft Anne aan Kitty een uitgebreid commentaar op het
boek Hoe vindt u het moderne jonge meisje? van de Oostenrijkse Helene Hanuschka.
Het raakt haar dat de auteur de jeugd verwijt te weinig te streven naar de
verwerkelijking van een mooiere en betere wereld; ze wil zich daartegen verzetten
door te formuleren wie ze zelf is. In haar zelfanalyse (‘zelfgevoel’) werpt ze de vraag
op of de volwassenen in het achterhuis het moeilijker hebben dan de jeugd. Anne
meent van niet, omdat jongeren dubbele moeite hebben hun meningen te handhaven
in een tijd waarin alle idealisme vernield en verpletterd wordt, ‘waar getwijfeld wordt
aan waarheid en recht en God’.
Hoewel in Hanuschka's boek uit de jaren dertig nog geen aandacht is voor het
opkomende fascisme, legt Anne in haar reflectie wel een verbinding met de
verwoestende invloed van oorlog en rassenhaat. Ze doet dat zonder kritiek te leveren
op Hanuschka. Het is opmerkelijk dat Anne de term ‘jonge meisje’ simpelweg
vervangt door ‘de jeugd van tegenwoordig’. Kennelijk onderkent zij niet de
sekse-rolbevestigende inhoud van het geschrift; in ieder geval gaat ze daar niet op
in.
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Toch is ook de vraag naar de sekse-/genderpositie van Virginia en Anne, en hun
mogelijke keuzes daarin interessant. In Virginia's notities is van een stellingname
niets te bespeuren. De schrijver die later de literatuur zal verrijken met genderkritische
romans, en van wie de uitspraak ‘A room of one's own’ een gevleugeld woord is
geworden, geeft geen enkele reflectie op haar positie als meisje of vrouw. Anne wel.
Door het dagboek heen staan aantekeningen die een beeld kunnen geven van haar
ontwikkeling in dezen.
Er is allereerst de lichamelijke ontwikkeling. Virginia komt niet verder dan te
vermelden dat er ‘certain underclosing’ voor haar gekocht moet worden. Voor Annes
notities is wat dit betreft de geschiedenis van de uitgave van haar papieren interessant.
In 1947 is er in dit opzicht namelijk duidelijk censuur toegepast. Gelukkig zijn er
ook in die eerste uitgave mooie passages te vinden. Eind 1942 verbindt ze de groei
van Eva in Van Suchtelens roman met haar eigen ontwikkeling en verzucht ze dat
ze ook zo graag ongesteld wil worden. Begin 1944 vertelt ze:
Telkens weer als ik ongesteld ben, heb ik het gevoel dat ik, ondanks
alle pijn, narigheid en viezigheid, een zoet geheim met me meedraag.
Ook de positie van vrouwen versus mannen komt aan bod. Ze verzet zich tegen
een leven ‘zoals moeder, Mevrouw van Daan en al die andere vrouwen’. En voegt
daaraan toe dat ze iets moet hebben naast
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man en kinderen ‘waar ik me aan wijden kan!’ De romans van De Clercq Zubli,
waarin de moeder schrijfster is, moeten haar ook daarin hebben geïnspireerd.

Coda
Het dagboek van Virginia Woolf maakt ons ervan bewust dat de status van een
vijftienjarige nog een enorme ontwikkeling mogelijk maakt. Het dagboek van Anne
Frank laat zien dat het proces van rijping in volle gang is. Kort na haar vijftiende
verjaardag doet Anne verslag van een gesprek met Peter ‘over toekomst, verleden
en heden’. Ze mist ‘het echte’ dat er toch moet zijn na hun ‘denkjaren’ in het
achterhuis. Dat ‘echte’, dat we vanuit haar nagelaten (ge)schriften mogen lezen als
een visie op het leven, op de posities van mannen en vrouwen, op
klassetegenstellingen, op de waanzin van de jodenhaat, heeft niet mogen
uitkristalliseren. De eerste sporen ervan kunnen we terugvinden in haar werk, en
afleiden uit de lectuur waaruit ze haar steun putte.
Het beginnerswerk van Virginia Stephens en Anne Frank vervult een geheel
verschillende functie in de geschiedenis van de literatuur. Bij Virginia Stephens is
het de opmaat naar het schrijverschap van Virginia Woolf, bij Anne Frank haar
zwanenzang. Er zijn echter overeenkomsten en verschillen vast te stellen die een
vergelijking tussen de dagboeken verrassend maken.
*
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De bekostiging van negentiende-eeuws verwijderbeleid Een
‘nieuw-historische’ lezing van Gerard Kellers ‘De geschiedenis van
een dubbeltje’ (1861)
Rob van de Schoor
Er bestaat enige schroom om een muntje van tien eurocent een dubbeltje te noemen
- al was het maar uit verlegenheid om het kwartje. Alleen al daarom zal Gerard
Kellers verhaal ‘De geschiedenis van een dubbeltje. Staatsregtelijke novelle’, in 1861
in afleveringen gepubliceerd in De Nederlandsche Spectator, en daarna meerdere
malen herdrukt (voor het laatst nog in 1956), geen lang leven meer beschoren zijn.
Maar misschien helpt de titel de novelle wel aan een tweede jeugd, als de lezer zich
niet meer kan vergissen in de actualiteit van Kellers geschiedenis. Het verhaal heeft
de moderne lezer nog zoveel te vertellen, dat hem allicht de ‘vreemdheid’ van dit
anderhalve eeuw oud proza kan ontgaan. Nieuwsgierigheid naar de historische
betekenis van de novelle, haar letterkundige en maatschappelijke ‘context’, én de
wens het verhaal te begrijpen volgens hedendaagse opvattingen van ‘staatsregt’ en
de inrichting van de maatschappij, maken ‘De geschiedenis van een dubbeltje’ bij
uitstek geschikt om eens uit te zoeken of een interpretatie volgens de beginselen van
New Historicism aan beide lezersreacties recht kan doen. Volgens de aanhangers van
deze benaderingswijze zou zij een ‘paradigmawissel’ hebben mogelijk gemaakt in
de (historische) letterkundige neerlandistiek; sceptici menen dat de traditionele
hermeneutische en filologische benaderingen in literairhistorisch onderzoek de meeste
inzichten van Stephen Greenblatt, de uitvinder van het New Historicism, zou
incorporeren.

Kellers novelle
‘De geschiedenis van een dubbeltje’ is de biografie van een mislukte declaratie. De
omstreden uitgave is het veergeld dat betaald moet worden voor een gedeserteerde
militair uit Hannover, Ernst Ludwig Rübensaus. De marechaussee die hem begeleidt
naar de kazerne, vraagt het dubbeltje terug van de dienstdoende brigadier, die het op
zijn beurt reclameert bij de burgemeester. De klerk van de gemeentesecretarie noteert
de uitgave, maar de rekening van Oustad wordt niet goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten. In de gemeenteraad van Oustad wordt de kwestie door de oppositie tot een
affaire opgeblazen (‘grove onregelmatigheden’), maar de zaak loopt met een sisser
af als wordt besloten de post in rekening te brengen bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Maar de Algemene Rekenkamer keurt de post af; de gemeente
probeert het daarna nog een keer bij Justitie en het ministerie van Oorlog, waar de
declaratie wordt afgeschoven naar Buitenlandse Zaken. Een hoog oplopend conflict
tussen de ministers van Oorlog
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en Buitenlandse Zaken is het gevolg, maar als een van de excellenties zijn interimaire
portefeuille overdraagt aan zijn opvolger, wordt de kwestie in der minne geschikt:
als de burgemeester van Oustad, die inmiddels overhoop ligt met de militaire autoriteit
ter stede, nog voor wat bijkomende complicaties heeft gezorgd, wordt uiteindelijk
het dubbeltje overgedragen. Intussen wordt terloops bericht dat de deserteur ziek is
geworden en overlijdt, en dat zijn moeder zijn spulletjes ophaalt. De marechaussee
die Ernst Ludwig Rübensaus had geëscorteerd, had de dienst verlaten; de veerman
was van betrekking veranderd en zijn opvolger had het bootje waarmee de deserteur
was overgezet, voor brandhout verkocht.
Het in memoriam dat De Nederlandsche Spectator in 1899 wijdde aan
oud-redacteur Keller, vermeldt dat het verhaal oorspronkelijk afkomstig was van
Mr. L.A.J.W. Sloet van de Beele, van 1848 tot 1860 griffier van de Staten van
Gelderland en daarna (1861-1866) gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.
Bakhuizen van den Brink had het op een Spectator-bijeenkomst ‘met nieuwe kleuren
en geuren’ opgedist, en erbij gevoegd: ‘Dat is wat voor jou, Keller!’ De ‘geruch
tmakende novelle’ verscheen in De Nederlandsche Spectator met de ondertitel ‘Een
staatsregtelijke novelle’, en daarbij de voetnoot: ‘Men heeft in den laatsten tijd, naast
de godsdienstige en lijfstraffelijke novelles, ook de politieke novelle zien verschijnen;
de lezer kan het mij dus zoo euvel niet duiden, dat ik de rubriek staatsregtelijke
novelles open met dit verhaal, dat in hoofdzaak van het begin tot het einde historisch
is.’ De ironie van deze apologetische noot vertoont zich in volle omvang in het
verhaal, waar meteen in de eerste alinea de mededeling dat het donker was die nacht,
wordt ontzenuwd als een verzinsel van de schrijver: ‘zoo donker als de auteur bij
voorkeur kiest tot inleiding voor iets zeer akeligs’. Of dat zeer akelige de fatale
overtocht van de deserteur betreft of het aanstaande gehaspel met het dubbeltje is
onzeker: vermoedelijk beide.

New Historicism
Het New Historicism bepleit een ‘dialogische leesmethode’ voor onderzoek naar
historische literaire
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teksten, die zich principieel onderscheidt van een ‘monologiserende’ ben adering
van het verleden. Deze pretendeerde een reconstructie te kunnen geven van ‘hoe het
geweest is’, terwijl in feite de tekst wordt gereduceerd tot drager van één achteraf
omlijnd historisch concept. De nieuw-historische leeswijze stoelt op twee met elkaar
samenhangende beginselen: de historiciteit van de onderzoeker en de polyfonie van
literaire teksten uit het verleden. De onderzoeker wil ‘praten met de doden’, en
verlangt ernaar in historische literatuur een echo op te vangen van de vele stemmen
die in het verleden door elkaar gesproken hebben. In literatuur werd cultuur gemààkt,
een literaire tekst demonstreert culturele fricties. Teksten geven vorm en betekenis
aan de werkelijkheid die ze aan de orde stellen; het onderscheid tussen tekst en
context wordt in New Historicism principieel ontkend. Literatuur moet dus helemaal
geen wereldbeeld bieden; ze verbeeldt schermutselende ideologieën, in alle fasen
van ontwikkeling.
Mooi gebruld leeuw, maar hoe ziet deze leesmethode er in praktijk uit, welke
inzichten kan een
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nieuw-historische lezing van Kellers novelle opleveren? Problematiseren van het
begrip context lijkt in dit geval niet nodig: de onmiddellijke context van het verhaal
zijn de kolommen van De Nederlandsche Spectator van september en oktober 1861,
met opiniërende politieke artikelen en prenten over onderwijs, pers en binnenlandse
politiek; ‘Vlugmaren’ (geschreven door Keller), een artikel van de Oude Heer Smits
(Mark Prager Lindo) getiteld ‘Eene vreemde behoefte’, met een oproep aan de lezers
van de Spectator om geld te fourneren voor de aanschaf van een koe voor een
armlastig gezin, vijf afleveringen later gevolgd door ‘De staart van de Koe’, waarin
de gunstige uitkomst van dit filantropisch initiatief wordt verteld in de vorm van een
parodie op ‘een historische roman in drie deelen’. Wie ‘De geschiedenis van een
dubbeltje’ leest in de editie van Kellers Novellen en vertellingen, of als afzonderlijke
boekuitgave, mist de satirische toonzetting van De Nederlandsche Spectator, waarin
engagement en humor elkaar betekenis geven. Maar ook de wetenschap dat Keller
als stenograaf van de Eerste en Tweede Kamer vertrouwd was met de ambtenarij en
dat staatsdienaren in veel van zijn verhalen een hoofdrol vertolken, kan gerust als
betekenisvolle context van de novelle beschouwd worden.
Valt er wat aan te vangen met de gedachte dat het heden van de moderne lezer en
het verleden van de vertelde ‘polyfone’ werkelijkheid bij een interpretatie in elkaar
grijpen? Misschien wel, als we stilstaan bij de ironie van het verhaal, het afschuiven
van wat vreemd is en de koestering van het nabije en vertrouwde, of de hekeling van
de bureaucratie.

Klein leed, of de schaduw van Keesje
‘De geschiedenis van een dubbeltje’ is ogenschijnlijk een klein, onbeduidend
verhaaltje, maar in die kleinheid schuilt, verborgen onder ironie, de tragiek van het
leven dat zich niet laat vangen in regels en voorschriften. Zoals er een dubbeltje
overschiet, zo schiet er een mens over - een mens die zelf niet meer is geworden dan
een dubbeltje. Het verhaal van de deserteur wordt verteld in korte fragmenten aan
het eind van elf van de dertien genummerde paragraafjes, meestal gescheiden

door een witregel van het omstandige relaas van het gedoe over het dubbeltje. Alle
sporen van zìjn geschiedenis worden uitgewist, terwijl de geschiedenis van het
dubbeltje zich voortsleept. Toch is het geen kafkaëske bureaucratische wereld die
getoond wordt: de ambtenaren zijn juist al te menselijk. Ze betalen het dubbeltje uit
een veelkleurig, met kralen geborduurd beursje, geschenk van de geliefde; ze kopen
op vrijdagmorgen een zootje vis, gaan uit rijden met vrouw en kroost als ze hun
zinnen willen verzetten of bezoeken schouwburg of concert, om bij te komen van
het diepe nadenken over de boekhoudkundige affaire en haar juridische implicaties.
Het verhaal bevestigt de ingeburgerde voorstelling van de negentiende-eeuwse
belevingswereld, die grotendeels ontleend is aan de negentiende-eeuwse literatuur -
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en dan niet eens aan die literatuur zelf, maar aan het heersende beeld daarvan:
kleinburgerlijk, huiselijk, gevoelig, begaan met benauwenis om alledaags leed. Maar
de ironie in het verhaal wijst erop dat deze voorstelling vals is: klein leed is een
‘understatement’.Waar het verhaal haal werkelijk over gaat, is de vraag: wie zorgt
er voor een mens? De manier waarop die vraag literair gestalte wordt gegeven is een
korte, fragmentarische reportage, bijna in krantenstijl geschreven, over een
buitenlandse deserteur, iemand die op de vlucht is, die gegrepen wordt en wordt
overgedragen aan het bevoegd gezag dat hem zal straffen. Tengevolge van zijn schuld
wordt hij ziek (het verband tussen schuld en ziekte wordt vaker gelegd in
negentiende-eeuwse literatuur), hij overlijdt en wordt ‘met stille trom’ begraven.
Zelfs als verteld wordt dat zijn moeder naar Hannover reist, ‘om iets aangaande de
dood en de nalatenschap van haar zoon te vernemen’, gebeurt dat zonder sentiment.
De moeder keert terug naar haar dorpje ‘met een paar geborduurde bretels, drie “gute
Groschen”, een doorrokeren het besef, dat zij haar Ernst Ludwig nooit meer zou
wederzien’, de nuchtere

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 26

11
opsomming - zelfs met een vleugje humor als het verdriet in één adem wordt genoemd
met bretels, kleingeld en pijp - toont de gelatenheid waarmee de moeder de dood
van haar zoon aanvaardt. Maar op haar manier laat Frau Lette het er toch niet bij
zitten, haar berusting is maar schijn: van de bretels maakt ze een ‘Morgengabe’ voor
haar tweede echtgenoot, ‘als een symbolische toespeling op hetgeen hij op zijn
schouders nam’, en ‘het eerste huwelijkspand uit haar tweede echt’ geeft ze de naam
van haar overleden zoon.
De tragi-komische, ironische toon wordt gebezigd uit zorg om te nadrukkelijk te
zijn, om geëngageerd te raken of larmoyant te worden. Het is alsof het verwijt van
sentimentaliteit, dat Beets met zijn geschiedenis (in de Camera) van Keesje het
diakenhuismannetje over zich had afgeroepen, in elk geval vermeden moest worden.
De kwestie van het dubbeltje duurt langer dan het leven, zelfs langer dan de
herinnering aan een mens. Het verhaal knarst van onbehagen over de heersende
mentaliteit, een vormelijke, gereglementeerde samenleving; of beter: een samenleving
waar men zorg en liefde overheeft voor wat nabij is, maar onverschillig blijft voor
wat vreemd is, en ver weg. Naar ‘recht en billijkheid’ kun je geen toegeeflijkheid,
geen mededogen verwachten van de dienstdoende ambtenaren en bestuurders voor
het ‘geval’ achter de boekhoudkundige post. Intussen laat men zich leiden door
opportunisme en de wens om een goede indruk te maken; men probeert munt te slaan
uit de (politieke) gelegenheid door zich als politicus of ambtenaar te profileren, en
de pers speelt hier gretig op in.
Beklemmend in het verhaal is de toeëigening van de taal door de ambtenarij, die
eigenlijk een toeëigening van de werkelijkheid is. De novelle is een satire op de
bureaucratie toen de ambtelijke papiermolen die naam nog niet verdiend had en een
heel ander aanzicht bood dan wat wij nu onder dat begrip verstaan. ‘Bureaucratie’
is volgens Van Dale uit 1871 ‘het gansche lichaam -, onderlinge partijgeest der
ambtenaren’. Maar tegelijkertijd is de novelle een bijdrage aan het groeiende
bewustzijn dàt een gereglementeerde samenleving zich zou ontwikkelen tot wat
bureaucratie sindsdien geworden is: een autistisch, onaantastbaar overheidsapparaat
dat de levenssappen van de samenleving vergiftigde en de individualiteit van de
burger ontkende. De taal waarin de ambtelijke stukken in Kellers novelle gesteld
zijn, onderscheidt zich in stijfheid, ondubbelzinnigheid en conventie van de literaire
taal waarin dit verhaal geschreven is; die taal wordt gewoner, menselijker naarmate
de taal van formulieren en bepalingen formeler en deftiger wordt.
Dat de titel van het verhaal dubbelzinnig is, werd al vastgesteld: het is de geschiedenis
van het veergeld én de geschiedenis van de gauw vergeten Ernst Ludwig Rübensaus,
de deserteur die nooit een kwartje zou worden. Een nieuw-historische lezing zou er
misschien in kunnen slagen een ontroerend en geestig prozawerkje dat maar ‘Een
geschiedenis van een dubbeltje’ is, een negentiende-eeuwse Dreigroschenoper, voor
devaluatie te behoeden.
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Andere tijden
H.L. Wesseling
Toen ik op de lagere school zat - ik geef toe, dat is lang geleden - kreeg je in de zesde
klas nog Franse les. Als je daarna naar het gymnasium ging, kreeg je vanaf de eerste
klas Frans, vanaf de tweede Engels en vanaf de derde Duits. Daar moet een reden
voor zijn geweest en ik neem aan dat die tweeledig was: 1) Frans is een moeilijke
taal, wat ook zo is en 2) Frans is een belangrijke taal, wat niet meer zo is. Het verval
van de kennis van de Franse taal en het belang dat daaraan wordt toegekend, heeft
zich in een adembenemend tempo voltrokken. Het aantal Nederlanders dat redelijk
goed Frans kent, is even snel gedaald als het aantal Nederlanders dat in Frankrijk
een huis bezit, is gestegen.
Dit hele proces heeft zich in nog geen halve eeuw afgespeeld. Nog in de jaren
vijftig waren in iedere goede boekhandel Franse boeken verkrijgbaar. Er waren zelfs
boekwinkels die zich daarin hadden gespecialiseerd. In die jaren werd de Nobelprijs
voor literatuur geregeld toegekend aan Franse schrijvers zoals aan Mauriac in 1952,
Camus in 1957 en Sartre, die hem weigerde, in 1964. Vóór de oorlog was de betekenis
van Frans nog groter. Het was de belangrijkste cultuurtaal zoals Duits de belangrijkste
taal voor de wetenschap was, tot Hitler daar een eind aan maakte. Anderzijds was
het ook zo dat Nederlandse geleerden doorgaans in het Nederlands publiceerden.
Dat geldt voor de geesteswetenschappen in het algemeen en voor de geschiedenis in
het bijzonder. Ook dat is thans niet meer het geval. De universitaire onderzoekers
worden geacht vooral in het Engels te publiceren. Zij worden daarop ook ‘afgerekend’.
Het is niet verboden in het Nederlands te publiceren, maar daaraan wordt minder
waarde gehecht. Hiervoor bestaan zelfs bepaalde rekenformules: een artikel in het
Engels is drie keer zoveel waard als een in het Nederlands. Zoiets in ieder geval.
Vroeger was dat anders. De wetenschap was veel minder internationaal dan nu.
Er werd minder gereisd en er waren minder congressen. Er werd ook lang niet zoveel
belang gehecht aan het publiceren in vreemde talen. De beroemdste Nederlandse
historicus, Johan Huizinga, heeft een verzameld werk tot stand gebracht dat negen
delen omvat, maar daarvan zijn slechts vierentwintig artikelen en bijdragen in vreemde
talen geschreven. Dat is niet veel voor iemand die bijna veertig jaar hoogleraar is
geweest. Zijn eerste publicatie in een vreemde taal, een toespraak in het Frans, stamt
uit 1921. Huizinga was toen 49 jaar oud en al 16 jaar hoogleraar.
Dat Huizinga toch grote internationale bekendheid verwierf, komt door de
vertalingen van zijn boeken. Bijna al zijn boeken zijn in vreemde talen vertaald. In
het begin zat er nogal wat tijd tussen de Nederlandse publicatie en de vertaling, maar
naarmate Huizinga beroemder werd ging dat sneller. In de schaduwen van morgen
was twee jaar na verschijnen al vertaald in het Duits, Engels, Spaans, Zweeds, Italiaans
en Noors, maar niet in het Frans.
Dat er al snel Duitse vertalingen van zijn werk verschenen, was vooral te danken
aan de hulp van de trouwe Kaegi die Huizinga bewonderde en zijn werk vertaalde.
Dat was mooi want Duits was een belangrijke taal maar Frans was nog belangrijker,
ook in de ogen van Huizinga. Hij heeft er dan ook alles aan gedaan om in het Frans
gepubliceerd te worden. Zo heeft hij zijn Herfsttij der Middeleeuwen zelf in het Frans
vertaald. Hij besprak zijn vertaling wekelijks met de Waalse dominee Cler, die er
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niet veel van heel liet. Het was kortom een lijdensweg en het liep nog slecht af ook
want die vertaling heeft nooit het licht gezien. In 1932 is uiteindelijk toch nog een
verkorte Franse editie van Herfsttij verschenen, acht jaar na de Duitse en Engelse
verta-
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Victor de Stuers, een verlaat levensbericht
Jan Bervoets
Dit jaar kunnen de bezoekers van het Nationaal Archief voor het eerst het archief
van Victor de Stuers raadplegen. Het is in bewaring gegeven door een stichting
Familiearchief De Stuers, die als eigenaar optreedt. De onderzoeker kan nu de stukken
raadplegen over zijn werk als pionier op het gebied van nationaal cultuurbeleid en
als Kamerlid: er zijn tal van gegevens over het ontstaan van het Nederlandse
museumstelsel, het Nederlandse rijksarchiefwezen, het georganiseerde tekenonderwijs
en de monumentenzorg. Ook zijn er ontwerpen van tal van publicaties op
cultuurhistorisch terrein en erfgoedbeleid, deels polemisch, deels resultaat van eigen
onderzoek. Een aanvulling op De Stuers gedrukte oeuvre, dat in 1950 door de
Limburgse archivaris Gerard Panhuysen in De Maasgouw werd beschreven.
Victor de Stuers (1843-1916) is in de literatuurgeschiedenis vooral bekend door zijn
artikel ‘Holland op zijn smalst’ in De Gidsvan november 1873. Dit was de zoveelste
aanval op de Jan Saliegeest van de Nederlandse natie. Hij hekelde de schandalige
verwaarlozing van het Nederlands erfgoed en de gebrekkige inrichting van de
Nederlandse musea, Het stuk sloeg in als een bom en had meteen politiek succes.
Want de minister van Binnenlandse Zaken Geertsema reageerde onmiddellijk met
de voordracht van een College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van
Geschiedenis en Kunst - De Stuers werd secretaris - die voorstellen moest doen over
monumenten, musea en de architectuur van overheidsgebouwen. En ditmaal betekende
een commissie geen uitstel: de adviezen waarmee het college met enthousiaste leden
als Pierre Cuypers en Carel Vosmaer de minister overstelpte, brachten de minister
ertoe een jaar later een aparte afdeling Kunsten en Wetenschappen in te stellen.
Hierover kreeg De Stuers als referendaris de leiding, die hij tot 1901 niet meer uit
handen zou geven.
De Stuers was bij zijn benoeming drie jaar lid van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, waarin hij tijdens de jaarvergadering van 1872 werd
geballoteerd. Hij was toen actief medewerker aan het gezaghebbende blad De
Nederlandsche Spectator, een van de drijvende krachten in de strijd om het Nederlands
erfgoed, met artikelen over monumentenzorg en zelfs met enkele van de - door
Schmidt Crans gelithografeerde - karikatuurtekeningen, die aan elk nummer werden
toegevoegd.
Indien het lidmaatschap van de Maatschappij in die jaren bedoeld was om
activiteiten op het gebied van kunst en letteren als zodanig te activeren, dan is deze
ballotage beslist een juiste keuze geweest. Tot zijn benoeming als referendaris stond
zijn naam jaarlijks op de lijst der aanwezigen op de jaar-
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vergadering. Daarna had hij andere prioriteiten. Toch produceerde hij een niet
aflatende stroom publicaties over kunst, kunstgeschiedenis en architectuur, die blijk
gaven van schrijverstalent en soms gepassioneerde gedrevenheid. Want in zijn strijd
voor het cultureel erfgoed zette hij de toon, en dat bleef onafgebroken tot zijn dood.

Tegen de stroom in
Was De Stuers op papier niet meer dan een ondergeschikte overheidsambtenaar, in
werkelijkheid voerde hij over zijn werkterreinen - monumenten, overheidsgebouwen,
musea, archieven en kunstopleidingen - de leiding alsof hij een autonoom staatsman
was. Met ‘Holland op zijn smalst’ had hij zijn beleidsvraagstuk op de agenda gezet,
eenmaal beschikkend over ambtelijke machtsmiddelen werkte hij zijn plannen in De
Gids verder uit: er verschenen twee nieuwe artikelen, waarin hij het nationaal en
economisch belang van een goed cultuurbeleid verder uiteenzette: Iteretur decoctum
(= Het recept moet opnieuw worden toegediend, 1874) en Unitis viribus (= met
vereende krachten, 1875). Daarmee zette hij niet alleen een beleidsvisie uiteen die
aan de aangetoonde achterstand van Nederlandse cultuur een einde moest maken,
maar spreidde hij een zo gezaghebbende feitenkennis en historische eruditie ten toon
dat niemand om hem heen kon. Ook in verdere aangelegenheden was vooral de
publiciteit zijn wapen. Niet zelden functioneerde hij als onbezoldigd correspondent
van het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, dat eveneens plaats bood voor
berichten over monumenten, naar het buitenland verdwenen schilderijen en de
voorsprong van het buitenlandse cultuurbeleid.
De Stuers bereikte zijn positie niet zonder slag of stoot. Als katholiek werd hij
geconfronteerd met opvattingen over kunst als uitdrukking van de Nederlandse
volksgeest die eerst door de opstand tegen Spanje nationaal was geworden, en daarin
was voor het oordeel van Roomsen geen plaats. Met name waren de stijlopvattingen
van Nederlands belangrijkste architect Pierre Cuypers omstreden, wiens winnende
ontwerp voor het monument 1813 in Den Haag als gevolg van protesten van o.a.
Jacob van Lennep en Carel Vosmaer niet mocht worden uitgevoerd. Cuypers
‘neogotiek’ zou middeleeuws, en niet in overeenstemming zijn met het ‘nationale’
classicisme van de Gouden Eeuw. Deze discussie nam niet zelden het karakter van
een Kulturkampf aan, waarbij het goede Nederlanderschap van betrokkenen in twijfel
werd getrokken. Een spotprent van het satirische blad Uilenspiegel ventileerde de
mening dat De Stuers maar naar zijn vaderland Spanje moest terugkeren!
De zaak spitste zich toe, toen in 1876 het College van Rijksadviseurs uiteenviel,
omdat Vosmaer in De Nederlandsche Spectator als Flanor het door Cuypers en De
Stuers voorgestane bouwbeleid aanviel. Hij kreeg bijval van de Delftse architect
Gugel en de voorzitter Fock, en trad met laatstgenoemde uit. Dit leidde uiteindelijk
tot de opheffing van de commissie. De Stuers had inmiddels Cuypers aan zich
getrokken als architect voor het Rijksmuseum en als adviseur in allerlei bouwkundige
vraagstukken en kwesties van monumenten, en moest dus ook diens opvattingen
verdedigen. In tal van artikelen, opnieuw in De Gids, maar ook in de dagbladpers en
in brochures, pareerde hij de aanvallen van zijn tegenstanders met zijn kennis van
zaken en met het sarcasme dat zo karakteristiek was voor ‘Holland op zijn smalst’.
De Stuers en Cuypers hadden immers - onder invloed van Viollet-le-Duc - een visie
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ontwikkeld over functionele en rationele architectuur en design, waarbij de toegepaste
kunst en bouwkunde van het verleden als catalogus kon dienen voor de eigentijdse
ambachtsman als ontwerper, decorator en architect. De functie van het (openbare)
gebouw moest de stijlkeuze bepalen, maar deze stijl moest wel een eenheid zijn en
geen samenraapsel.

Breuk met De Nederlandsche Spectator
Na het conflict met Vosmaer was het duidelijk, dat De Stuers' medewerking aan De
Nederlandsche Spectator niet meer op prijs werd gesteld. Voortaan verscheen hij op
spotprenten, waarin zijn bouwbeleid en dat van Cuypers werd aangevallen. Van 1879
tot 1881 redigeerde hij een ander weekblad, De Nederlandsche Kunstbode, dat formeel
onder leiding stond van dr. Jan ten Brink, maar waarin hij met de
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verzorging van tal van rubrieken belast was. Door het faillissement van de drukker
moest dit blad na 1881 zijn uitgave staken.
Dat belemmerde De Stuers ook niet langs andere weg zijn publicitaire arbeid voort
te zetten, omdat dit nu eenmaal zijn machtigste wapen was. Hij stelde zelf de catalogus
van het Mauritshuis samen (1880);hij publiceerde rapporten in brochurevorm over
de ruïne van Brederode te Velsen (1879), de Dom van Utrecht en de zaal van het
Groot Auditorium aldaar, en de St. Bavo te Haarlem. Wanneer hij als referendaris
niet bij machte was het verval van belangrijke monumenten als bijvoorbeeld het
Binnenhof te keren, schroomde hij niet opnieuw als klokkenluider op te treden. Zo
noemde hij het gebouw in een krantenkop ‘een augiasstal’, toen het interieur in 1881
niet kon worden getoond aan de Duitse keizer op zijn bezoek aan Nederland. Hij
nam het initiatief tot petities en inzamelingen om het Binnenhof op de
monumentenlijst te krijgen (1885-1895), maar ook tegen de ontsiering van de Grote
Kerk door een gietijzeren torenspits(1885).
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Door dit soort optredens werd hij wat wij tegenwoordig een Bekende Nederlander
zouden noemen. Daarom schuwde hij ook het eigen particulier initiatief niet.
Middeleeuwse huizen, waarvoor onmiddellijk ingrijpen geboden was maar het
overheidsbudget ontoereikend, kocht hij op eigen rekening aan: het Schotse huis
‘Het Lammetje’ te Veere en het Maarten van Rossumhuis in Zaltbommel waren
vanaf 1881 tijdelijk zijn eigendom. Ook kocht hij voor eigen rekening schilderijen
en oudheden, die hij later doorverkocht aan het rijk.
De Stuers baseerde zijn macht voor een groot deel op zijn netwerk van
correspondenten, indertijd opgebouwd toen hij secretaris van het College van
Rijksadviseurs was, toen het college van gegevens moest worden voorzien. Deze
gelijkgestemde geesten - onder anderen predikanten, leraren, architecten of plaatselijke
archivarissen - ageerden even fel tegen het ‘vandalisme’ dat de monumenten of
kunstvoorwerpen in hun omgeving bedreigde. Vaak waren zij lid van een burgercomité
of bestuurslid van een plaatselijk of regionaal (cultuur-) historisch genootschap, dan
wel van een afdeling van het in 1858 opgerichte Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap. Hun activiteiten vormden soms de kern van de stedelijke musea en
stadsarchieven, die thans nog een bestaan leiden.

Een netwerk van medestanders
Toen de Rijksadviseurs niet meer konden functioneren, hield De Stuers een groot
deel van zijn correspondentie in stand. Vaak kregen zijn medestanders als gevolg
van hun activiteiten de leiding over een gemeentearchief of -museum. En als zij dan
al niet prominent werden, dan zou dit door toedoen van De Stuers gebeuren. Mannen
als S. Muller Fzn, Abraham Bredius, Frederik Daniel Obreen, de gebroeders Theodore
en Barthold van Riemsdijk zouden door De Stuers op grond van hun kennis en hun
inzet worden benoemd tot rijksarchivaris of museumdirecteur. Het waren zijn
paladijnen, die hij - naar eigen zeggen - ‘duchtig exploiteerde’. Toen Obreen als
algemeen directeur van het Rijksmuseum drie jaar na de opening in 1888 overleed,
wijdde De Stuers een levensbericht aan hem in het Jaarboek van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde, en benadrukte daarbij hoe hij door zijn voorafgaande
carrière als archiefmedewerker en historicus van de stad Rotterdam en directeur van
het Museum Boymans geschikt was voor de leiding over het Rijksmuseum.
Rond 1890 stond Victor de Stuers op het toppunt van zijn macht. Hij had het
museum- en archiefwezen gereorganiseerd, en op het gebied van monumentenzorg
had hij met Cuypers de leiding. Zolang de bezwaren tegen het beleid van De Stuers
zich slechts beperkten tot anti-roomse Kulturkampf-argumenten zonder enige
architectonische of cultuurhistorische onderbouwing en niemand zich met betrekking
tot het cultureel erfgoed het odium van ‘vandaal’ op de hals wilde halen, kon de
referendaris stand houden en zijn instellingen de ruimte geven. Wist de Kamer een
door hem voorgestelde begrotingspost weg te stemmen, dan moest de minister deze
post later alsnog opvoeren, vaak met het argument dat teveel belanghebbenden zouden
worden benadeeld. Het werd ‘de politiek’ duidelijk dat cultuurbeleid geen ‘weelde’
meer was. Maar er kwam een kentering: in 1887 werd de grondwet herzien, dus
veranderde de samenstelling van de Tweede Kamer. Katholieken en protestanten
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vormden samen een ‘rechtse’ parlementaire coalitie, waarin voor een tegenstelling
tussen protestanten en katholieken geen plaats was. Dat gold ook voor de polemieken
tussen De Stuers en zijn gezworen vijand, de Christelijk-historische A.F. de Savornin
Lohman.

Tanende invloed
Daar kwam nog bij dat De Stuers ook op andere terreinen aan gezag verloor. Er
kwamen scheuren in het bastion van strijders voor het cultureel erfgoed, hetgeen
zich uitte in meningsverschillen over museale opvattingen, in opvattingen over
landelijk archiefmanagement en uiteindelijk ook op het gebied van bouwstijl en
monumentenzorg. Voorbeelden daarvan zijn de ruzies die ontstonden met Abraham
Bredius en C. Hofstede de Groot, die als directeuren van resp. het Mauritshuis en
van het Prentenkabinet van het Rijksmuseum in 1898 wegens incompetentie ontslagen
werden. Bouwkundige tijdschriften kwamen op voor de belangen
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van architecten met nieuwe opvattingen, die van de bouw van overheidsgebouwen
waren buitengesloten. Ook had De Stuers te kampen met kritiek op de belichtingvan
Rembrandts Nachtwacht in het Rijksmuseum, toen het publiek het schilderij in 1898
in het Gemeentemuseum zag tijdens de Rembrandtentoonstelling bij de inhuldiging
van koningin Wilhelmina.
De oppositie tegen De Stuers in de Tweede Kamer behaalde een eerste succes,
toen als gevolg van een petitie van de Haagse bevolking in 1895 werd voorgesteld
het Binnenhof op de monumentenlijst te plaatsen. De Kamer dreigde namelijk tegen
te stemmen omdat het Binnenhof dan rechtstreeks onder de bevoegdheid van De
Stuers zou komen. Voor de restauratie van het grafelijk kasteel en de Ridderzaal
moest nu een speciale commissie benoemd worden, die buiten het bureau van de
referendaris om zou werken. Maar omdat De Stuers niet gepasseerd kon worden,
had hij zitting in deze commissie, waarvan hij weldra de leiding overnam. Een nog
heviger agerende Kamer-
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oppositie dreigde in 1899 zelfs de gehele begroting Kunsten en Wetenschappen af
te stemmen als De Stuers niet werd ontslagen. Hij werd gered omdat minister Goeman
Borgesius de Kamer uitlegde dat dit als een motie van wantrouwen tegen hemzelf
moest worden uitgelegd. Maar diezelfde Goeman Borgesius greep in, toen de inspectie
van het onderwijs bezwaar maakte tegen De Stuers' leerplannen van de tekenscholen,
die te zeer op ambachtelijk handwerk en te weinig op technische machineconstructie
waren gericht en dus niet meer aan de eisen van de maatschappij zouden voldoen.
De Stuers werd in 1900 van deze bevoegdheid ontheven, en dit zou mede aanleiding
zijn voor zijn ontslag.

Lid van de Tweede Kamer
De Stuers zelf zag de bui al hangen. Bovendien had hij steeds meer te kampen met
reumatische aandoeningen. Herhaaldelijk moest hij zijn stukken dicteren omdat zijn
schrijfhand het liet afweten of moest hij zich aan de arbeid onttrekken door
voorgeschreven kuurreizen. In 1889 correspondeerde hij al met het katholieke
Kamerlid Nolens over een mogelijk kiesdistrict voor een kamerzetel. In februari
1901 stelde hij zich kandidaat voor het district Weert, namens de door dr. H.J.A.M.
Schaepman opgerichte Bond van R.K. Kiesvereenigingen. Als zodanig steunde hij
de vanaf 1901 machtig geworden Coalitie van dr. Abraham Kuyper en de belangen
van het katholieke volksdeel. Maar hij was een principieel tegenstander van
fractiediscipline en hield zich aan het reeds in zijn proefschrift van 1869 gepredikte
beginsel van persoonlijke verantwoordelijkheid van het gekozen kamerlid. Vanaf
1909 nam hij geen deel meer aan de vergaderingen van de R.K. Kamerclub. Want
hij botste met zijn protestantse coalitiegenoten - met name De Savornin Lohman als het ging om het erfgoedbeleid, zoals museuminrichting en monumentenzorg. Hij
schreef in 1904 geschiedenis met zijn individueel protest tegen de massaslachtingen
door het Nederlandse leger op Atjeh, waarin hij zelfs nog verder ging dan de
socialisten en zich radicaal distantieerde van het coalitiestandpunt. Ieder jaar kwam
hij tijdens het debat over de koloniale begroting als een standvastige dissident op
deze kwestie terug. In 1910 ontlokte zijn sarcastische interventie op de flagrante
achterstelling van katholieken bij het benoemings- en decoratiebeleid van de
Nederlandse overheid een massale landelijke discussie, waarbij katholieke en liberale
kranten elkaar met statistische cijfers over de samenstelling van het ambtelijk
personeel om de oren sloegen. Hij ging dus uit van zijn eigen dossiers, en wanneer
naar zijn mening de belangen van het Nederlands erfgoed in het geding waren,
onderstreepte bij zijn standpunt met nieuwe publicaties.
In 1899 sloot De Stuers zich aan bij het initiatief J.C. Overvoorde tot de oprichting
van de Nederlandse Oudheidkundige Bond, een particuliere pressiegroep die zich
inzette voor het cultureel erfgoed. Binnen dit verbond werden de belangrijke
preadviezen geformuleerd voor het moderne monumenten- en museumbeleid. In
1903 werd door het ministerie Kuyper een Rijkscommissie ingesteld ‘tot het opmaken
en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche
Monumenten van geschiedenis en kunst’, waarvan De Stuers secretaris was. Mede
dank zij De Stuers bewerkstelligde deze commissie ook resultaten op het gebied van
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monumentenbehoud. Daarnaast werd De Stuers veel gevraagd als adviseur,
commissie- of jurylid bij tal van monumentale standbeelden, waarin het vaderlands
of regionaal verleden werd herdacht. Over het algemeen had hij hier reden tot
tevredenheid: naast Pierre Cuypers kwamen nu jonge beeldhouwers op als Toon
Dupuis en Bart van Hove, die een standbeeld konden ontwerpen. De Stuers had hen
groot zien worden aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten en via de Prix de
Rome, door hem een kwarteeuw eerder in ere hersteld.

Verguizing en eerherstel
Maar De Stuers moest ervaren dat er een nieuwe generatie opstond, die andere
opvattingen koesterde op het gebied van architectuur, monumentenrestauratie en
museale inrichting dan zijn eigen uitgesproken visie, waaraan hij absolutie waarde
hechtte. In de Oudheidkundige Bond en in de
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monumentencommissie ontstonden scherpe tegenstellingen en wist hij niet te
transigeren. Hij vocht er principiële opvattingen over monumentenrestauratie en
museuminrichting uit, maar kreeg ook over detailvraagstukken conflicten, o.a. met
Cuypers over het kasteel Doorwerth. Vaak bleek hij in een minderheidspositie te
verkeren, zoals in het nog steeds voortdurende debat over de verlichting van de
Nachtwacht. Nog steeds trachtte hij via het publieke debat zijn gelijk te halen. Zoals
toen in 1914 de hoogleraar kunstgeschiedenis G. Vogelsang een kritische recensie
schreef over de voorraadlijst van de verzameling pleisterbeelden van het
Rijksmuseum; hij zag er - ten onrechte - een catalogus in. Terecht mocht De Stuers
hiertegen protesteren. Zijn over de gehele pers ingezette aanval op Vogelsang - ‘Een
pedant’ noemde hij hem in zijn ingezonden stukken - en de daarop volgende
polemische brochure waren echter een voor zijn eigen reputatie schadelijke overkill.
Het is veelzeggend dat na De Stuers' overlijden op 21 maart 1916 bij de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde geen van de leden zich geroepen voelde
het levensbericht over hem te schrijven dat men toch in een jaarboek zou mogen
verwachten. Zijn paladijnen S. Muller Fzn en W.B.G. Molkenboer, die als inspecteur
zijn beleid ten aanzien van tekenscholen ondersteunde, waren kort tevoren onderleden.
Mogelijk was hij voor andere leden te controversieel. Wanneer Vogelsang in 1920
deelneemt aan een vergadering van een door het rijk ingestelde overlegcommissie
over het museumwezen, laat hij daar karikaturen van De Stuers rondgaan als een
afschrikwekkend spookbeeld uit het verleden om te waarschuwen tegen ambtelijk
dirigisme.
Maar als de decennia verstrijken, wordt De Stuers veeleer herinnerd als de grote
pionier van het Nederlandse cultuurbeleid, dat in 1875 door zijn benoeming als
referendaris een grondslag heeft gekregen. In 1975 heeft dat tot een uitgebreide
herdenking door het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
werk geleid. Nu zijn archief beschikbaar komt voor het publiek, en dit aanleiding
geeft voor nieuwe en waarschijnlijk niet aflatende aandacht voor De Stuers als erflater
der Nederlandse beschaving, is dit een reden om het verzuim van zijn Levensbericht
alsnog te compenseren.
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Voldragen antwoorden
Lucas Hüsgen
Wij, wij zijn er. Het had verdomd
nog veel langer
niet moeten duren. En
zouden wij de appels en het ongetemde brood,
zoals wij
dat eens noemden, genadiglijk
hebben moeten verwijderen:
beredeneer de uitstalkast?
Gezondheidsoverdaad:
alzijdig en grotesk sluimeren
heeft bij paleontologisch gebarenspel
menig bezoeker afgedaan
als onnodige uitbreiding
aan het
tantaliserende spectrum dat ons
oplost.
Wij, welgeborenen, zonder
boetedoening, wat
moeten wij ons niet
misselijkmakend in
eenvoudige abstinentie
dagelijks laten ontbieden
bij montere tegenstanders
die graaien naar wat wij,
grauw en stil, verschepen?
Geef het antwoord niet
dan waar de kronen
die zich rekken langs de ruimten,
de voeten hebben
om zich
moedig
te verlangzamen. Ook
weten wij
(die het zelden overzien) geen
trouwere hond dan
het mismaakte beest
dat boven de stalen platen
misbaar maakt

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 26

en verholen handen
trachten,
koket,
op het bospad
verbittering
in daglicht
te plaatsen. In de
tussenkamers
zitten de mensen
met de antwoorden
op schoot:
opgesloten.
Zeemeeuwen
boven de landerijen
wachten vol vertrouwen
op de hand
die de hemelen moest
*
en kwam keren
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Haastig, eigenmachtig en symbiotisch: hoe Jacob van Lennep De
Gedichten van den Schoolmeester maakte
Marita Mathijsen
‘Uitgegeven door Mr. J. van Lennep’ staat er pontificaal op de titelpagina van de
bundel De Gedichten van den Schoolmeester, die in de week van 7 april 1859
verscheen bij uitgever Kraay in Amsterdam. Hij had als omslag een opvallende
kleurenlithografie, voorstellende een schoolmeester te midden van zijn leerlingen,
omringd door dieren die voorkomen in de ‘Natuurlijke historie voor de jeugd’.
Achterop stond een kleinere litho van dezelfde schoolmeester, nu met een vel papier
dat hij aan een kind overhandigt. Jacob van Lennep opent de bundel met een
biografisch opstel van 18 pagina's, waarin hij ook aandacht wijdt aan de bijzondere
poëzie van De Schoolmeester. Fl. 1,90 moest de lezer neertellen voor 264 dicht
bedrukte pagina's. Al in juni was de bundel uitverkocht.
Jacob van Lennep maakte in zijn ‘Iets over den schrijver en zijn dichttrant’ bekend
wie De Schoolmeester was. Deze had in Nederland een zekere bekendheid gekregen
door zijn humoristische gedichten in Van Lenneps almanak Holland. De pittige
verzen vielen in de smaak bij de lezers, althans Van Lennep schrijft dat het publiek
de stukjes steeds met ‘gretigheid’ had ontvangen.1 Achter het pseudoniem schuilt de
naam Gerrit van de Linde, een Leidse student theologie, die in 1834 uit Nederland
moest vluchten vanwege seksuele vrij-moedigheden met de vrouw van een hoogleraar.
Voor zijn vlucht had hij enige naam gekregen door zijn gedichten in diverse
almanakken. Na zijn vlucht hoorde niemand meer van hem, behalve een kleine kring
vrienden van wie Jacob van Lennep de trouwste was. Van de Linde kocht met steun
van Van Lennep in Engeland een kostschool, kreeg daar na enige tijd succes en
bouwde een goede reputatie op. Toen Van Lennep hem vroeg te gaan schrijven voor
Holland durfde hij dat alleen onder pseudoniem, bang dat de oude Leidse schuldeisers
en bedrogen echtgenoten alsnog hun gram zouden komen halen.
Gerrit van de Linde overleed op 27 januari 1858, drie maanden voor zijn vijftigste
verjaardag. Een dag na zijn dood schreef zijn zwager een overlijdensbericht aan
Jacob van Lennep, met naast zich ‘une pauvre veuve qui gémit, de pauvres enfants
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qui pleurent la perte de leur père et de leur appui’.2 Dat ‘pauvre’ moet min of meer
letterlijk genomen worden, want vader liet een schuld na van 15.000 francs. Dat moet
een van de redenen zijn geweest voor Jacob van Lennep om over een bundeling van
de gedichten van De Schoolmeester na te gaan denken. Wellicht zou hij de weduwe
nog wat inkomsten kunnen verschaffen. Maar de grootste motivatie zal toch gelegen
hebben in Van Lenneps waardering voor de eigenzinnige poëzie van zijn vriend. Hij
meende dat zijn landgenoten er schade bij zouden lijden als ze geen kennis konden
nemen van de dichterlijke nalatenschap.3 Aan de weduwe vroeg hij toestemming om
een bundel samen te stellen, en waarschijnlijk in september 1859 kreeg hij een doos
vol handschriften thuisgestuurd. ‘Quant à la poésie de mon très cher Gérard, Je laisse
l'affaire entièrement entre vons mains, persuadée que vous arrangerez tout pour le
mieux,’ schreef de weduwe daarbij. Toen hij de doos doorwerkte, stond hij versteld
over de werkwijze van De Schoolmeester. Van elk gedicht bestonden wel vijf of zes
bewerkingen, ‘om niet te spreken van een onnoemelijk getal stroken en snippers
papier waarop dezelfde regel (of regels) vijf of meermalen voorkwam,’ telkens
gewijzigd om de beste versie te kunnen kiezen, zo schreef Van Lennep in zijn
voorrede bij de uitgave. In een razend tempo moet hij de gedichten overgeschreven
hebben, en tijdens het overschrijven veranderde hij al regels die hem niet bevielen.
Dat valt op te maken uit de kopij voor de bundel, die in de collectie van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bewaard wordt.4 Eind november stuurde
Van Lennep een conceptversie van de inleiding aan zijn vriend Aart Veder, die
eveneens een vriend van Gerrit van de Linde was geweest. Veder gaf hem
complimenten, maar ried hem ook aan enige stukken over het Leidse schandaal te
veranderen, zo dat er ‘op de waarheid der voorstelling niets af te dingen [is], terwijl
hetgeen verborgen blijven moet, toch met eenen genoegzame sluijer bedekt is’.5
Begin april ging de bundel naar Engeland, met een wissel van 234 gulden. Dat is
alles wat de familie ooit aan de gedichten verdiend heeft- terwijl uitgever Kraay met
acht drukken 38.000 gulden zou binnenkrijgen.6

Het bronnenmateriaal
Er zijn vier bronnen waaruit Jacob van Lennep putte voor zijn bundeling. De oudste
bron is de Leidse Studentenalmanak, waarin verzen van Gerrit uit zijn studententijd
staan. Dan waren er de gedichten die in Van Lenneps eigen almanak Holland
verschenen waren. De doos die Caroline van de Linde-Monteuiis hem toegestuurde
had, was de derde bron. Ook spitte hij ten slotte de bewaarde brieven van Gerrit van
de Linde door op zoek naar bruikbare gedichten.
Van Lennep gebruikte niet de Belgische Muzenalmanak en het Jaarboekje aan
bevalligheid, deugd en kunst gewijd waarin enkele vroege gedichten van Gerrit
stonden. Zijn oudst bekende gedicht is van 1822 (Gerrit was toen 14 jaar oud), maar
dat is slechts bekend van een latere publicatie. Het eerste gepubliceerde gedicht
verscheen in 1825 in het genoemde jaarboekje. In de Belgische Muzen-Almanak
kwamen vanaf 1826 gedichten van hem uit.7 De vroege poëzie is serieus en vrij
traditioneel. Van Lennep noemt ze in zijn inleiding onrijpe vruchten, ‘doch een
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verkwikkende oogst voor de toekomst beloovende’.8 Van Lennep wilde een
humoristische bundel maken - ook daarom pasten de jeugdgedichten daar niet in.
Omdat bijdragen in de Leidse Studentenalmanak anoniem verschenen, wist Van
Lennep niet precies welke gedichten van Van de Linde waren. Hij raadpleegde de
wederzijdse vriend Willem Veder, die hem schreef dat ‘Proeve van dichterlijke
vlucht’ en ‘Proeve van dichterlijke waarnemingen’ van zijn oude studiemakker Gerrit
waren, en deze twee nam Van Lennep ongewijzigd op, zij het dat er kleine zetfouten
in slopen. Twee andere publicaties uit de almanak sloeg hij over: een prozaverslag
van de veldtocht naar het opstandige België die vrijwilligers onder de Leidse studenten
in 1831 ondernamen. Daarnaast liet hij een serieuze ‘Welkomsgroet aan den koning’,
ook gepubliceerd in verband met de Belgische opstand, liggen.
Uit de almanak Holland, waarin Gerrit sinds 1851 onder het pseudoniem De
Schoolmeester publiceerde, haalde Van Lennep 22 gedichten, en dat was alles wat
erin verschenen was. Over die gedichten hadden de twee vrienden vaak al uitvoerig
geschreven.
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Als Van de Linde een gedicht opstuurde kreeg Van Lennep soms dezelfde dag nog
een voorstel voor wijzigingen, en later nog een paar keer. Van Lennep had ook wel
eens kritiek, en stelde veranderingen voor. Van de Linde reageerde daar meestal
tamelijk kribbig op. Toen Van Lennep hem vroeg een scherpe uitval naar de
rooms-katholieken wat te matigen, informeerde Gerrit of hij soms bang was zijn
plaats in de Tweede Kamer te verliezen. In een ander gedicht wilde Van Lennep dat
Van de Linde zijn taal wat kuiste. Hij had geschreven over een zwanger meisje dat
haar hand op zeker ‘woelig plekjen’ hield. Van Lennep zag liever een ‘smartlijk
plekjen’. Van de Linde stond hem spottend zijn correctie toe.
De versies van de almanak nam Jacob van Lennep vrijwel ongewijzigd over. Dat
betekende dat hij ook drukfouten uit Holland, waarover Gerrit in zijn brieven geklaagd
had, overnam.9 In het gedicht De Olifant bijvoorbeeld waren drie fouten geslopen.
In plaats van ‘culminant’ (het toppunt vormend) was het niet bestaande woord
‘calminant’ gedrukt. In de regel ‘Diezelfde krijgslui rijden thands weer te voet of te
paard’ was ‘meer’ in plaats van ‘weer’ gedrukt. Ook had Van de Linde gewild dat
het gedicht Den Olifant heette, en niet De Olifant, om het botsen van klinkers te
voorkomen. Deze fouten zijn tot op heden in vrijwel alle edities van De gedichten
van den Schoolmeester blijven staan.10 Gerrit was razend over deze verminking en
zegde zijn medewerking aan de almanak (tijdelijk) op: ‘Ik heb volstrekt geen ambitie
of lust om iets, wat het ook zij, in 't licht te geven; doch, wanneer ik zulks eens doe,op
verzoek, heb ik er nog veel minder lust in om bastaard-onzin te affilieren, mij door
't verzuim of de stommigheid van een verraderlijk drukker op den hals gedraaid, en
dien ik mij schamen zou ter neder geschreven te hebben.’11
De derde bron die Van Lennep gebruikte, zijn de brieven die hij van Gerrit van
de Linde kreeg. Daarbij zit ook een ‘Souvenirschrift’ uit 1844 met zes zeer
persoonlijke gedichten. Van de Linde had de gewoonte allerlei literaire genres te
mengen in zijn brieven, en zo treffen we daarin behalve prozaïsche ontboezemingen,
ook lange gedichten en toneelstukjes aan. Het komt ook voor dat hij rijmend proza
schrijft, dat alleen als poëzie herkenbaar is doordat hij de rijmwoorden onderstreept.
De gedichten uit de brieven zijn voor Van Lennep

Jacob van Lennep in 1867, naar het schilderij door J.G. Schvrartze
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alleen geschreven, en zeker niet zo bijgeschaafd als zijn verzen voor publicatie.
Daardoor zijn ze meestal directer. Eigenlijk zijn ze moeilijk uit de context van de
brieven te halen, omdat ze een geheel vormen met de brief. Zo is het gedicht ‘Op het
ontvangen van nieuwe haring’ in de betreffende brief een aardig en geestig dankrijm,
terwijl het in de bundel als een gelegenheidsvers overkomt.
De gedichten uit de brieven heeft Van Lennep nogal eigenmachtig bewerkt. Voor
de ‘Zesde brief van den Schoolmeester’ voegde hij gedichten uit drie verschillende
brieven bij elkaar en dichtte zelf nog wat tussenregels. In het algemeen maakte Van
Lennep de gedichten minder persoonlijk en haalde hij er scherpe aanvallen uit.
Verder valt natuurlijk ook op wat Van Lennep niet gebruikte uit de brieven. Heel
persoonlijke
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verzen nam hij niet op, maar erg consequent was hij daar niet in, want de eerste drie
‘Brieven van den Schoolmeester’ zijn ook persoonlijk. Geen enkele kans maakten
gedichten die een tirade tegen een persoon (professor Siegenbeek) of een groep
personen (de Leidse hoogleraren) bevatten. Vrolijke erotische gedichten kwamen
evenmin in de bundel en ook een uiterst scherp gedicht over de ellende van het
schoolmeesterbestaan bleef verborgen in de brieven. Helemaal van harte paste Van
Lennep het fatsoen echter niet toe, want er klinkt enige spijt door in het slot van zijn
inleiding: ‘Even min als op de brieven, welke ik van Van de Linde ontving, kan ik
den lezer vergasten op een aantal dichtvruchten - waaronder misschien de beste en
bevalligste welke hy ooit vervaardigde - die, geheel tot zijn huislijk of zielsleven
betrekking hebbende, uit kieschheid moeten worden teruggehouden.’12
De vierde bron is het pak Londense gedichten en daaruit stamt het merendeel van
de bundel, bijvoorbeeld de schitterende lange gedichten ‘De Schipbreuk’ en ‘De
Boterham en de Goudzoeker’. In de almanak Holland was Van de Linde begonnen
met een ‘Natuurlijke historie voor de jeugd’, een soort parodie op schoolboekjes
waarin hij diersoorten beschrijft. Deze serie kon Van Lennep uit de Londense doos
aanvullen met flink wat extra dierengedichten zoals ‘De Koei’, ‘Het speenvarken’
en ‘De Kat’. Veel van de fabels, waaronder die van ‘De Leeuw en de Rat’ en ‘De
Wolf en het Lam’ stammen ook uit de Londense doos.

Tekstingrepen
Omdat de oorspronkelijke handschriften van de doos niet bewaard zijn, valt niet goed
uit te maken wat Van Lennep veranderde. Wel geeft de Leidse kopij enige
mogelijkheden voor een gedeeltelijke en hypothetische reconstructie van de originelen.
Algemeen bekend is de rol van Jacob van Lennep bij de uitgave van Multatuli's
Max Havelaar. Hij heeft daarin stilistische correcties aangebracht, een
hoofdstukindeling gemaakt en verder de meeste verwijzingen naar de harde Indische
realiteit verdoezeld. Ook censureerde hij pittige vragen van zoon Frits aan dominee
Wawelaar.13 De ingrepen van Van Lennep in de gedichten van De Schoolmeester
zijn hiermee te vergelijken. Ook hier is sprake van correcties en van een zelf
aangebrachte indeling. Persoonlijke hatelijkheden zijn eruit gehaald, en censuur paste
hij ook toe, al was het hier niet op godsdienstig maar op seksueel gebied.
Ik zal van elke categorie wat voorbeelden geven. Voor zover het gedichten uit de
brieven betreft, zijn die makkelijk aan te wijzen. Moeilijker is het bij gedichten uit
de Londense doos. De ingrepen van Van Lennep daarin heb ik deels kunnen aanwijzen
door naar doorhalingen in de kopij te kijken. Van Lennep begon vaak letterlijk over
te schrijven, maar onderbrak dan het proces, streepte door en begon opnieuw. Daaruit
kan ik soms afleiden wat de oorspronkelijke versie geweest moet zijn.
Correcties in het metrum liggen niet voor de hand bij de knittelverzen van De
Schoolmeester, maar toch zijn er ook enkele metrische verzen, en Van Lennep lette
scherp op de regelmaat daarin. In het gedicht ‘De terugkomst van den zomer’
veranderde hij:
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Als hij op een wand'ling geplaagd wordt van zijn telgen.

in het metrisch correcte maar grammaticaal minder juiste:
Als op een wand'ling hij geplaagd wordt van zijn telgen.14

Correcties in de stijl zijn heel uiteenlopend. Geregeld corrigeert Van Lennep een
woordherhaling. De regel uit ‘De koffij-veiling’ waarin de koetsier zegt dat zijn
paarden mak zijn als Dadelpracht in de koets stapt, bevatte drie versies van ‘zijn’:
En, Zijn Ed. daar zijnde, zijn ze zoo mak als opgezette
leeuwen in een duivenhok.

Van Lennep maakte er meer koetsierstaal van en loste tegelijkertijd een herhaling
op:
En Zed. daar zijnde, bennen ze zoo mak als opgezette
leeuwen in een duivenhok.15

Soms zijn de ingrepen ook alleen maar bedoel om exacter te zij n. In ‘De kaasmaker’
heeft Gerrit van de Linde het over ‘een ram, dat om te luistren naderkwam’. Van
Lennep maakt ervan ‘een ram, die om te luistren naderkwam.’ Het ram wordt
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Begin van Van Lenneps inleiding van de Gedichten van den Schoolmeester Universiteitsbibliotheek
Leiden, collectie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Ltk 420
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sprekend ingevoerd, dus doet Van Lennep recht aan de personificaties van de dieren
in het gedicht. In ‘De kat’ schrijft De Schoolmeester:
Een kat zijn éénig gebrek
Bestaat, volgens Martinet, in een ongeneeslijken trek
Naar zoetemelk en naar spek;
Maar vooral in den haat, dien hij voedt
Tegen 't muizengebroed

Even verderop staat dan:
't Paradijs van een rat is
Een huis waar geen kat is,16

Terecht verandert Van Lennep ‘Tegen 't muizengebroed’ in ‘Tegen 't zwarte gebroed’
om zo ook ratten in het ‘éénig gebrek’ te kunnen incorporeren.
nbsp;
De ingrepen die het meest opvallen zijn natuurlijk de censurerende. Die kunnen
heel onschuldig zijn. Bij voorbeeld in de ‘Eerste brief van Mina’ moet volgens de
Leidse kopij gestaan hebben:
Een lief kind van zestien jaren
Heeft in Londen u ontmoet,
Dichter met uw grijze hairen,
Dichter met geleende laerzen!
Dichter met gestolen vaerzen,

Van Lennep veranderde de laatste twee regels:
Dichter met gelakte laerzen!
Gloei een ander voor uw vaerzen,17

Van Lennep meende waarschijnlijk dat het geval van de ‘geleende laerzen’ te privé
was, en de ‘gestolen vaerzen’ te hatelijk - hem werd vaker verweten dat hij makkehjk
leentjebuur speelde bij andere dichters. In dezelfde sfeer ligt het grafschrift op Van
Lennep dat deze niet overnam:
Hier ligt Van Lennep. Velen, die Walter Scott niet kenden,
Hielden Mijn Heer voor een auteur van romans en legenden.18

De ‘Derde brief van den Schoolmeester’ laat zien dat Van Lennep gedichten
veralgemeniseerde, maar daarbij steken liet vallen. Oorspronkelijk was dit gedicht
het begin van een lange brief waarin Van de Linde juicht over de ontvangst van een
brief van Van Lennep. Hij somt een aantal verkeerde-wereldelementen op om dit
feit te bejubelen: laat een koe nu op het hoofd van de boer springen, maak van een
oorlogspaard een hobbelpaard, laat een arend een lam beschermen, laat een tijger
naast een paling slapen. Hij vervolgt met de wens dat er in Lisse, waar de Leidse
studenten hun feesten vaak vierden, een feestmaal zou komen, en dat de gehate Leidse
hoogleraar Siegenbeek zou sterven:
Laat nu te Liss' de feestwijn vloeien
Het baarsje er in den schotel stoeien
En 't vrolijk wildbraad onder 't mes.
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Laat nu een plotsling overlijden
Het land van Siegenbeek bevrijden
Laat heel de schepping zich verblijden
En zij van Lenneps trouwe vriendschap de dichtstof
voorzijnzangeres!!!19

Van Lennep maakte er een brodderij van:
Laat nu te Lis de feestwijn vloeien,
En 't baarsjen in den schotel stoeien,
En 't rookend wildbraad onder 't mes
Het land van A.B.C. bevrijden:
Laat heel de schepping zich verblijden
Enzij... 's trouwe vriendschap de dichtstof voor mijn
zangeres.20

Grammaticaal gezien moet het wildbraad nu het land bevrijden, terwijl dat in de
originele versie aan het stoeien was met de baars.
In ‘De dankbare zoon’, een parodie op Van Alphens gedicht, ontstaat er door Van
Lenneps ingrepen ook grammaticale onzin. In de bundel staat dat de jongen nooit
stout zal zijn:
Integendeel, door mijn gedrag
Hoop ik al meer en meer,
- Als ik het zoo ‘reis noemen mag, te strekken tot uw eer.21

De tussenregel heeft geen betekenis. ‘Het’ heeft geen antecedent. In de kopij is in
de tweede regel doorgestreept: ‘Hoop ik dat mijn jonge’. Is het te gewaagd om te
veronderstellen dat Van de Linde een grap met de dubbele betekenis van ‘jongeheer’
en ‘strekken’ maakte en dater eigenlijk stond:
Integendeel, door mijn gedrag
Hoop ik dat mijn jongeheer
- Als ik het zoo ‘reis noemen mag, mag strekken tot uw eer.
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Kopij -van ‘De volf en het lam’. Universiteitsbibliotheek Leiden, collectie van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, Ltk 420
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Niet meer weg te denken
Hoe moet de rol van Jacob van Lennep bij de totstandkoming van de bundel nu
geëvalueerd worden? In de eerste plaats: zonder Van Lennep zouden De Gedichten
van den Schoolmeester nooit bestaan zouden hebben. Daar staat tegenover dat Van
Lennep in het samenstellen van de bundel veel vrijer is geweest dan tegenwoordig
vanuit teksteditorische standpunten aanvaardbaar zou zijn. Hij veranderde,
vermeerderde, corrigeerde, schreef tussenstukken, voegde gedichten toe die misschien
niet eens van Gerrit van de Linde zijn, rangschikte, schrapte persoonlijke beledigingen
en seksueel getinte grappen, liet gedichten weg die al te vrolijk waren en bovendien
zag hij flink wat zetfouten over het hoofd. Een oppervlakkige beoordelaar zou zeggen
dat de bundeling meer een judasdienst dan een vriendendaad was. Maar het is
kortzichtig om zo te oordelen. Van Lenneps rangschikking, in de eerste plaats, heeft
bijgedragen aan het succes. Door de bundel in te delen volgens quasi-deftige
categorieën als ‘Epische poëzie’ ‘Didaktische poëzie’ en ‘Bespiegelingen’ versterkte
hij de dubbele lagen ervan. Even positief kan men zijn over de meeste van zijn
herschrijvingen. Van Lennep kende Van de Linde zo goed, dat hij zijn aanvullingen
in dezelfde stijl kon schrijven. Zo kon hij van fragmenten gehelen maken, zonder
dat de buitenstaander wist dat ze het product van een symbiose van twee
zielsverwanten waren. Minder positief moet men zijn over de weglatingen van
persoonlijke beledigingen en seksueel getinte versregels of hele gedichten. Maar
daarbij moet men wel het literaire klimaat van Van Lenneps dagen betrekken.
Wanneer hij de erotische verzen van De Schoolmeester had opgenomen, zou de
bundel niet doorgedrongen zijn in de officiële literatuurkritiek. Bovendien blijven
er evengoed nog voldoende pikante toespelingen over, al zijn die wat minder direct.
Waar geen excuus voor is, zijn de slordigheden. Van Lennep herschrijft soms zo dat
het verband onduidelijk is. Ook staan er veel zetfouten in de eerste druk, die in de
latere drukken overgenomen zijn. Dat zou Gerrit van de Linde aan het hart gegaan
zijn. Hij had niet zo'n hoge dunk van zijn eigen poëzie, en smeekte Van Lennep
herhaaldelijk om goed te letten op de spelling, plaatsing en correctie van zijn
gedichten: ‘Zoo 't goede vaarzen waren, kwam het er minder op aan, want die kunnen
't velen, doch deze kunnen dit niet velen.’22
De Schoolmeester heeft met zijn kleine oeuvre een permanente plaats in de
Nederlandse canon gekregen, en het merkwaardige en bizarre van zijn dichtkunst
wordt tot op de dag van vandaag hoog gewaardeerd. Dat is niet ondanks maar dankzij
Van Lennep.

Eindnoten:
1 Vgl. Jacob van Lennep, ‘Iets over den dichter en zijn dichttrant’. In: Gedichten van den
Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Amsterdam 1859, p.5.
2 Zie voor deze brief en de volgende gegevens en citaten: Marita Mathijsen, De brieven van De
Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave. Dl. 1. Amsterdam 1987, p.514 e.v.
3 Vgl Gedichten 1859, p.5.
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Universiteit van Leiden, Collectie Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Ltk 420.
Zie Mathijsen 1987, dl.1,p.520.
Mathijsen 1987, dl.1, p.522.
Zie voor een lijst: ‘Jeugdgedichten van Gerrit van de Linde’. In: Bzzletin 7 (1979) 64, p.94.
Gedichten 1859, p.6.
Mathijsen 1987, dl.1, p.334.
Alleen in mijn editie uit 2001 (De gedichten van De Schoolmeester. Toelichting: Marita
Mathijsen. Amsterdam: 2001) zijn zetfouten verbeterd. Deze bundel is op voorschrift van de
uitgever herspeld, en kan dus toch niet als een voorbeeld gelden.
Mathijsen 1987, dl.1,p. 333.
Gedichten 1859, p.22.
Zie hiervoor: Multatuli, Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche
Handehnaatschappy. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A. Kets-Vree. Dl.2.
Gedichten 1859, p.156.
Gedichten 1859, p.69.
Gedichten 1859, p.122.
Gedichten 1859, p.161.
Ontleend aan Ltk 420.
Mathijsen 1987, dl.1, p.81.
Gedichten 1859, p.177.
Gedichten 1859, p.234.
Mathijsen 1987, dl.1., p.379
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Klein Gewin
Dick Welsink
Half november 1902 verscheen bij uitgeverij Gebrs. E. & M. Cohen,
Arnhem-Nijmegen, overigens zonder jaar van uitgave op de titelpagina, zoals te doen
gebruikelijk bij deze firma, een heruitgave van de Reisontmoetingen van Joachim
Polsbroekerwoud en zijne vrienden, uitgegeven door Vlerk, met een 8 pagina's
tellende inleiding van W.F.C. van Laak. Zij was gedateerdarnhem. ARNHEM. Augustus
1902. Oorspronkelijk was dit boek, het verslag in Dickensiaanse trant van een reisje
van een groepje studenten door Duitsland, Zwitserland en Italië, in de jaren 1839-1841
in 12 afleveringen, elk met een plaatje van Hork (J.W. Kaiser), gepubliceerd. Achter
het pseudoniem Vlerk verschool zich de Leidse student in de theologie Bernard
Gewin, die bevriend was met Nicolaas Beets (Hildebrand), J.P. Hasebroek (Jonathan)
en Johannes Kneppelhout (Klikspaan). Wie was deze Van Laak, die,zoals hij
meedeelde, het boek met veel plezier voorhet eerst had gelezen toen hij een jaar of
twaalf was? Van zijn vaderen moeder had hij te horen gekregen dat ‘dat grappige
boek van Oome Bernard [was], van Bernard Gewin, die het als student of proponent
geschreven had en die nu reeds lang een deftig predikant was.’ Weliswaar, vervolgde
hij, was Gewin ‘wel niet rechtstreeks van de familie, maar het scheelde toch niet
veel, want hij was de zwager van eene tante van mij.’ Met die schamele gegevens
moeten we het doen, wan t over Van Laak is, althans voor zover mij bekend, in geen
enkel letterkundig bio-of bibliografisch naslagwerk iets te vinden.
Na enig speurwerk heb ik deze onbekende in het land der letteren weten te traceren.
Willem Frederik Christianus van Laak werd op 22 november 1841 geboren te
Maastricht, waar zijn vader, ook Willem Frederik Christianus van Laak geheten,
predikant was. De zoon trad aanvankelijk in de voetsporen van zijn vader: op 3
augustus 1859 werd hij ingeschreven als student theologie te Utrecht, en in i867
beroepen als predikant te Nieuw Helvoet. Hij trouwde op 10 oktober van dat jaar in
Amsterdam met Elbertina Elisabeth Catharina Abeleven (1848-?). Dit huwelijk werd
in 1884 door echtscheiding ontbonden. Van Laak had inmiddels bef en steek aan de
wilgen gehangen en had een betrekking aanvaard als leraar aan het gymnasium en
bibliothecaris van de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Arnhem. In laatstgenoemde
plaats hertrouwde hij op 22 juli 1886 met Auguste Wekker (1849-1915). Na de dood
van zijn tweede vrouw vestigde hij zich in Amsterdam waar hij op 13 november
1923 overleed.
En hoe zat het nu met die indirecte verwantschap van de inleider met de schrijver
van de Reisontmoetingen? Johanna Jacoba Maria van Galen (1814-1895), een jongere
zuster van zijn moeder, Geertruida Johanna van Galen (1810-1878), was gehuwd
met Adrianus Marinus Gewin, een oudere broer van Bernard Gewin.
nbsp;
Voor dit onderzoekje is gebruik gemaakt van de volgende literatuur en bronnen:
Nederland's Patriciaat, jg.3 (1912) p.117, 119 [genealogie Gewin]; idem, jg.32 (1946)
p.24 [genealogie Abeleven]; Album Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae,
kol.427; CBG, familieadvertenties Van Galen, Van Laak en Wekker.
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Gemengde berichten
2016: de Maatschappij bestaat 250 jaar!
In 2016 zal het 250 jaar geleden zijn- een kwart millennium maar liefst - dat op
initiatief van Frans van Lelyveld te Leiden de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde werd opgericht. Het Bestuur van de Maatschappij is voornemens deze
bijzondere gebeurtenis op passende wijze te vieren.
Het Bestuur houdt er rekening mee dat de uitvoering van eventuele initiatieven
een wat langere voorbereidingstijd vergt. Daarom nu reeds het verzoek aan alle leden
van de Maatschappij om met suggesties te komen, van welke aard dan ook. U gelieve
deze vóór 31 oktober 2008 schriftelijk op te sturen aan:
Universiteit Leiden
Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur
Wim van Anrooij
Postbus 9515
2300 RA Leiden
e-mail w.van.anrooij@let.leidenuniv.nl

De uitkomst van deze inventarisatieronde zal in handen worden gelegd van een breed
samengestelde herdenkingscommissie, die in de loop van 2008 wordt geïn-stalleerd.
Deze commissie zal, in nauw overleg met het Bestuur, de verdere voorbereiding van
de viering ter hand nemen. Namens het Bestuur, Wim van Anrooij

TNTL-themanummer over ‘buitenlandse literatuur in nederland’
De nieuwe aflevering van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
(TNTL 124 (2008) 1) brengt vijf artikelen samen die uitwerkingen zijn van
voordrachten, gehouden op de studiedag ‘De receptie van buitenlandse literatuur in
Nederland - Oudere letterkunde’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen, op 2
november 2006. Op deze studiedag gingen historisch letterkundigen in op de vraag
of onderzoek naar de aanwezigheid van buitenlandse literatuur in Nederland, zoals
dat was gepresenteerd in het themanummer ‘Het buitenland bekeken. Vijf
internationale auteurs door Nederlandse ogen (1900-2000)’ van Nederlandse
Letterkunde, zich leende voor uitbreiding naar het letterkundige verleden van vóór
de twintigste eeuw. Er werd aandacht besteed aan reeds verricht onderzoek, aan
gewenste invalshoeken en aan de verschieten die hierdoor geopend zouden kunnen
worden. Het was niet in eerste instantie de bedoeling om nieuwe of definitieve
onderzoeksresultaten te presenteren. Veeleer wilden de sprekers een bijdrage leveren
aan de gedachtevorming omtrent hedendaags historisch en diachroon
receptie-onderzoek. Van hen zijn nu de volgende artikelen in TNTL verzameld:
· Johan Oosterman, ‘Aan de grens. De Nederlandstalige lyriek van de
middel-eeuwen en de Europese traditie’
· Natascha Veldhorst, ‘Sluipwegen voor dekunst. Receptie van buitenlandse
literatuur in Nederland in de zeventiende eeuw’
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· Lia van Gemert, ‘Stenen in het mozaïek. De vroegmoderne Nederlandse roman
als internationaal fenomeen’
· Ton van Kalmthout, ‘Vruchten van een vreemde stam. Over de
negentiendeeeuwse receptie van buitenlandse literatuur in Nederland’
· Rob van de Schoor, ‘Vreemde spelers op ons veld! Receptie van buitenlandse
literatuur in Nederland in de negentiende eeuw: moeilijkheden en
mogelijkheden’.

De aflevering kost? 15,- en is te bestellen bij Uitgeverij Verloren, Postbus 1741,
NL-1200 bs Hilversum, info verloren.nl.

Zeventiende Bert van Selm-lezing
Op dinsdag 2 september 2008 zal de zeventiende Bert van Selm-lezing plaatsvinden
met de voordracht die Arnon Grunberg zal houden onder de titel De dood en de
verkoop. Over de oorlog die handel in boeken heet.
Grunberg spreekt over boeken en de verkoop ervan, belicht vanuit zijn ervaringen
met betrekking tot dit onderwerp als uitgever, schrijver, lezer en product.
Arnon Grunberg debuteerde op 23-jarige leeftijd met Blauwe maandagen (1994),
waarmee hij in één klap zijn naam vestigde. Het boek werd bekroond met de Anton
Wachterprijs voor het beste debuut en het Gouden Ezelsoor voor het best verkochte
debuut en is inmiddels in dertien talen vertaald. In 1998 schreef hij het
boeken-weekgeschenk De heilige Antonio. Met zijn roman Fantoompijn (2000) won
hij de AKO Literatuurprijs. Behalve als romanschrijver profileert Grunberg zich ook
als essayist (De troost van de slapstick), scenarioschrijver (Het 14e kippetje),
toneelschrijver (You are also very attractive when you are dead) en dichter (Liefde
is business). Met De mensheid zij geprezen (2001, Gouden Uil) publiceerde hij een
eigentijdse variant van Erasmus' Lof der zotheid. Grunberg transformeerde kort voor
de eeuwwisseling in Marek van der Jagt en publiceerde onder die naam onder meer
De geschiedenis van mijn kaalheid (2000, Anton Wachterprijs), Monogaam (2002)
en Gstaad 95-98 (2002). Begin dit jaar verscheen Marek van der Jagts verzameld
werk: Ik ging van hand tot hand. Recente romans zijn De asielzoeker (2003, AKO
Literatuurprijs en F. Bordewijkprijs), De joodse messias (2004) en Tirza (2006,
Gouden Uil en Libris Literatuur
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Prijs). Laatstgenoemde roman wordt binnenkort verfilmd. Grunberg is voorts actief
als columnist en bereist vanuit zijn woonplaats New York de gehele wereld. Een
verzameling van zijn reisverhalen die hij voor NRC Handelsblad schreef bundelde
hij in Grunberg rond de wereld (2004). Grunberg houdt dagelijks een blog bij.
Zijn bijdragen verschijnen op www.arnongrunberg.com. In het eerste semester
van het studiejaar 2008-2009 zal Grunberg het gastschrijversschap vervullen aan de
Leidse universiteit, waarvan de Bert van Selm-lezing de eerste activiteit is.
Alumni van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, studenten, docenten,
vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing
bij te wonen.

Toegang tot de lezing
De lezing vindt plaats inzaai 011 van het Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1, van
het Witte Singel/Doelencomplex te Leiden en begint om 16.15 uur. Aansluitend
wordt in het restaurant een drankje geschonken. De toegang is vrij, maar u dient
vroegtijdig een plaats te reserveren door een e-mail te sturen naar
gastschrijver@let.leidenuniv.nl. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst
gehonoreerd. Voor nadere informatie: secretariaat van de opleiding Nederlandse Taal
en Cultuur, tel. 071-5272604.

Uitgave van de lezing
De zeventiende Bert van Selm-lezing zal worden uitgegeven door de Stichting
Neerlandistiek Leiden in samenwerking met De Ammoniet en zal verschijnen op 2
september 2008. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door ? 11,50
(of een veelvoud daarvan) over te maken op postbankrekening 3881447 van de
Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515,2300 RA Leiden, o.v.v. ‘Zeventiende
Bert van Selm-lezing’. Gelieve bij uw betaling op de overschrijving uw naam en
adres te vermelden. Voor abonnees en leden van de alumnivereniging Siegenbeek
bedraagt de prijs? 10,75. De bestelling is op 2 september na afloop van de lezing af
te halen of zal na die datum worden toegezonden.

Abonnement
U kunt de Bert van Selm-lezing steunen door abonnee te worden. Indien u dat wilt,
kunt u dit kenbaar maken door bij uw bestelling het woord ‘abonnee’ te vermelden.
U krijgt dan met ingang van dit jaar automatisch elk jaar een uitnodiging voor de
lezing toegestuurd en u verzekert zich van een exemplaar van de gedrukte tekst,
tegen voordeelprijs. Dit ligt op de dag van de lezing voor u klaar of het wordt u
toegezonden (vergezeld van een rekening).
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C.J. Aarts zestig
Als Kees Aarts niet bestond, zou hij uitgevonden moeten worden. Dat moet de redactie
van het tijdschrift Uitgelezen Boeken. Katern voor boekverkopers en boekenkopers
hebben bewogen om een dubbelnummer te wijden aan C.J. Aarts, die als ‘kleine’
uitgever, bloemlezer en ‘grote’ liefhebber de voorbije jaren velen plezier heeft gedaan
en ongemerkt de leeftijd van zestig gehaald heeft. Het dubbelnummer, waaraan een
schier oneindige schare van vrienden heeft meegewerkt en dat daarmee het karakter
van een album amicorum heeft gekregen, toont de veelzijdigheid van Aarts
infragmenten.
C.J. Aarts had in zijn eerste jaren als uitgever vooral veel haar en pret. Een woeste
baard en lang haar en een om de mond gebakken glimlach, dat leek te suggereren
dat als het leven geen pretje was er in elk bij gelachen kon worden. In het werk dat
hij uitgaf, domineerde aanvankelijk de lichte toon: Drs P en andere dichters van het
‘light verse’. Voor de trouwe lezers van zijn ‘Amsterdamse cahiers’ was snel duidelijk
dat in de goedgemutste lach al snel melancholie en wrede spot gemengd werd.
Dichters als Willem Wilmink en Hans Dorrestijn bereikten via de ‘cahiers’ een groter
publiek.
Later zou Aarts zich met zijn uitgeverij wagen aan de uitgave van Letterkundige
Almanakken en hij gaf veel tijd aan auteurs die hij de moeite waard vond. In het
Multatuli-jaar 1987 tekende hij voor de uitgave van de Mainzer Beobachter, waarin
vele Multatulianen schreven, maar slechts weinig stukken van de hand waren van
degene die er zijn naam onder zag staan. Tien jaar later, in het Heine-jaar 1997,
publiceerde Aarts wekelijks een aflevering van het Heine-bulletin.
Intussen werkt Aarts al weer enkele jaren met grote acribie aan de bibliografie
van Karel van het Reve.
In het Aarts-nummer van Uitgelezen Boeken is een tweedelige
‘contra-chronologische’ Aarts-bibliografie opgenomen: een fondslijst van de uitgeverij
en een lijst van Aarts' publicaties. Het dubbelnummer kost in de boekhandel? 13,50.

Tieranny der eigenbaat (1679), anti-oranje toneel andermaal op de markt
Dankzij het Wilhelmus belandde de ‘tieranny’ in de nationale beklaagdenbank. Willem
van Oranje, ‘Uw dienaar t' aller stond’, zou ‘de tirannie verdrijven’, zo beloofde zijn
ghostwriter, ‘de tirannie’, ‘die mij mijn hart doorwondt’.
In de jaren en eeuwen dat Willem van Oranje zich als bevrijder van het vaderland,
onze eigen Che, liet vieren, werden meer dan eens de bordjes verhangen: de door de
Oranjes verdedigde vrijheid werd allengs minder vrij en ging lijken op de ooit zo
gehate tirannie.
In voorzichtige en onvoorzichtige bewoordingen hekelde Vondel de gerechtelijke
moord op Oldenbarnevelt. Prins Maurits werd als de kwade genius gezien, hij trad
in Vondels gedichten en in diens Palamedes toe tot de familie van de Nero's.
Na de afgrijselijke moord op de gebroeders Cornelis en Johan de Witt, volgens
de overlevering met instemming gadegeslagen door Willem III, klonk het toverwoord
‘tirannie’ andermaal.
In 1679, een paar jaar na die moord en met ‘bad guy’ Willem III intussen stevig
in het zadel, durfde Nil Volentibus Arduum, het Amsterdamse kunstgenootschap,
het aan om het op toneel op te nemen tegen de machtige stadhouder. Nil Volentibus
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Arduum, zo zelden geassocieerd met politieke actie of propaganda, lanceerde het
‘zinnespél’ Tieranny van Eigenbaat. In dat stuk, dat zich afspeelt op het ‘Eiland van
Vrijekeur’, wordt de heerszucht van ‘Eigenbaat’ gehekeld.
Onmiddellijk werd de opvoering van het stuk verboden. De meeste kijkers hadden
geen gedrukte ‘Sleutels’ nodig waarin de ‘Eigenbaat’ vereenzelvigd werd met Willem
III. Het stuk bleef ondanks en dankzij het verbod een geheime hit. Nog een eeuw na
de première was het propagandastuk springlevend in het geheugen van geletterden
en andere volgers van de politiek.
Dit befaamde toneelstuk, dat sinds de stichting van het Koninkrijk verzonken
raakte, is dit jaar andermaal uitgegeven. Een uitgebreide inleiding en verhelderende
noten zijn van de hand van de literatuur-historici Tanja Holzhey en Kornee van der
Haven. Voorts wordt aandacht besteed aan de aankleding van en de liederen bij het
toneelstuk. De thans in Zoeterwoude gevestigde uitgeverij Astraea gaf de prachtige
editie uit, voor een gezien de vele illustraties milde prijs van? 18,50.
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De contrabas
Een van de meest bezochte schuilplaatsen van de dichtkunst is de site de Contrabas,
liefst 40.000 maal per maand is het raak. Het aardige van de Contrabas, die bestierd
wordt door de Utrechtse dichter Chrétien Breukers, is dat de poëzie er niet verdedigd
wordt, maar trefzeker in de aanval gaat. Gedichten van Rilke over Brugge zijn
voorpaginanieuws; het overlijden van Willem Brakman is niet een incident op
bladzijde 9, maar goed voor tal van reacties; debuutbundels zijn evenementen; literaire
prijzen worden gevierd; de toekomst van de poëzie is onophoudelijk onderwerp van
discussie.
De toon is onveranderlijk monter. Breukers verhaalde van een ontmoeting met
een advocaat, die hem, de dichter, naar zijn ‘beroepspraktijk’ vroeg: ‘Een advocaat
is natuurlijk gewend man en paard te noemen, dus hij wilde weten wat ik nou voor
een voordracht vroeg. Of voor een gedicht. Toen ik schuchter mijn tarief noemde,
barstte hij uit in homerisch gelach. En gaf me dit advies: verdubbel die tarieven en
kijk wat er gebeurt. Je moet geen absurde bedragen vragen voor je diensten, maar
het kan zijn dat je meer waard bent dan je denkt. Sindsdien leef ik letterlijk van mijn
gedichten.’
Dat geldt niet alleen voor Breukers, die sinds enige tijd ook in het gratis dagblad
De Pers dagelijkse over poëzie schrijft. Dankzij de Contrabas is ook de poëzie in
het algemeen prominent en van waarde. De talrijke verwijzingen naar andere literaire
sites, die de Contrabas geeft, maakt dit digitale muziekinstrument tot een geschikte
entree tot de poëzie op internet.

Mandarijnen voor de Maatschappij
Onlangs verscheen een uitgave van de brieven die Willem Frederik Hermans en
Gerard Reve met elkaar wisselden, onder de titel Verscheur deze brief! Ik vertel veel
te veel. Het boek is uitgegeven door De Bezige Bij in samenwerking met WFH Willem Frederik Hermans Instituut; de brieven zijn van commentaar voorzien door
de Reve-biograaf Nop Maas en de Hermans-biograaf Willem Otterspeer. Het is
fascinerende lectuur om te zien hoe wederzijdse bewondering en ontzag allengs
verkeren in irritatie, onbegrip en pesterij. Aanvankelijk trekken Hermans en Reve
in de briefwisseling nog samen op tegen de verstarde opperbazen van de goede smaak.
Wat beiden bindt, is afkeer van hun uitgever, de luidruchtige en in hun ogen niet zo
dappere Geert van Oorschot. Meer nog zijn zij verbonden in het verlangen om geen
deel uit te maken van de benepen wereld van de Nederlandse literatuur.
Reve vat het plan op om in het Engels te schrijven: op zijn Engels schrijverschap
bereidt hij zich voor in de correspondentie met Hermans. Hermans vindt deze
ontsnapping aan Nederland kansloos en laat dat niet slechts tussen de regels blijken:
de ergernis groeit daardoor, Reve probeert Hermans te bekeren tot het Engels,
Hermans smaalt en de correspondenten raken in onmin.
Hermans distantieert zich op een andere manier van de voorname letterheren en
-dames: met de uitgave van polemieken onder de verzameltitel Mandarijnen op
zwavelzuur zaait hij schrik en oogst hij angst en woede. Van Oorschot, die de eerste
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Mandarijnen uitgaf, vindt zich voor zijn moed slecht beloond: het schandaal is wel
groot, maar de verkoopcijfers vallen tegen. Van Oorschots moed brokkelt af. Reve
steunt Hermans nog wel van harte, bijvoorbeeld als Hermans door H.A. Gomperts
in suggestief verband gebracht wordt met het fascisme, maar eigenlijk vindt Reve
het gepolemiseer nodeloos gedoe, dat afhoudt van het echte werk.
Vanuit Londen schrijft Reve op 24 mei 1955 dan een brief aan Hermans, in het
Engels uiteraard. Reve zegt zich te verheugen op Hermans' uitgave van de
Mandarijnen, in kostbaar eigen beheer deze keer. Zijn vrouw Hanny Michaelis, zegt
Reve toe, zal twee exemplaren bestellen. Hij zou wel meer exemplaren willen
afnemen:
I should have liked to order two hundred, to be distributed at annual
congresses of The Vereniging van Letterkundigen or the Maatschappij
voor Letterkunde, but I have not got the money.
Zo gingen er bij gebrek aan middelen geen Mandarijnen naar de Maatschappij,
die net als de Vereniging voor Letterkundigen door Reve gezien werd als een
verzameling bovenbazen van de letterkunde, mandarijnen dus. Zo bleef de leden
bespaard dat zij op zwavelzuur gezet werden.

Een Walden op de Veluwe
In 1845 bouwde Henry David Thoreau voor zichzelf een hut midden in de wildernis
bij Walden Pond, met de bedoeling zich af te zonderen van de beschaving en te leven
van wat de natuur opleverde. Hij verbleef er twee jaar, twee maanden en twee dagen.
Over deze onderneming deed hij verslag in Walden; or, Life in the woods (1854).
Dit boek inspireerde de schrijver Frederik van Eeden een goede halve eeuw later tot
het opzetten van een kolonie in Bussum, Walden geheten, waar men in hutten woonde,
de grond bewerkte en zo in eigen behoefte trachtte te voorzien. Ten tijde van dit
experiment hield hij een dagboek bij dat in 1980 onder de titel Walden in droom en
daad door J.S. de Ley en Bernt Luger werd uitgegeven. Walden was al weer geruime
tijd ter ziele toen Van Eeden de gemankeerde fruitteler Theo Holdert (1882-1979)
in de zomer van 1912 als particulier secretaris in dienst nam. Bijna vijf jaar vervulde
deze de betrekking. Holdert, telg uit een drukkersfamilie, had soortgelijke idealen
als Van Eeden en hij zette die uiteindelijk om in daden door in september 1924 op
een landerijen veiling een stuk grond aan te kopen in Hierden, met de bedoeling
daarop een Waldenachtige kolonie te stichten. Het perceel besloeg nog geen 3
hectaren, te klein voor het doel dat hem voor ogen stond. Begin januari 1925 verwierf
hij, met van zijn vriend Frits Eschauzier geleend geld, drie aangrenzende percelen,
waarvan een De Barrebosch heette. Eschauzier, architect, ontwierp een huis voor
Holdert, diens vrouw en kinderen. Er werd een moestuin aangelegd en er werden
fruitbomen geplant. Daarnaast verrezen er in de loop der jaren verschillende
eenvoudige houten huisjes die voor kortere of langere tijd verhuurd werden. Het
duurde niet lang voordat mensen die hij had leren kennen in de periode dat hij voor
Van Eeden werkte, een bezoekje kwamen brengen aan het Barrebos. Onder hen
waren schrijvers als Herman Gorter en Henri Borel, maar ook de bekende wiskundige
L.E.J. Brouwer. Afke van der Toolen doet in deze rijk geïllustreerde uitgave de
geschiedenis van het Barrebos in geuren en kleuren en met oog voor fijne details uit
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de doeken. Bestierd door een kleinzoon van de stichter bestaat de gemeenschap
overigens nog steeds, zij het in aangepaste vorm.
nbsp;
Afke van der Toolen, De Hutten van het Barrebos. Een idealistische enclave op
de Veluwe. BDU/Boeken, 2007, 96 p., ? 17,50
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In gesprek met Jeanne Holierhoek De weduwe Montesquieu
Adèle Nieuweboer
Op 7 juni 2007 ontving Jeanne Holierhoek de tweejaarlijkse Dr. Elly Jaffé Prijs voor
haar vertalingen uit het Frans, met name voor de vertaling van De l'esprit des lois
van Montesquieu, die in 2006 verscheen onder de titel Over de geest van de wetten.
De jury sprak bewondering uit voor haar vermogen om de specifieke vertaal
problemen van Montesquieu de baas te worden en zijn complexe stijl voor de
hedendaagse lezer begrijpelijk en aantrekkelijk te maken.
Jeanne Holierhoek studeerde Franse taal- en letterkunde met als bijvak wijsbegeerte
in Leiden en is zelfstandig vertaalster van literair werk uik het Frans in het Nederlands.
Zij rekent filosofische teksten, zowel historische als moderne, tot haar specialisme.
Enkele maanden na de uitreiking van de Elly Jaffé Prijs vond een gesprek plaats over
haar vertaalwerk rond de vraag ‘Waarom vertaalt een vertaalster watze vertaalt?’
Hoe komt iemand ertoe om te gaan vertalen?
Eigenlijk wist ik al in mijn studietijd dat ik wilde gaan vertalen. Een studie
vertaalwetenschap of vertaalkunde bestond toen nog niet. Ik studeerde Frans en deed
als keuzevakken traductologie en lexicologie. Zo kwam ik iets te weten over
vertaal-theorieën, over de stilistische aspecten van het vertalen en over
woordenboeken. Voor het vak lexicologie moest je bijvoorbeeld een referaat schrijven
over de opbouw van vijf synoniemenwoordenboeken en hun onderlinge verschillen.
Misschien wilde ik wel zo graag gaan vertalen omdat er iets romantisch en artistieks
aan het vak kleefde. Daar denk ik inmiddels wel anders over. Vertalen is vooral hard
werken.
Ik liep 's morgens in Leiden voor mijn bijvak filosofie over de Witte Singel naar
het Filosofisch Instituut en daar zat op de Witte Singel, in een grote huiskamer,
iemand te vertalen: Clasine Heering-Moorman, de vrouw van professor Heering, die
godsdienstfilosofie en ethiek doceerde. Ik geloof dat ik vooral contact met hem
gezocht heb om haar te leren kennen. Uiteindelijk zat ik dus in die grote huiskamer
op de thee. Ik wilde zo graag weten hoe je het aanpakt om vertaalster te worden. Tot
mijn teleurstelling kon zij het me niet precies vertellen. Ik begrijp dat nu beter, nu
studenten mij vaak vragen ‘Hoe word ik vertaler?’ en ik het antwoord ook niet goed
weet. De weg naar het vertaalvak en naar vertaalopdrachten is meestal nogal grillig,
al zijn er tegenwoordig wel wat meer opleidingen. Daar kun je in ieder geval oefenen
en aanwijzingen krijgen, bijvoorbeeld op de Vertalersvakschool.
nbsp;
Hoe gaat dat dan in de praktijk, vertaler worden?
Het begon in mijn geval meteen vrij gebruikelijke
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stap: ik schreef een brief aan uitgeverij Meulenhoff. En ik werd uitgenodigd voor
een gesprek met Theo Sontrop, in die tijd de directeur. Wat mij de eer verschafte is
me nog steeds niet helemaal duidelijk. Hij hield een vrij lange monoloog die eindigde
met een waarschuwing: ‘Ga maar niet vertalen, want de meeste vertalers raken aan
de drank en eindigen in de goot.’ Daar was dus weer dat romantische beeld van het
vertalen, de vertaler als artiste maudit. Na deze ernstige waarschuwing mocht ik van
Sontrop toch een proefvertaling maken, een fragment uit Bouvard et Pécuchet van
Flaubert. Mijn probeersel kwam min of meer in het niets terecht, want Sontrop
verhuisde naar de Arbeiderspers en bij Meulenhoff kon niemand de proefvertaling
meer vinden. De nieuwe directeur, Laurens van Krevelen, gaf me toen maar meteen
een complete opdracht, misschien uit schuldgevoel, of omdat ik toevallig belde op
het moment dat hij iemand zocht? In 1974 verscheen dus mijn eerste vertaling:
Veertien dagen uit het leven van Alfons van Worden (Manuscrit trouvé à Saragosse)
van Jean Potocki. Van zo'n eerste vertaling denk je, zeker als je jong bent, dat het
een perfect stuk werk is. Maar hoe meer vertalingen ik maak, des te duidelijker zie
ik mijn eigen tekortkomingen, de bijna onmogelijke eisen van een tekst, de grote
hoeveelheid alternatieven waaruit een keuze moet worden gemaakt.
Die roman van Potocki was niet bepaald een werk voor beginners: geschreven in
de achttiende eeuw, door een in feite Poolse auteur. Merkwaardigerwijs kreeg ik
daarna steeds opnieuw weer boeken te vertalen van schrijvers die niet van oorsprong
Frans waren. Victor Serge bijvoorbeeld was een Rus die schreef in het Frans, en ik
vertaalde ook Samuel Beckett, Pablo Picasso, Jorge Semprun1 Op dit moment ben
ik weer met een auteur bezig die niet oorspronkelijk Franstalig is, de Amerikaan
Jonathan Littell.
nbsp;
Is dat vertalen van boeken van niet-Franse auteurs uit het Frans toeval of zit er
iets wetmatigs in?
Het Frans was in de zeventiende en achttiende eeuw de taal die in veel landen van
Europa in de hogere kringen werd gesproken. Dat was de tijd van het klassieke Frans,
tamelijk transparant, sterk geënt op het Latijn. Tegenwoordig is het literaire Frans
gevarieerder, het kent nu meer lagen, heeft allerlei invloeden van buiten ondergaan.
Maar het is altijd onderdak blijven bieden aan schrijvers die van elders kwamen.
Ik zie in mijn cv dat ik bij voorbeeld ook de autobiografie van Luis Buñuel heb
vertaald, Mijn laatste snik, door hem geschreven in samenwerking met Jean-Claude
Carrière. En het hield niet op: Ionesco, Alexandre Vona, Lotfi Akalay2. Van al deze
in het Frans schrijvende auteurs liggen de wortels buiten Frankrijk. Het zegt iets over
de reikwijdte van de Franse taal, die ook gesproken wordt op Guadeloupe, in Québec,
in verschillende Afrikaanse landen.
Naar de naam te oordelen zou je denken dat Marie NDiaye, van wie ik een paar
prachtige romans vertaalde, ook van elders komt, maar zij is nu juist weer geboren
in een stadje midden in Frankrijk en schrijft een klassiek Frans.
Dat ik zo veel auteurs van niet-Franse afkomst heb vertaald is toeval, met één
uitzondering: de correspondentie van de Duitse Elisabeth van de Palts met René
Descartes. Prinses Elisabeth van de Palts kwam uit Heidelberg naar Den Haag, waar
ze Descartes ontmoette. Ze correspondeerden met elkaar in het Frans3. Ik was en ben
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nog steeds zeer geïnteresseerd in die briefwisseling en in de persoon van Elisabeth,
echt een geleerde vrouw.
nbsp;
Waarom vertaal je wat je vertaalt? Is er iets gemeenschappelijks in je lijst van
vertalingen te vinden, een drijvende kracht?
Als beginnend vertaalster was ik blij met iedere opdracht, want ik moest mezelf
nog bewijzen, bekend worden bij de uitgevers. Dan ontstaat geleidelijk een patroon.
Mijn zesde vertaling was een boek van Michel Tournier, en voortaan beschouwde
de uitgever hem als ‘mijn auteur’. Dat zag ik zelf ook zo. Ik heb behoorlijk wat
boeken van Tournier vertaald. Een logisch gevolg was dat ik artikelen over hem ging
schrijven, lezingen over hem hield. Er was dan ook sprake van affiniteit, ik vond het
heerlijk om me in het oeuvre van Tournier te verdiepen. Jammer genoeg is hij nu
min of meer uitgeschreven, vrees ik.
Er zijn ook genres die me minder trekken. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit een
kinderboek vertaald, en ook boeken met veel jongerenjargon ga ik uit de weg.
Informeel taalgebruik is gewoon niet mijn sterkste kant, ik bewonder de collega's
die
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daar goed in zijn en in het Nederlands precies de juiste toon weten te treffen,
levensecht een puber kunnen neerzetten. Verder heb ik bijvoorbeeld geen
toneelstukken vertaald, althans niet voor het toneel. Ook waag ik me niet aan poëzie,
behalve aan de doorwrochte prozagedichten van Mallarmé, waarvan de interpretatie
me gelukkig iets makkelijker wordt gemaakt door de vele commentaren die erover
zijn geschreven. Wel vertaal ik nu en dan een operalibretto, dat heeft te maken met
mijn liefde voor de muziek.
Ik heb een paar grote liefdes gehad, zou je kunnen zeggen. Dat was dus om te
beginnen Michel Tournier, en verder Jean Giono, al heb ik van hem maar één boek
vertaald. Marie Ndiaye4 en Elisabeth van de Palts, die heb ik al genoemd. Maar het
is onmogelijk om al die auteurs onder je vleugels te houden, steeds weer komen er
van die auteurs nieuwe titels, en uitgevers willen niet drie jaar op de vertaling wachten
als ze eenmaal de vertaal-rechten van een boek hebben gekocht. Zo raken je geliefde
auteurs toch weer een beetje uit het zicht. Op die manier heb ik bijvoorbeeld afscheid
moeten nemen van Lydie Salvayre en van Alice Ferney5.
Uiteraard lees ik weleens een boek waarvan ik denk: dat zou ik graag willen
vertalen. Maar het is moeilijk een uitgever te overtuigen. Uitgevers hebben ook hun
commerciële overwegingen, en volgens mij wantrouwen ze mijn commerciële inzicht
- waarschijnlijk terecht. Wel heb ik langzamerhand een soort specialisme ontwikkeld,
dat is bij uitgevers bekend en daarvoor weten ze me te vinden. Dat specialisme is de
filosofie in brede zin: Voltaire, Montesquieu, Descartes.
nbsp;
Probeer je het ietwat archaïsche van de oudere filosofen ook een beetje in het
Nederlands tot uitdrukking te laten komen?
Dat is een lastige kwestie. Het achttiende-eeuwse Frans ziet er bijna net zo uit als
het moderne Frans. In Frankrijk lezen de middelbare scholieren gewoon Montesquieu's
ingewikkelde Esprit des lois of minstens zijn Lettres Persanes, dat levendiger en
spannender is. De verschillen tussen het Frans van de achttiende eeuw en dat van nu
zitten niet zozeer in de vorm als wel in de betekenis. In de achttiende eeuw werd in
de kringen van Montesquieu een nogal abstract Frans gesproken en geschreven. Er

was een stilistische voorkeur voor polyseme woorden, dus voor woorden met een
aantal verschillende betekenissen. Natuurlijk, bijna elk woord heeft verschillende
betekenissen, maar Montesquieu had er een grote voorliefde voor. Neem bijvoorbeeld
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het woord esprit, dat in de titel van zijn boek voorkomt: De l'esprit des lois. Daar
heb ik het vertaal met geest, gezien ook de uitleg die Montesquieu geeft in een van
de eerste hoofdstukken van het boek. Maar op andere plaatsen in het boek heb ik
esprit ook wel vertaald met: houding, instelling, gemoed, geestigheid, stemming,
karakter, sfeer. En nu vergeet ik ongetwijfeld nog een paar andere vertalingen. Dat
is allemaal afhankelijk van de context.
Wat ik nu heb gezegd over de woorden, geldt ook voor de zinsconstructies. Een
bekend voorbeeld is het tegenwoordig deelwoord: donnant, pensant, etc. Bij het
vertalen moet eerst weer worden geïnterpreteerd en dan moet er worden gekozen:
omdat hij geeft, hoewel hij geeft, terwijl hij geeft, als hij geeft Wat zal het zijn?
Vertalen met gevende klinkt meestal vreemd. De boodschap ligt in het Frans dus als
het ware verstopt in de woorden en zinsconstructies, het is zaak die boodschap op te
sporen en in de vertaling expliciet weer tegeven.
Nu en dan denk ik aan de lezer. Het is natuurlijk fijn als een vertaling dertig jaar
meegaat, maar meestal is de levensduur korter. Boeken worden
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tegenwoordig in een razend tempo verramsjt, maar dat is het niet alleen. Vertalingen
verouderen meestal sneller dan het origineel, hoe vreemd dat ook moge klinken.
Misschien heeft het onder andere te maken met het wantrouwen van lezers ten
opzichte van een vertaling. Met het oog op dat snelle verouderingsproces vermijd ik
liever woorden die vermoedelijk al over enkele jaren als tijdgebonden zullen worden
ervaren, of waarvan de betekenis in ontwikkeling is. Voor zover ik dat zelf kan zien.
Het wordt overigens moeilijker naarmate je ouder wordt, omdat de connotaties en
associaties in je hoofd toenemen. Als je jong bent, heb je nog geen besef van al die
woordgeschiedenissen. Het hele therapiejargon uit de jaren '70 en '80 bijvoorbeeld
mijd ik angstvallig. ‘Hoe voelt het?’ - ‘Geeft dit je een stukje zekerheid?’ -‘Heb je
het een plek kunnen geven?'’ Dat soort uitdrukkingen. Naarmate je ouder wordt,
raken dus in je vertalershoofd steeds meer woorden besmet met ‘foute contexten’.
Zo dreig je als het ware uit de taal te worden verjaagd. Maar een kritische vertaler
blijft terug-vechten, uiteraard, door de ontwikkelingen in het Nederlands bij te houden,
te lezen, te noteren wat bij het lezen opvalt. En je vocabulaire wordt enorm groot,
op den duur schud je grote series synoniemen uit je mouw.
Als ik een tekst uit de achttiende eeuw vertaal, gebruik ik niet uitsluitend woorden
die in het achttiende-eeuwse Nederlands al bestonden. Dat lijkt me een heilloos
uitgangspunt. Ik kijk weleens in het indrukwekkende Chronologisch woordenboek
van Nicoline van der Sijs, gewoon uit nieuwsgierigheid, om na te gaan wanneer een
woord is ontstaan. Maar woorden ontwikkelen zich, zelfs in een ongewijzigde vorm
kan een veranderde betekenis schuilen.
In mijn werkkamer staat een oude vertaling van Montesquieu, uit 1785 geloof ik.
Het is een aardige vertaling, ik heb ervan geleerd, maar voor de huidige lezer is het
vrijwel onbegrijpelijk. Het Nederlands van nu ziet er radicaal anders uit.
nbsp;
Moet een auteur sympathiek zijn?
Nee, dat hoeft niet per se. En soms ken ik een auteur helemaal niet. Soms ga ik
hem na de kennismaking sympathiek vinden, zelden antipathiek, maar dat heeft
allemaal geen invloed op de kwaliteit van de vertaling. Hetzelfde geldt voor de tekst:
er is volgens mij geen noodzakelijk verband tussen de waardering van een vertaler
voor een tekst en de kwaliteit van de vertaling. Ik heb een keer een boek afgewezen
omdat ik het vrouwonvriendelijk vond, dat wel. Anderzijds kan een vertaler min of
meer verlamd raken van bewondering voor het meesterwerk dat hij vertaalt. En dat
schiet ook niet op.
Het komt wel voor dat lezers mij aanspreken omdat ik een boek heb vertaald dat
in hun ogen verwerpelijk is, of ze hebben kritiek op de auteur. Sommigen vinden het
werk van Tournier pervers, omdat er incest en pedofilie in voorkomt. Anderen vinden
Giono verderfelijk: te veel bloed en bodem, en was die man niet fout in de oorlog?
Nee dus, dat durf ik met overtuiging te zeggen, maar die geruchten blij ven
rondzingen. Ik ben nu al geruime tijd bezig met het vertalen van Les Bienveillantes
van Jonathan Littell, een dikke roman waarin de verteller een voormalige SS-officier
is. Ook dat heeft al negatief commentaar van anderen opgeleverd: hoe durf ik een
stem te geven aan de duivel?
Het persoonlijk contact met de auteur is bijna altijd verhelderend, plezierig. Ik zou
graag een keer met Montesquieu hebben gesproken, hij lijkt me erg sympathiek. Ik
mis hem ook wel een beetje, nu ik zijn belangrijkste boeken heb vertaald. Ik voel
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me als het ware de weduwe van Montesquieu. Maar ik kom net terug uit Barcelona,
waar mijn medevertaalster en ik uitvoerig hebben gesproken met Jonathan Littell.
Ook een aardige en uiterst hulpvaardige man, trouwens.
nbsp;
Merkje dat je in de loop der jaren op een andere manier bent gaan vertalen? Of
zijn er andere veranderingen opgetreden?
Ik kijk niet graag naar mijn eerste vertalingen, die beantwoorden niet meer aan de
normen die ik op dit moment hanteer. Mijn allereerste boek heb ik heel getrouw
vertaald, ik bleef dicht bij de tekst van het origineel. Nu veroorloof ik me iets meer
vrijheden, beheers ik de verschillende stijlregisters beter.
De ervaring geeft meer inzicht en zekerheid, maar je moet ook weer uitkijken dat
je je niet al te zeker gaat voelen en je moet vooral voorkomen dat je het boek naar
je toe gaat trekken. Dat is het gevaar bij het vertalen van dikke boeken. Op den
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duur ken je het werk zo goed dat je denkt: het is mijn eigen boek geworden, ik weet
het inmiddels beter dan de schrijver. En dat is natuurlijk een onzinnige gedachte.
Als ik met het vertalen op ongeveer driekwart van een boek ben, komt er altijd
een crisisje. De tijd wordt krap, je kent intussen de zwakkere kanten van een tekst,
je ziet de herhalingen, je gaat je soms zelfs een beetje ergeren. Maar aan het eind
komt het allemaal weer goed, dan ligt daar een mooi nieuw boek, je slaat het open,
de gedrukte letters zorgen voor een zekere afstand en je staat ervan te kijken hoe
aardig je dat toch allemaal hebt vertaald. - Ook die fase duurt overigens nooit lang,
want het volgende boek wacht.
Toen ik de Esprit des lois vertaalde, had ik iedere maand een vergadering met drie
hoogleraren, die respectievelijk rechtsfilosofie, encyclopedie van het recht en
wijsgerige sociologie doceerden. Iedere maand stuurde ik ze tevoren vijftig bladzijden
op die ik had vertaald. In die concept-vertaling had ik interpretatie- en terminologische
problemen aangestreept. Het was geweldig om bijna twee jaar lang te kunnen
samenwerken met drie geleerde mannen, die zo vertrouwd waren met de denkwereld
van Montesquieu en tegelijk zo bescheiden bleven. Soms permitteerden ze zich ook
wel een opmerking over een stilistisch detail, ze waren zeer bij het project betrokken
en ik ben ze nog altijd erg dankbaar.
De samenwerking met die drie mannen heeft me door de Esprit des lois gesleurd.
Het boek dat ik nu vertaal, Les Bienveillantes, is nog weer dubbel zo dik. Ik vertaal
hets amen met Janneke van der Meulen. Anders zou het te zwaar zijn, niet alleen
kwantitatief maar ook qua onderwerp: ik zou dan meer dan twee jaar in gedachten
alleen in afschuwelijke oorlogssituaties hebben gezeten.6
Mijn medevertaalster en ik hebben tevoren een methode uitgedokterd. De basis
vormde ons wederzijdse vertrouwen, we hadden al eerder teksten samen vertaald en
vertalingen van elkaar bekritiseerd. De eerste vijftig pagina's van Les Bienveillantes
- het zijn er in totaal negenhonderd - hebben we allebei vertaald. Toen hebben we
die twee stukken naast elkaar gelegd en ze vergeleken. Het resultaat stemde positief.
De rest van het boek is in porties van twintig pagina's opgedeeld, we vertalen om en
om, lezen elkaars werk en zijn met elkaar in constant overleg, via de mail maar ook
in horecagelegenheden en in het Duitse vertalershuis. Jonathan Littell, de auteur,
stond aanvankelijk wat sceptisch tegenover het plan om zijn roman door twee personen
te laten vertalen, maar na ons bezoek aan hem heeft hij hopelijk meer vertrouwen in
de onderneming gekregen.
nbsp;
Stel nou dat een uitgever zegt: kies maar, wat zou je dan doen?
Daarover ben ik nu in overleg met Boom, de uitgever van Montesquieu. En het
ziet ernaar uit dat de weduwe Montesquieu binnenkort gaat hertrouwen met René
Descartes. Het kan een groot project worden, dat me langs een omweg zal terugvoeren
naar Elisabeth van de Palts, en me over een aantal jaren zachtjes over de aow-drempel
zal tillen. Van stoppen met vertalen is vooralsnog geen sprake, het is een milde vorm
van verslaving. Als ik vertaal, herstel ik als het ware van het leven.

Eindnoten:

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 26

1 Victor Serge, De aanslag op kameraad Toelajev (L'affaire Toulaev) Meulenhoff, 1975. Samuel
Beckett, Verhalen en teksten zomaar (Le calmant en. Lafin), Meulenhoff, 1976. Pablo Picasso,
De wellust bij de staart gevat (Le désir attrapé par la queue), Meulenhoff, 1976. Jorge Semprun,
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murées), Ambo, 1997. Lotfi Akalay, De nachten van Azed (Les nuits d' Azed), Manteau, 1997.
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4 Jeanne Holierhoek vertaalde tien werken van Tournier. Jean Giono, Het zingen van de wereld
(Le chant du monde), Coppens & Frenks, 1994. Marie NDiaye, Lieve familie (En famille), De
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De Geus, resp. 2002, 2004 en 2005.
6 De Welwillenden van Jonathan Littell is in het najaar van 2008 bij De Arbeiderspers verschenen.
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De eerste Cola Debrot-lezing in Amsterdam: Derek Walcott
Renée Jansen
Op dinsdag 20 mei 2008 hield Derek Walcott de eerste Cola Debrot-lezing. Renée
Jansen, die gedurende zijn bezoek aan Nederland zijn ‘personal assistant’ was, doet
verslag.
Terwijl Derek Walcott in een rustige kamer achteraf briefjes in zijn Selected Poems
steekt bij de gedichten die hij wil gaan voorlezen, stromen in de aula van de
Universiteit van Amsterdam de mensen binnen. Dit zal de eerste worden van een
reeks tweejaarlijkse Cola Debrot-lezingen (een initiatief van de Werkgroep
Caraïbische Letteren van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde), die hun
naam te danken hebben aan de Antilliaanse dichter, romancier, toneelschrijver en
politicus Cola Debrot. Debrot is vooral bekend geworden om zijn novelle Mijn zuster
de negerin en heeft ook op het gebied van de politiek veel voor de Antillen betekend.
Dat de eerste Debrot-lezing zal worden gegeven door de Nobelprijswinnaar die (naast
een groot aantal dichtbundels en toneelstukken) het wereldberoemde epos Omeros
heeft geschreven, staat bijna garant voor een goede aftrap.
Er zit dan ook een groot aantal schrijvers uit de West in de zaal, waarvan een deel
ook aanwezig was bij het besloten erediner dat vlak ervoor in de Amsterdamse
Academische Club voor Walcott is gehouden. Ook grote Nederlandse namen als
Nelleke Noordervliet ontbreken niet. Walcott is een begaafd spreker, en het publiek
zit dan ook vanaf het begin op het puntje van zijn stoel. Hij opent luchtig, en heeft
dan ook al snel de lachers op zijn hand. Walcott wordt echter heel serieus wanneer
hij vertelt hoe hij met het personage van Helena (Omeros) een duidelijk doel voor
ogen had. Veel donkere vrouwen, zo zegt hij, leven met het gevoel dat zij nooit
kunnen concurreren met de schoonheid van een blanke. Helena moest bewijzen dat
een zwarte vrouw, net als een blanke, van een totale schoonheid kan zijn. Ze had tot
doel het zelfvertrouwen van zwarte vrouwen te versterken.
Al vrij snel gaat Walcott over op het voordragen uit eigen werk (‘I am not going
to lecture you, I am going to read’). Het aantal gedichten dat hij voorleest is vrij
groot, maar steeds kun je een speld horen vallen. De zaal hangt aan zijn lippen. Na
de voordracht is er ruimte voor vragen vanuit het publiek. Bij de masterclass eerder
in de week bleek al dat Walcott pas écht goed op gang komt wanneer er vragen
worden gesteld. Elke vraag die gesteld werd, beantwoordde hij met een inspirerend
betoog. Ook nu is dit het geval, hoewel de vragen zelf niet altijd tot inspirerende
antwoorden oproepen (de eerste persoon die naar voren komt, vraagt zich bijvoorbeeld
af of Walcott bang is dat de global warming zal leiden tot het verdwijnen van de
Caraïbische cultuur).
Walcott vertelt hoe zijn moeder hem altijd heeft gesteund in zijn wens om schrijver
te worden. Verder maakt hij duidelijk dat er voor hem eigenlijk niet zoiets bestaat
als ‘dichterlijke inspiratie’. Schrijven is altijd werken, zegt hij, en een gedicht komt
echt niet aan een touwtje uit de hemel
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zakken. ‘Refine the craft; don't wait to be inspired.’ Wanneer de positie van
gemarginaliseerde groepen schrijvers aan de orde komt, volgt een vurig betoog over
de manier waarop Caraïbische schrijvers van zichzelf kunnen laten horen, en dat de
steun van de overheid hierbij nodig is. En niemand, zegt hij, kan zeggen dat de ene
taal beter is dan de andere, of meer geschikt voor de literatuur.‘There's no such thing
as a debased language as long as it communicates!’. Wanneer Walcott vertrekt om
te gaan signeren in Boekhandel Athenaeum, waar rijen mensen met hun boeken staan
te wachten, laat hij een groep mensen achter die hem zo mogelijk nog meer bewondert
dan eerst, en die - ondanks wat Walcott daarover te zeggen zou hebben - boordevol
inspiratie zit.

Erediner Werkgroep Caraïbische Letteren voor Nobelprijswinnaar Derek Walcott in de Amsterdamse
Academische Club, dinsdag 21 mei 2008 Van links naar rechts, eerste rij: Mickey de Haan, Paulette
Smit, Noraly Beyer, Derek Walcott, Renée Jansen, Lilian Gonçalves-Ho Kang You, Els van der Plas,
Emestine Comvalius, Annette de Vries, Carl Haamack, Elisabeth Leijnse, Joyce Goggin.
Tweede rij: Peter Meel, Wieb Broekhuijsen, Felix Burleson, Karin Amatmoekrim, Sigrid Hama (mevr.
Walcott), Carel de Haseth. Derde rij; Aart Broek, Isabel Hoving, Diana Lebacs, Erich Zielinski,
Michiel van Kempen, Tomty Wieringa.
Achterste rij: Maria Cuartes y de Marchena en achter haar Antoine de Kom, Tom van Deel, John-Albert
Jansen, Jos de Roo, Rob Schouten, Luc Devoldere, Wim van Anrooij
\ Foto: Bert Nienhuis
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Levensbericht bij de 350e sterfdag van Jacob Revius1Strijdvaardig
dichter
Enny de Bruijn
Hij had zich geen beter motto kunnen kiezen, Revius. Het staat boven zijn portret
gegraveerd, en hij schrijft het bij de albuminscripties die hij voor vrienden vervaardigt:
Vincat Amor Christi, dat de liefde van Christus het mag winnen. Dat motto zegt niet
alleen dat hij voor alles een gelovig christen wil zijn, het zegt ook dat hij het hele
leven als een gevecht beschouwt. Volop spanning, strijdbaarheid en hartstocht dus
- niet alleen zichtbaar in zijn levensloop, maar ook in zijn poëzie.
Jacob Revius is een treffend voorbeeld van het onvermogen van mensen om hun
eigen betekenis te beoordelen. Dat blijkt als hij, de vijftig ruim gepasseerd, opmerkt
dat hij de poëzie terzijde geworpen heeft om werk te kunnen maken van andere,
betere zaken.2 De dichter is op dat moment regent van het Statencollege in Leiden een instelling voor beursstudenten in de theologie - en kennelijk heeft hij het daar
zo druk met belangrijke taken dat hij geen tijd meer over heeft voor een gedichtje.
Vanaf zijn aantreden in Leiden schrijft hij liever geleerde werken in het Latijn: de
teksten voor zijn disputeercolleges, een paar heftig-polemische geschriften tegen de
filosofie van Descartes, een geschiedenis van Deventer. Boeken die vandaag de dag
vrijwel onopgemerkt blijven, want met zijn theologische en filosofische teksten heeft
Revius geen grote plaats in de geschiedenis weten te veroveren.
Toch moet hij zelf gedacht hebben dat hij dáár nu net baanbrekend werk mee
verzette, terwijl hij zijn dichterlijke werkzaamheden meer als een onschuldige hobby
beschouwde. Als de herder moe is van hoeden en drijven neemt hij de fluit en probeert
een liedje, schrijft hij, en daarbij beseft hij heel goed dat hij dat niet doet voor een
groot publiek:
Soo is hem al genoech een leser ses of seven,
(diet doorsien, lustet hen, en leggent dan weer heen)
of vijf, of vier, of drie, of twee, of een, of geen.3

Niet dat hij niet enigszins trots is geweest op zijn verzen, en niet dat hij geen succes
heeft gehad met sommige geuzenliederen, maar de lage verkoopcijfers van zijn enige
bundel, de Over-Ysselsche sangen en dichten, moeten hem er toch van overtuigd
hebben dat een groot deel van letterlievend Nederland hem totaal over het hoofd zag.
Geen wonder eigenlijk, dat hij zijn eigen betekenis uiteindelijk vooral op andere
levensterreinen heeft zien liggen.
Tegenwoordig echter zijn de zaken in de Revius-waardering omgekeerd. Ook al
is er de laatste jaren enige wetenschappelijke aandacht voor zijn werk als theoloog
en geschiedschrijver, die kant van hem spreekt toch niet bepaald tot de verbeelding
van het brede publiek. ‘Onverdraagzaam’, ‘fel’, ‘onverzoenlijk’ en zelfs ‘liefdeloos’
zijn een paar van de
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Portret van Revius rond 1650.
Gravure van Jonas Suyderhoef naar een (verloren) schilderij van Frans Hals

etiketten die hij in de loop van de tijd opgeplakt heeft gekregen, en dat nodigt niet
uit tot verdere kennismaking, hoe onterecht ook.4 Maar als dichter heeft hij glansrijk
de eeuwen doorstaan. Sinds zijn herontdekking in 1863 is er niet alleen een gestage
stroom van wetenschappelijke publicaties over zijn werk op gang gekomen, ook
buiten de wetenschap heeft hij zich een plaats verworven, misschien meer dan welke
andere zeventiende-eeuwse dichter ook. Sommige verzen van zijn hand worden nog
altijd gezongen tijdens kerkdiensten, afgedrukt in kerkelijke blaadjes, geciteerd in
preken en meditaties, vertaald in het Engels en Hongaars.
Ik vind het een intrigerende vraag: hoe is het mogelijk dat een renaissancistisch
dichter - die uitgaat van traditie, beheersing, evenwicht en bij wie poëzie bepaald
niet samenvalt met zelfexpressiejuist doorbreekt in tijden met een veel romantischer
literatuuropvatting? In zijn fijnzinnige beschouwingen over Revius' dichterschap
benadrukt L. Strengholt steeds de gaafheid, het evenwicht, de doorwrochtheid van
diens poëzie.5 Daar heeft hij ook gelijk in. Maar misschien is het juist de ongrijpbare,
onderdrukte spanning achter de regels, die - ondanks een bewust streven naar
evenwicht en objectiviteit - zijn verzen hun zeggingskracht verleent. Ik geloof wel
in een zeker verband tussen het leven van een auteur en zijn werk, en in Revius' leven
ging het er bepaald niet gelijkmatig aan toe, daar wordt die spanning zéker zichtbaar.
Maar ook in veel van zijn gedichten komt er iets van aan de oppervlakte,
waarneembaar voor wie erop letten gaat.
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Leven vol conflicten
Veelzeggend genoeg wordt hij in 1586 letterlijk geboren aan het front, in Deventer,
als de stad op het punt staat in Spaanse handen te vallen. Zijn ouders, overtuigd
gereformeerd en staatsgezind, gaan prompt vrijwillig in ballingschap, en zodoende
groeit hij op in Amsterdam. Hij krijgt alle mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen,
studeert in Leiden en Franeker, maakt een studiereis door Frankrijk en begint daarna
zijn werk als predikant. Eerst in verschillende dorpen in de Achterhoek, daarna meer
dan een kwarteeuw lang in Deventer - dat tenslotte had bijgedragen aan zijn
studiekosten.
Daar, in Deventer, verzet hij samen met zijn drie collega-predikanten bergen werk.
De gemeente moet opgebouwd via zondagse preken, catechisaties voor de jeugd,
‘avondgebeden’ op dinsdagavond in de kerk, goed gereformeerd onderwijs op alle
scholen in de stad. Een enorm reformatieoffensief dus, en niet zonder resultaat. De
groei van de kerkelijke gemeente tijdens Revius' periode in Deventer is explosief:
van ongeveer 700 leden in zijn begintijd (een tiende van de totale bevolking) tot
ongeveer 4000 bij zijn vertrek, en daarbij zijn de ‘toehoorders’ dan nog niet
meegerekend.
Hij speelt een grote rol in de stichting van het Athenaeum, beheert de bibliotheek,
is lid van het muziekcollege, werkt mee aan de Statenvertaling, schrijft een bescheiden
boekenplankje vol teksten bij elkaar, en maakt gedichten in zijn vrije tijd. Intussen
strijdt hij tegelijkertijd in vurig getoonzette pamfletten voor de contraremonstrantse
beginselen, en draagt hij bij aan het gedwongen vertrek van zowel een remonstrantse
collegapredikant als een remonstrantse schoolrector.
In 1641 wordt hij benoemd als regent van het Statencollege in Leiden, waar hij
tot zijn dood op 15 november 1658 werkzaam is. Daar, in Leiden, is het gedaan met
de poëzie. Revius heeft de handen meer dan vol aan de strijd rond Descartes die in
het Statencollege losbarst: de studenten ruziën zo fanatiek over de nieuwe filosofie
dat ze soms handgemeen raken. Zelf is Revius overtuigd anticartesiaan, zijn subregent
Heereboord overtuigd cartesiaan, en hoewel de regenten van het college proberen
beide kemphanen in bedwang te houden, lukt dat maar matig. ‘Hoe soude ick’, schrijft
Revius, ‘myn consciëntie voor Godt, ende mynen Eedt voor haren Groot Moghende
als Regent vant collegie voldoen connen, indien ick, siende dat de jeucht verleyt
werde, niet met allen moghelicken vlijt mij daer teghen gestelt hadde?’6
In de soms heftige botsing van belangen, meningen en overtuigingen in de
zeventiende-eeuwse Republiek is Revius een van de belangrijkste gereformeerde
opinieleiders geweest. Zijn denken cirkelt daarbij vooral om het conflict tussen
subjectivitek en objectiviteit. Waar veel van zijn tijdgenoten het subject steeds meer
centraal gaan stellen, op alle gebieden van het leven, vecht hij een - achteraf gezien
- vrijwel hopeloze strijd voor tijdloze waarheden, universele opvattingen en
gezaghebbende autoriteiten. Dat wordt zichtbaar in alle grote conflicten en keuzes
van zijn leven: de strijd voor de predestinatieleer, het afwijzen van het copernicaanse
wereldbeeld, de stellingname tegenover Descartes, de voorkeur voor algemeen-geldige
poëzie, het leven vanuit een geloof in de geopenbaarde, goddelijke Waarheid waarvoor
het menselijke verstand buigen moet.
Toch zijn de gevechten waarmee Revius zich in de loop van zijn leven
geconfronteerd ziet, niet louter terug te brengen tot uiterlijke conflicten in wetenschap,
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kerk en maatschappij. Het probleem zik ook in hemzelf. Uk zijn teksten komt hij
naar voren als een zeer zelfbewuste persoon, terwijl hij tegelijkertijd voortdurend
benadrukt dat een mens moet strijden tegen het eigen, zondige ik en streven naar een
totale overgave aan Gods leiding. Hij gelooft immers dat een christen te maken heeft
met een levenslange worsteling tussen de ‘oude en nieuwe mens’, omdat nu eenmaal
pas bij de dood van de gelovige mens zijn zondige aard volledig door de genade van
God overwonnen is: ‘Het goede dat ick heb o Heere is van dy, en al wat anders is,
eylaes, dat is van my.’7 Het werkelijke gevecht tegen het subjectivisme vidt dus plaats
in het eigen hart.
Waarheid en liefde
Over Revius' karakter valt het nodige te speculeren, maar één eigenschap is volgens
zijn tijdgenoten
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prominent aanwezig: een zekere heftigheid, opvliegendheid, strijdbaarheid.
Een van zijn tegenstanders spreekt in 1617 zelfs van ‘sijnen ghewoonlijeken jongen
ijver tot moeyte ende twist, die hij nu eenighe jaren in den kereken-dienst gheweest
zynde, wel behoorde afgewent te hebben’, een ander noemt hem later nog ‘soo bitter
als roet, soo scherp als een vlijm, of scheermes’.8 Om het in de psychologische
terminologie van zijn eigen tijd uit te drukken: typisch een cholericus. Vooral met
zijn polemieken maakt hij zich de nodige vijanden, maar ook uit zijn poëzie blijkt
geregeld dat hij weinig affiniteit heeft met gematigdheid en tolerantie:
Gel eert of ongeleert, wie recht heeft die heeft recht,
En die heeft ongelijck dien moetet sijn gesecht.9

Je kunt je afvragen of hij zijn heetgebakerdheid zelf als een karakterfout beschouwd
heeft, of juist helemaal niet. Soms vang je als toeschouwer wel een glimp op van
enig schuldbesef over die opvliegendheid, maar bij andere gelegenheden is daar geen
sprake van: wie grote idealen heeft moet daar ook voor vechten. Aan de ene kant is
er bijvoorbeeld de geschiedenis met rector Cellarius van de Latijnse school, met wie
Revius het in 1637 hevig aan de stok heeft in de Deventer schoolraad. Het komt zo
ver dat hij - als achtenswaardig predikant - de al even achtenswaardige rector in zijn
huis komt uitschelden voor ‘tiran’ en ‘predikantenvijand’, eenvoudig omdat hij het
niet zetten kan dat de rector zijn zoon ‘ongedisciplineerd en ondeugend’ vindt,
bedorven door een te slappe opvoeding in Holland. Maar die scheldwoorden neemt
hij later terug: ze waren slechts ‘in haestigheijt ende cholere gesprooken’.10 Dat lijkt
toch op enig schuldbesef, of ten minste besef van eigen tactloosheid en
lichtontvlambaarheid. Aan de andere kant zijn er gevallen te over waarin Revius zich
bepaald niet schuldbewust toont, waarin hij zijn vechtlustige houding juist legitimeert
met het argument dat hij voor de Waarheid met een hoofdletter strijdt. Of het nu gaat
om de vaderlandse oorlog tegen Spanje, de opbouw van de gereformeerde kerk of
de contraremonstrantse verkiezingsleer - een mens kan in zulke levensbelangrijke
kwesties niet gauw te fanatiek zijn. Geen vrede ten koste van waarheid: ‘Ist een
Christelijcken vrede de waerheyt te laten ondergaen om vredes wille? dat is een
Wereltschen vrede, arger als eenigen strijt soude mogen wesen!’11
Kennelijk maakt hij dus voor zichzelf onderscheid tussen gewone, menselijke
ruzies (waarbij hij bereid is fouten toe te geven) en principiële kwesties op het gebied
van kerk en staat (waarbij er geen sprake kan zijn van enige verontschuldiging). Aan
psychologische nuanceringen - het feit dat klein-menselijke motieven ook in
hoog-principiële kwesties een rol kunnen spelen - doet hij niet, hij ziet zichzelf in
zijn polemieken en geuzenliederen eenvoudig als verdediger van Gods zaak.
Zijn gedichtje over de ‘Predicant’ spreekt wat dat betreft boekdelen. Het wekt de
onweerstaanbare indruk dat de dichter er nogal militante opvattingen van het
predikantschap op nahoudt: huichelaars bedreigen met de eeuwige straf, hardnekkige
zondaren in de ban doen, dapper de tanden ontbloten tegen de wolven die de kudde
bedreigen, nooit compromissen sluiten met wereldse zeden en gewoonten. Dat past
allemaal wel bij de strijdbaarheid die Revius in zijn conflicten met andersdenkenden
tentoonspreidt. Maar er is ook een andere kant aan zijn ambtsopvatting: voortdurende
afhankelijkheid van God, onophoudelijk gebed, betrokkenheid op de medemens,
gestage terugkeer naar het enige fundament in de persoon van Christus, door wie
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een oprechte predikant zich geroepen en de wereld in gestuurd weet. De kern van
het vers staat in de vier regeltjes in het midden:
Voor de waerheyt houdet stant,
Waerheyt is een edel pant.
Strengelt vast der liefden bant,
Liefde doch de crone spant.12

Strijdbaarheid staat dus voor hem absoluut niet op gespannen voet met de christelij
ke liefde als hoogste ideaal. Hij vecht juist voor de waarheid uit liefde tot God en uit
bezorgdheid om het heil van de medemens - en soms zijn daar harde woorden voor
nodig: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De liefde tot God en (dus) tot
Gods waarheid gaat boven alles, want uiteindelijk is dat het enige kader van waaruit
een mens zijn naaste kan liefhebben: niet vanuit vrijblijvende tolerantie, oppervlakkige
vriendelijkheid of angst om de ander te
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mishagen, maar vanuit een diepe betrokkenheid op diens eeuwige heil. Revius is
onverzoenlijk in zijn niet aflatende strijd voor zuiverheid van leer en leven, maar
met de beste bedoelingen: hij wil zijn medemensen terugbrengen bij Gods waarheid,
omdat hij ervan overtuigd is dat het anders niet goed met hen afloopt. Daarom kan
hij ook vergevensgezind zijn ten opzichte van degene die een misstap begaat, naar
het voorbeeld van Christus die de zondaar aanneemt:
Stae ick den vyant by, en slae hem wond' op wonde?
Of doe ick als mijn Heer, en treek hem wt de sonde?13

Van gevoel naar geloof
Hoe uit zich dat alles nu in Revius' poëzie? Aan de oppervlakte lijken zijn verzen
misschien vooral fraai vormgegeven waarheden over Bijbel, geloof, christelijk leven,
kerk en politiek. Vakkundig aaneengesmeed, vol muzikaal klank- en woordenspel,
vol echo's van klassieke en eigentijdse schrijvers, en slechts gericht op die kleine
groep van ontwikkelde lezers die de citaten - en de ironie daarachter - met een
glimlach herkennen kan. Maar onder die oppervlakte zijn volop sporen zichtbaar van
de hartstocht, de emotionele betrokkenheid en de gedreven strijdvaardigheid die zo
kenmerkend zijn voor Revius' levensloop. En dat geldt dan niet alleen voor de felle
geuzenliederen die hem zijn ‘harde’ naam bezorgden, maar juist ook voor de
evenwichtig geformuleerde geloofsgedichten.
Als voorbeeld kies ik allereerst een fragment uit zijn Hoogliedberijming van 1621,
voorzover we weten zijn eerste dichterlijke publicatie. Een theoloog als Revius leest
het bijbelboek Hooglied niet letterlijk, als een lofzang op de erotische liefde tussen
man en vrouw, en ook niet op een mystieke manier, als beeld van de vereniging van
de individuele ziel met God, maar als allegorie van de liefde tussen Christus en het
collectief van de kerk. Dat laatste is veelzeggend. Het wijst op zijn neiging om altijd
naar het bovenpersoonlijke, het universele te zoeken, zelfs in een tekst die zich zo
bij uitstek leent tot verinnerlijking. De dichter spreekt niet voor zichzelf alleen, hij
spreekt namens de hele gemeenschap van gelovigen waarvan hij deel uitmaakt - dé
techniek van de prediker die zijn gehoor wil meevoeren. Niettemin klinkt in zijn
verzen onmiskenbaar de persoonlijke, authentieke geloofservaring mee, ook al voegt
zijn individuele stem zich voorbeeldig in het koor van de hele kerk.
Neem het ‘vijfde gezang’ van zijn Hoogliedberijming, waar de bruid (de kerk)
door eigen schuld de bruidegom (Christus) is kwijtgeraakt. Hij staat aan de deur,
klopt, maar ze laat hem niet binnen - en dan vertrekt Hij:
Mijn Liefste trac sijn hant flux vander deuren.
Mijn herte smolt, mijn inghewant wou scheuren,
Ic vlooch vant bed' om dien die ic bemin
Te laten in. (...)
Laes! ick deed' op mijn deur en oock mijn herte;
Maer hy was wech: mijn siel besweeck van smerte.
K'dacht aen sijn stem, ick riep, ick socht met vliet,
Maer t'was om niet. (...)
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Ghy dochters van Jerusalem hier binnen
Vint ghy mijn Lief, segt dat ic cranc van minnen
Soo hy my niet in liefde weer aensiet
Can leven niet.

De pijn van het Godsgemis, de onmogelijkheid om zonder God te leven, het verlangen
om Zijn stem te horen, om Hem te ontmoeten - al die universele hartstochten van
het geloof worden hier uiterst intens verwoord. Aansluitend bij het Hooglied, dat
zeker. Maar toch bij Revius nog dramatischer getoonzet dan in de bijbeltekst zelf.
Het smeltende hart, de scheurende ingewanden, het naar de deur ‘vliegen’, het
bezwijken van smart, het niet kunnen leven zonder de liefste - allemaal emotionele
versterkingen van de tekst. Wanneer het over de liefde tussen Christus en de kerk
gaat, zijn voor Revius kennelijk de heftigste gemoedsbewegingen op hun plaats.
Toch blijft hij, helemaal in de lijn van de Hoogliedtekst, niet steken in de emotie,
maar hij eindigt dit ‘vijfde gezang’ met de rust die volgt a het vertwijfeld zoeken:
Mijn Lief is mijn, hy sal het oock wel blijven:
Hem coom' ick toe, en sal aen hem beclijven.
Int paradijs daer hy my leyden sal
Ick weyden sal.14

Die ontwikkeling is typerend voor veel van zijn gedichten. Net als in de psalmen
figureren in zijn
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Inscriptie van Revius in het beroemde album amicorum van zijn leerling Jacob Heyblocq
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werk soms de meest heftige emoties, maar bijna altijd is ook aan het einde van het
lied de rust, het vertrouwen op God hersteld. Steeds opnieuw maakt hij de stap van
gevoel naar geloof.
Daarmee wordt zichtbaar hoezeer de dichrer schatplichtig is aan de traditie van
de oudtestamentische poëzie. Als medewerker aan de Statenvertaling heeft hij
misschien niet altijd de precieze vormkenmerken van de Hebreeuwse liederen
onderscheiden zoals hedendaagse wetenschappers dat doen, maar de stijl van zijn
gedichten - gebouwd op parallellismen en antithesen - herinnert wel degelijk aan de
psalmen. De vele klassieke beelden en citaten die hij gebruikt,zijn immers niet meer
dan ornamenten aan de buitenkant van zijn poëzie. Ze onderstrepen zijn humanistische
vorming en zijn grote belezenheid, en ook zijn uiterst kritische en selectieve houding
ten opzichte van heidense letteren en mythologie. De bijbelse invloed echter zit
dieper. Naar strekking en mentaliteit is hij zo volkomen met de oudtestamentische
poëzie vertrouwd, dat de geest ervan zijn eigen verzen tot in de kern doordringt.
Hij berijmt als dichter niet minder dan drie complete bijbelboeken - het Hooglied,
de Klaagliederen en de Psalmen - en hij schrijft een tragedie over het boek Esther.
Maar ook voor de rest van zijn ‘sangen en dichten’ ontleent hij voortdurend inspiratie
aan de bijbelse bundeling van lofzangen, wraakliederen, klachten en gebeden. Neem
zijn vers over de verwoesting van de Veluwe, klacht, gebed en wraakpsalm
tegelijkertijd, en tot in details gemodelleerd naar Psalm 137:
Aen d'Yssel-stroom, alwaer wy tteurich saten
Om-heen beset met Duytschen en Croaten,
En menich Pool,en menich Castellaen,
Daer leyden wy, de Velu siende aen
In lichte vlam tot aen den hemel branden,
De herder-pijp wt onse droeve handen.
Doe spraken sy die't moorden en verjagen
Van out en jonck met droge ogen sagen:
Singt ons een liet ter eeren vanden Prins.
Wy seyden,ah! hoe soude enichsins
In rechten ernst ons herte sich verblijden
Ter-wijl wy sien ons Vader-lant int lijden?
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Waarop het vers vervolgens uitloopt op een gebed om de vernietiging van de vijand:
Oock salmen u, ô Romen, noch verbranden,
Geluckich oock men roemen sal de handen
Die wreken ‘tquaet dat ghy ons hebt gedaen...15

Sporen van een dergelijke hartstocht zijn overigens niet alleen in dit soort ‘harde’
geuzenliederen, maar ook in Revius’ veel gematigder en bespiegelender gedichten
aanwezig. Bijvoorbeeld in het sonnet over de kindermoord te Bethlehem:
Doe den gecroonden wolf de schaepkens nieu-geboren
Met zijnen wreeden muyl te Bethlehem verslont,
Een clagelijck geschrey steech vander aerden gront
En quam ten hemel in voor Gods gerechte oren.
Een vliegende geswerm van engelen vercoren
Omvinck den cleynen hoop geplettert en doorwont,
En nam de witte siel van haren roden mont
Die stellend' onbesmet Gods aengesicht te voren.
Hoe cort was haren tijt in droevich tranen-dal!
Hoe groot is hare vreucht die eeuwich duren sal!
Hoe loven zy den Heer haer gonstigen weldader!
Sy gingen haestelijck int leven door den doot,
Gerucket onverwacht wt hares moeders schoot,
Gedragen inden schoot van haren liefsten Vader.16

Dit is een kunstig spel met woorden, met tegenstellingen, met beelden en kleuren en
klanken. Toch is het ook veel meer dan dat. In de eerste helft is het meedogen van
de dichter met de slachtoffers van de kindermoord voelbaar, in de tweede helft beijvert
hij zich om troost te bieden. Voor hedendaagse lezers - niet gewend om pijn met
geloof te lijf te gaan - mag het lijken alsof de dichter probeert om met spitsvondige
beschouwingen en fraaie stijlfiguren een gruwelijke gebeurtenis in te kaderen en van
zijn scherpte te ontdoen. Maar wie zo denkt, doet Revius geen recht. Hij houdt niet
van stoïcijnse beheersing, hij geeft het gevoel waar nodig ruim baan. Maar daarna
doet hij een bewuste poging zich boven het drama uit te worstelen naar de hoogvlakte
van het geloof om daarvandaan, uitgetild boven aardse pijn en moeite, zijn lezers
een nieuw perspectief te reiken, dat alle woede, verdriet en hartstocht verstommen
laat. Rust, aan het eind van de strijd.

Eindnoten:
1 Dank aan prof. dr. E.M.P. van Gemert voor haar opmerkingen bij dit artikel. Revius' poëzie is
geciteerd naar zijn Over- Ysselsche sangen en dichten, ed. W.A.P Smit, 2 dln. Amsterdam
1930/1935. Over zijn leven: E.J.W. Posthumus Meyjes, Jacobus Revius, zijn leven en werken,
Amsterdam 1895; Enny de Bruijn en Henk Florijn, Revius, dichter, denker, dominee, Houten
2006. Over zijn poëzie: W.A.P. Smit, De dichter Revius, Amsterdam 1928; L. Strengholt,
Bloemen in Gethsemané. Verzamelde studies over de dichter Revius, Amsterdam 1976; Els
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Stronks, Stichten of schitteren. De poëzie van zeventiende- eeuwse gereformeerde
predikanten,Houten 1996; Enny de Bruijn, ‘Dominee schrijft tragedie. Hettreurspel Haman als
spiegel van Revius' dichterschap en wereld beeld', in: Nederlandse Letterkunde 12 (2007), p.
147-171.
Revius ed. Smit II,p. 189.
Revius ed. Smit II,p. 165-166.
Zie bijv. de Revius-edities van J. van Vloten (1863), Clem Bittremieux (1967), W.J.C. Buitendijk
(1968).
L. Strengholt, ‘Jacobus Revius, een gaaf en evenwichtig dichterschap‘. In: L. Strengholt, Uit
volle schatkamers, Amsterdam 1990, p. 74-86.
Posthumus Meyes 1895, p.l08.
Revius ed. Smit I,p. 250.
Posthumus Meyjes 1895, p. 125-126, Revius ed. Buitendijk, p. 9-10.
Revius ed. Smit II, p. 191.
Posthumus Meyjes 1895, p. 75.
Jacobus Revius, Schriftuerlijck teghenbericht van de leere der gereformeerde kercken(...),
Deventer 1617, inleiding (ongepagineerd).
Revius ed. Smit I, p. 243-244.
Revius ed. Smit I, p. 51.
Revius ed. Smit I, p. ll3-ll5.
Revius ed. Smit II, p. 96-97.
Revius ed. Smit I, p. 194.
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Vier gedichten
T. van Deel
Twee duiven
Ze liggen in het gras
langs de weg. Er is niets meer
waar ze van op kunnen vliegen.
Wind speelt nog met
hun vleugels. Regen
maakt ze zwaarder nog
dan ooit.
(1974)

Weidse appel
voor Anneke
Ik zag een appel vallen in het gras
en dacht dat ik dat was, dat ik die
appel en dat gras tezamen was,
begin en eind rondom een boom
die daar staat, vertakt en ruistmijn
appel zag ik vallen in hetgras.

Atelier van Godelief
Alles om haar heen heeft zij geschapen
in deze lichte ruimte van haar geest. Hier
kwam eindelijk terecht wat ongemaakt
maar zweeft boven het water, wachtend
op de hand die het boetseert tot beelden
van een zinrijk dat wij achteloos bewonen.
Wie eromheen loopt ziet hoe beweging
in vaste vormen Hgtbesloten. En boven
deze ruimte: een tuin, vol bloempracht
en gekwinkeleer van vogels in een werkelijkheid van meer.
*
Ziedaar de bijen, zij vliegen in
en uit, zij zaaien en zij oogsten.
Dit is hun huis, hier wonen zij en
weten zich nu werkelijk bij.
Voor de muur van het insectarium van Artis.
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Dichter op zee De carrière van een struisvogelei
Floor Kist
Dichter is een gezond beroep. Leo Vroman is in de negentig en Gerrit Kouwenaar
is onlangs vijfentachtig geworden. Bij die verjaardag verscheen een door hemzelf
gemaakte keuze uit zijn gedichten onder de dromerige titel Vallende stilte. Een
recensent van NRC Handelsblad wijdde er een hele pagina aan, waarin hij onder
andere de aandacht vestigde op de autobiografische elementen in Kouwenaars werk.
Ik hoop die recensent een plezier te doen door hier voor zijn observatie dat leven en
poëzie van Kouwenaar niet los van elkaar kunnen worden gezien, ongevraagd een
aanvullend stukje bewijs aan te dragen.
In 1964 voeren de grote passagiersschepen van de Holland-Amerika Lijn nog
regelmatig op en neer tussen Rotterdam en New York. Ter bevordering van de
boekingen organiseerde de rederij in de herfst van dat jaar een Festival Sailing op
het s.s. Rotterdam. Op deze retourvaart naar New York waren enkele prominenten
uit de culturele wereld uitgenodigd om de passagiers te onderhouden en misschien
zelfs te verheffen. Een van hen was de toen 41-jarige Gerrit Kouwenaar, die tijdens
de reis lezingen hield over de dichtkunst in het algemeen en over zijn eigen werk in
het bijzonder. Anderen waren de beeldhouwer Marius van Beek, de schilder Aat
Verhoog en de componist Jaap Geraedts. Ik was mijn werkende leven bij deze rederij
begonnen en was de begeleider van deze groep.
De passagiers waren blij met de extra attracties die hun werden aangeboden en
ook de bemanning was het culturele verfje dat deze overtocht was gegeven, niet
ontgaan. Zelfs was in die kring de vraag gerezen of er voor hen in dit verband niet
ook iets kon overschieten. De redactie van het personeelsblad besloot, voortbordurend
op deze gedachte, Kouwenaar te vragen of hij bereid was iets voor hun blad te
schrijven. Gelukkig was hij dat en op 7 november 1964, op de terugreis, bracht het
blad De ‘Rotterdammer’, orgaan van de personeelsvereniging ‘Rotterdam’, de
première van het gedicht‘het struisvogelei van Columbus’.
Het gedicht heette alleen toen nog niet zo. Wie het lukt dit uit vier kantjes bestaande
nummer van De ‘Rotterdammer’ in handen te krijgen, ziet daarin dat Kouwenaar de
kop waaronder het gedicht verscheen, geheel op de omstandigheden had toegesneden.
Die kop luidde namelijk ‘Enige eenvoudige overpeinzingen van een landrot aan
boord van de s.s. ‘Rotterdam”, Festival Sailing, oktober/november 1964, Commodore
C.G. Kooijman opgedragen’.
Over deze titel zijn een paar opmerkingen te maken. Die opdracht aan de
commodore hield ver-
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band met het feit dat dit de laatste reis van de gezagvoerder was voor hij met pensioen
ging, een ingrij pende gebeurtenis waaraan verder vrijwel het hele blad was gewijd.
Verder moet het woord ‘eenvoudige’ aan de bescheidenheid van de dichter worden
toegeschreven, want in dit uit vier gedeelten bestaande gedicht viel het met die
eenvoud erg mee-of, als men wil, tegen. Die bescheidenheid spreekt trouwens ook
uit het feit dat de dichter zich aan de bemanning presenteert als een landrot en daar
on middellijk het bewijs bij levert door over de s.s. Rotterdam te spreken, terwijl wij
allen weten dat s.s. staat voor stoomschip en het dus het s.s. Rotterdam moet zijn of desnoods de Rotterdam. Misschien is het dus maar goed ook dat deze oertitel de
tijd niet heeft doorstaan.
Ik denk dat de Auteurswet mij niet toes taat hier de tekst van het hele gedicht te
laten volgen. Ik beperk mij daarom tot enkele citaten en tot het signaleren van een
paar veranderingen die de dichter in latere drukken van dit gedicht heeft aangebracht.
Al vroeg in het gedicht maken wij kennis met een zekere Tienus (Tinus in latere
versies):
Het zicht bedraagt 17 zeemijl,
verzekert mij Tienus.

Delezers aan boord wisten uiteraard allen wie dat was, maar latere lezers, aan wal,
zouden hier voor een raadsel komen te staan. Dat is waarschijnlijk de reden dat de
dichter er later van heeft gemaakt:
verzekert mij tinus verdiept
in zijn shaker.

In deze gecorrigeerde versie is de arme Tienus niet alleen zijn e, maar ook zijn
hoofdletter kwijtgeraakt. Daar staat tegenover dat de kosmopolitische lezer (die
immers ook weet dat James Bond zijn martini's shaken, not stirred drinkt) nu begrijpt
dat het om een barman gaat en gerustgesteld verder kan lezen.
Uit het verdere verloop blijkt dat de dichter inderdaad de bars van het schip
geenszins links laat liggen. Het heffen van glazen speelt in dit reisverslag een
belangrijke rol. De dichter staat bovendien open voor de vele andere geneugten die
het schip biedt. Voor een daarvan hoeft hij zelfs zijn hut niet uit. Dat is
de averechtse kano
die het met gezuiverd zeewater gevulde bad is.
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De varende dichter in bad is een treffend beeld, dat associaties oproept zowel met
de in elkaar passende Russische poppetjes als met de Droste-verpleegster. Deze
mooie regels hebben dan ook alle verdere versies van het gedicht onveranderd
doorstaan.
Op de brug waartoe hij als prominente passagier toegang heeft, herkent Kouwenaar
zelfs zichzelf in het schip. Over de zee, die hij van daar uit goed kan
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overzien, zegt hij
daarin is het schip haast een dichter:
de koers is een treffende regel.

Terug op het vaste land vond hij dit beeld kennelijk tekortschieten. In later bundels
blijkt hij die tweede regel te hebben veranderd én aangevuld. Hij schrijft nu
daarin is het schip haast een dichter:
de zeezieke koers blijkt een kaarsrechte regel
dankzij het raadsel des radars

aldus door de toevoeging van de elementen radar en zeeziekte het nautisch karakter
van het gedicht verder onderstrepend.
Behalve met het raadsel van de radar hebben wij in latere drukken echter ook nog
te maken met het raadsel van de nieuwe titel. Die zien we ineens opduiken. Waar hij
overdenkt dat de zee in beginsel zo groot is als het zicht, maar eigenlijk
omdat een dag nogal lang is
en veel momenten bedraagt
natuurlijk behoorlijk veel groter

blijkt hij later achter ‘groter’ een dubbele punt te hebben gezet en daarna de
alleenstaande regel
het struisvogelei van columbus

te hebben ingevoegd. Die ingelaste regel bevalt hem kennelijk, want hij bevordert
juist deze regel tot de nieuwe naam van het gedicht. Onder die niet erg nautische titel
naam vinden wij het namelijk in alle verdere uitgaven terug. Ik benijd de
schoolkinderen niet die op een dag dit gedicht moeten lezen en dan de vraag moeten
beantwoorden: wat bedoelt de dichter met dit ei?
Hoe komt het dat al deze veranderingen pas later in de tekst zijn aangebracht? De
verklaring daarvan zit verscholen in een interview dat Willem M. Roggeman de
dichter in 1980 afnam:
Roggeman: Werk je lang op een gedicht? Kouwenaar: Meestal wel,
zeker de laatste jaren. Het valt me zelden nog hupsakee uit mijn mouw.
Een gedicht kan soms jaren blijven liggen omdat anderhalve regel of drie
woorden mij niet bevallen
De Rotterdam deed destijds wel lang over de overtocht, maar geen jaren. Wat
Kouwenaar bij nader inzien in dit gedicht niet beviel, kon daarom pas na de reis - en
dus pas na die eerste druk - worden veranderd.
De reis met de Rotterdam is Kouwenaar waarschijnlijk nog lang bijgebleven. In de
bundel het blindst van de vlek uit 1982 treffen we vier gedichten aan ‘voor aat
verhoog’,die hem op de Festival Sailing had vergezeld. In een daarvan, ‘te paard
zittend zit men hoger’, lezen we dan ook:
leunend over de railing
op weg naar de verenigde staten

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 26

en, iets verder:
... vandaar
dat in de atlantic bar
men een zeemijl diep in het glas kijkt

Op de historische 7 de november 1964 zal nog niemand hebben vermoed dat het
pasgelegde struisvogelei van columbus een lang en succesvol leven beschoren zou
zijn. In het jaar 1965 debuteerde het gedicht op het vasteland in Kouwenaars bundel
autopsie/anoniem - voor het eerst onder zijn nieuwe titel. In 1982 verschijnt het weer
in de bloemlezing Gedichten 1948-1978 en in 1989 neemt Kouwenaar het weer op
in Een eter in het najaar als een van de drie gedichten die hij uit
autopsie/anoniemheeft uitgekozen. Nu, vele jaren later, heeft het een eervolle plaats
gekregen in Vallende stilte.Voor een gedicht dat ver buiten de territoriale wateren
in een personeelsblaadje is begonnen, lijkt mij dit een mooie carrière.
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De Greshoffs en Afrika
H.L. Wesseling
Canon of niet, er zijn ook in de Nederlandse literatuur dichtregels die zo algemeen
bekend zijn dat ze tot het gezonken cultuurgoed kunnen worden gerekend. Dat geldt
bijvoorbeeld voor Marsmans ‘Denkend aan Holland’ waarmee menig auteur over
de Nederlandse identiteit zijn bijdrage begint om daarna overigens aan iets heel
anders te denken dan aan ‘brede rivieren’. Nijhoffs gedicht over zijn reis naar Bommel
‘om de brug te zien’ is zo beroemd dat de nieuwe brug over de Waal zelfs naar hem
is genoemd, een unicum in de Nederlandse literatuur, naar ik meen. Bloems
overpeinzingen in de Dapperstraat ten slotte zijn zo bekend dat een bloemlezing met
bekende en geliefde Nederlandse gedichten de titel Domweg gelukkig, in de
Dapperstraat heeft gekregen.
Bijna even bekend als Bloems Dapperstraat is het door Jan Greshoff bezongen
Arnhemse Velperplein met zijn burgerheren: ‘de dominee, de dokter,de notaris en 't
klerkje dat vandaag wat vroeger klaar is’.Toch is er een verschil tussen Greshoff en
de eerder genoemden. Bloem,Nijhoff en, zij het waarschijnlijk in mindere
mate,Marsman worden ook nu nog gelezen en gewaardeerd. Greshoff daarentegen
is naar ik vrees op die burgerheren na vrijwel vergeten. Zijn literaire oeuvre is dan
ook, het valt niet te ontkennen, van minder betekenis dan dat van de eerder
genoemden. Sommige delen van dat werk zijn echter niet onaardig, zoals bijvoorbeeld
zijn aforismen. Ook heeft hij een rol van betekenis gespeeld in het Nederlandse
literaire leven en in de contacten met Belgische schrijvers. Ik bewaar zelf goede
herinneringen aan zijn rubriek in Het Vaderland, een Haagse krant die thans niet
meer bestaat maar die in mijn jeugd, de jaren vijftig, met redacteuren als Pierre H.
Dubois en W. Jos. de Gruyter het literaire en culturele gezag dat de krant zich in de
vooroorlogse jaren met Menno ter Braak had verworven, niet zonder succes probeerde
te handhaven.
Jan Greshoff (1888-1971) heeft ook autobiografisch werk gepubliceerd. Eerst in
de vorm van een klein boekje over zijn jeugd met de eigenaardige titel Catrijntje
Afrika en later in veel uitgebreider vorm in Afscheid van Europa,dat als ondertitel
Leven tegen het leven meekreeg.1 Catrijntje Afrika is geschreven in 1939 en in Den
Haag gepubliceerd in 1944. Het is in iets bewerkte vorm later opgenomen in Afscheid
van Europa, dat in 1965 is geschreven en in 1969 werd gepubliceerd. Greshoff
woonde toen al lang in Zuid-Afrika waarnaar hij in 1939 was geëmigreerd. Pierre
H. Dubois liet in zijn lemma over Greshoff in het eerste deel van het Biografisch
Woordenboek van Nederland, dat in 1979 is verschenen niet na te vertellen dat hij
zich ‘daar geheel afzijdig hield van elk ander dan literair leven’.2 Dat was in die tijd
van belang wegens de Zuid-Afrikaanse apartheidspolitiek en de culturele boycot van
dat land. Greshoff heeft tot zijn dood in 1971 in Kaapstad gewoond, zij het met
langdurige onderbrekingen tijdens de oorlog die hem onder andere naar
Nederlands-Indië en New York voerden. Dat Greshoff ‘iets’ had met Afrika is dus
duidelijk, maar toch is dat niet waar de titel Catrijntje Afrika op
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slaat. Het Afrika uit dat boek is een heel ander Afrika, niet het Zuid-Afrika van Jan
Greshoff maar de Kongo van zijn oom Anton.

Een reislustig geslacht
De Greshoffs waren een reislustige familie en de jonge Jan Greshoff is groot geworden
te midden van de vele exotische souvenirs die zijn verwanten van hun verre reizen
mee naar huis brachten. Hij bracht in zijn jeugd veel tijd door in het Haagse huis van
zijn grootouders aan de Laan van Meerdervoort, dat leek op ‘een museum van
uitheemse merkwaardigheden’.3 Niet alleen de voorwerpen waren eigenaardig, ook
sommige familieleden waren dat. Zo was er een ‘koffiekleurige’ tante Zacharija die
het dienstmeisje beet.4 Zijn vader was bij de marine, woonde geruime tijd in Canada
en stierf jong. De jonge Jan werd dus opgevoed door zijn moeder aan wie hij geen
goede herinneringen bewaarde. Zij herleidde alles ‘tot de zekerheid van wat men
toen een goede positie noemde’.5
De broers van zijn vader waren al even reislustig: Maurits ging naar Indië en Pieter
Marinus naar Afrika. Deze laatste stierf in Angola. De oudste broer was echter de
meest belangwekkende. Deze Anton Greshoff (1855-1905) is maar vijftig jaar oud
geworden maar bracht daarvan achtentwintig jaar door onder de tropenzon. Hij trad
in dienst van de in Rotterdam gevestigde Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap
en werd een van de grote pioniers van de handel in de Kongo en een van de grote
tegenstanders van de Belgische koning Leopold II die dit gebied van 1885 tot 1908
als zijn privékolonie bestuurde en uitbaatte tot de verontwaardiging over zijn
terreurregime zo groot werd dat hij onder internationale druk zijn kolonie moest
overdragen aan de Belgische staat. Zo werd de door Leopold gestichte en geleide
Kongo-Vrijstaat de Belgische Kongo tot ook daar in 1960 een einde aan kwam.
De schandalen van de Kongo-Vrijstaat, zoals hij vaak genoemd wordt, c.q. van
de Onafhankelijke Kongostaat, zoals de officiële naam luidde, hadden te doen met
de jacht op de wilde rubber die daar in overvloed in de bossen viel af te tappen en
waarnaar op de wereldmarkt juist in die tijd een grote vraag ontstond. De activiteiten
van Anton Greshoff betroffen echter vooral de handel in ivoor. Hij werd door zijn
familie geëerd als een heroïsche pionier aan wie Jan een voorbeeld moest nemen.
Het gevolg was uiteraard dat hij een gruwelijke hekel heeft gekregen aan die oom
en een grote afkeer van zijn activiteiten, van de hypocrisie en gewetenloosheid van
dit soort zakenlieden en van hun platte ‘winzucht, van een uitbuiting tot den laatsten
droppel bloed’.6
Troost vond hij daarentegen bij een ander personeelslid van de Nieuwe
Afrikaansche Handels- Vennootschap, Henri van Booven, die over zijn ervaringen
in Afrika een kritisch boek schreef, Tropenwee, dat een groot succes werd. Over de
directie schreef Van Booven: ‘Daar zaten de meneeren directeuren, een'n donkere,
mooie vent, een ander van gelaat onbeduidend. Beider gezicht was hard. Dit waren
gewis menschen die geen gevoel hadden, geen mededoogen kenden. Zij keken koud
en verbazend onverschillig, menschen, die van cijfers hielden, rekenaars, knappe
bollen onder de handelslieden.’7 En over de handelaren op de posten: ‘De menschen
op de factorijen waren allen hard en altijd met zich zelf en de zaken. Vriendschap
was hier iets ongehoords, van beleefdheid scheen niemand begrip te hebben, in deze
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streken kende hij nooit anders dan een omgeving van koude, laagbewerktuigden,
bruten, mannen vol gore, dierlijke sensualiteit, die van weinig meer wisten te praten
dan van drank en vrouwen. Ze waren wreed. Soms geeselden ze zelf de negers met
een stuk harde nijlpaardenhuid, tot het bloed hen tegen hun witte kleeren begon te
spatten. Slachters, leken ze dan. Na het beulen snoefden zij tegen elkander, hoeveel
die en die gekregen had en hoe ze gegild hadden.’8 Over dit boek werd door de familie
Greshoff op ‘laatdunkende wijze’ gesproken, maar Jan genoot ervan.9
Deze afkeer van koloniale uitbuiting wordt tegenwoordig algemeen gedeeld, maar
in de negentiende eeuw zag men dat anders. Mensen als Anton Greshoff werden
geëerd als pioniers en geprezen om hun ondernemingslust en hun bijdrage tot de
verkenning en beschaving van ‘The Dark Continent’ om de titel van het beroemde
boek van H.M. Stanley te citeren. De grote Stanley kwam wel eens in Den Haag op
bezoek bij de Greshoffs en Jan

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 26

53

Anton Greshoff achter zijn bureau in Brazzaville. © Rijksmuseum voor Volkenkunde
Foto: F. Lankamp

Greshoff vertelt niet zonder een zekere trots dat hij op zijn knie geen paardje maar
‘zebra’ heeft gereden.10
Er waren nog meer familiebanden met Afrika. ‘In de vakantie’, schreef Jan Greshoff
in Afscheid van Europa, ‘logeerde ik bij mijn oom en tante De Bloeme in het Van
Stolkpark te Scheveningen’.11 Deze Andries de Bloeme (1853-1915), die getrouwd
was met een zuster van Greshoffs vader, was een welgesteld man zoals al blijkt uit
zijn adres. Hij was dan ook directeur van de Nieuwe Afrikaansche
Handels-Vennootschap en werd door de Nederlandse regering als expert en kenner
van de regio afgevaardigd naar de beroemde Kongo-conferentie die in 1884-1885
in Berlijn werd gehouden. Hij hield daar ook een voordracht waarin hij de
Kongo-Vrijstaat aanraadde een spoorweg aan te leggen van de kust naar Stanley
Pool. Die spoorweg is er ook gekomen. Voor Jan Greshoffwas zijn familie een reden
om een andere weg te gaan: ‘Alleen wat nutteloos en onverkoopbaar is en niet in
gezelschap beoefend kan worden, zoals bijvoorbeeld de poëzie, trekt mij aan’.12 ‘Alles
van waarde is weerloos’, zou een andere dichter later zeggen.
In de tijd dat Anton Greshoff naar de Kongo ging, de jaren 1870, was dit gebied
juist door de Europeanen ‘ontdekt’. De ontdekkingsreizen van Brazza (1875-1878)
en vooral die van Stanley (1874-1877) trokken de aandacht van het leergierige
Europese publiek. De geografische verenigingen verheugden zich in een warme
belangstelling. Stanleys reis werd gesponsord door twee kranten, een Engelse en een
Amerikaanse. Zijn verslag van zijn tocht dwars door Afrika, Through the dark
continent, werd een internationale bestseller.
De Kongo-regio wordt gedomineerd door de Kongo of Zaïre, die met zijn ongeveer
4700 kilometer een van de grootste rivieren van Afrika is. Het stroomgebied ervan
is eveneens van een zeer grote uitgestrektheid. De rivier ontvangt zijn water uit een
gebied van ongeveer vier miljoen vierkante kilometer, een gebied groter dan India.
De rivier loopt bij Boma uit in een grote en makkelijk toegankelijke delta.
Stroomopwaarts eindigt de Kongo echter al snel als bevaarbare route door de grote
cataracten bij Matadi. De regio wordt daarom
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onderscheiden in de Beneden-Kongo en de Boven-Kongo. Tussen beide bestond
aanvankelijk geen contact. De Europese presentie had zich eeuwenlang beperkt tot
de kust en het Kongobekken. Verschillende handelshuizen waren daar actief,
waaronder ook Nederlandse, eerst de Afrikaansche Handels-Vereeniging en na het
failliet daarvan de Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap (N.A.H.V.). Dit
bedrijf was de grootste handelsonderneming aan de Beneden-Kongo. Zij bezat daar
49 factorijen en onder leiding van Greshoff breidde zij haar activiteiten ook aan de
Boven-Kongo uit. In 1895 bezat de N.A.H.V. in totaal 76 factorijen en stations in
het hele Kongo-gebied. Een Amerikaanse geograaf schreef over de
N.A.H.V.-handelaren: ‘Hare agenten zijn allen zorgvuldig gekozen, welopgevoede
mannen. [...] These Dutch gentlemen form the aristocracy of the communities’.13
Het centrum van haar activiteiten lag in Banana. Deze vestiging werd in 1879
bezocht door Stanley die er in zijn The Congo and the founding of its Free State de
volgende beschrijving van gaf: ‘The Dutch know how to make their young men
comfortable. The table d'hôte, with its varied abundance, may be cited as one proof;
the neat frame houses, lofty and cool, another. They have a medico at hand who
possesses a well-stocked dispensary; they have a billiardtable; they have a number
of riding-asses [...] The Dutch are, as usual, far ahead in the style, arrangement, and
solidity of their structures.’14
Anton Greshoff en Stanley hebben elkaar niet alleen in Den Haag maar veel eerder
ook al in de Kongo ontmoet, zij het niet in Banana maar in de Hollandse factorij te
Kinshasa, toen Stanley tijdens zijn vermaarde Emin Pasha Relief Expedition, daar
bij Greshoff logeerde. Dit bezoek werd door Greshoff beschouwd als een ‘eer’ en
een ‘voorrecht’.15 Stanley schrijft zelf in zijn boek In darkest Africa ook over zijn
ontmoeting met Greshoff in Kinshasa. Sterker nog, op het hoogtepunt van zijn reis,
als hij Emin Pasha eindelijk ontmoet, wordt in donker Afrika een dronk uitgebracht
op de gezondheid van de Pasha: ‘to terminate the happy meeting, five half-pint bottles
of champagne - a present from my friend Greshoff, of Stanley Pool - were uncorked
and duly drunk to the continued good health of Emin Pasha and Captain Casati’.16
Dat de N.A.H.V. een post bezat in Kinshasa was te danken aan Anton Greshoff.
Hij verplaatste zijn activiteiten van de riviermonding naar het binnenland, de
Boven-Kongo, waar hij vrijwel een monopolie in de ivoorhandel verwierf. Hij stichtte
er een groot aantal factorijen, beheerde een vloot van zeven stoomschepen die de
verbindingen daartussen onderhielden en werd door de Kongolezen Fumu Fugu, de
Zonnevorst, genoemd. Na de schepping van de Vrijstaat raakte hij al snel in conflict
met de agenten van die staat die van de door Leopold II beloofde vrijhandel weinig
heel lieten. In deze jaren begon de rubber het ivoor als belangrijkste exportproduct
te verdringen en de jacht op de ‘wilde rubber’ leidde tot de bekende schandalen die
Leopold zouden dwingen zijn privé-kolonie over te dragen aan de staat België. Anton
Greshoff was inmiddels al teruggekeerd naar Den Haag. Hij was volgens zijn neef
Jan ‘door en door ziek’, woonde in de Heemskerckstraat (niet ver van zijn ouders)
en is daar na achtentwintig jaar in de tropen op de jeugdige leeftijd van vijftig jaar
overleden.17
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Anton Greshoff als correspondent
Jan Greshoff koos voor de literatuur, zijn oom Anton voor handel en avontuur, want
zucht naar avontuur kan men iemand die op zijn twintigste het vaderland verlaat om
in Afrika te gaan werken moeilijk ontzeggen en ondernemingslust evenmin, want
Anton Greshoff was een echte pionier die eropuit trok en net als Stanley en andere
ontdekkingsreizigers onbekende delen van Afrika bezocht en verkende. Hij heeft
daarvan ook verslag gedaan in een aantal reisbrieven die onder de titel ‘Een
Nederlandsch reiziger aan den Congo’ zijn gepubliceerd in het Tijdschrift van het
Aardrijkskundig Genootschap. Deze brieven zijn met grote tussenpozen verschenen
tussen 1879 en 1895 en beslaan alles tesamen een kleine 200 bladzijden. Wat enigszins
verwarrend is dat het tijdschrift ze heeft opgenomen onder de naam van F. de Bas,
‘Majoor van den Generalen Staf ’, later ‘Luitenant-Kolonel bij het 2e Regiment
Huzaren’ en ten slotte eenvoudigweg ‘Kolonel F. de Bas’. In feite gaat het echter
om de reisbrieven die Anton Greshoff stuurde naar het
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Aardrijkskundig Genootschap waarvan hij corresponderend lid was. F. de Bas was
niet de auteur maar de uitgever van Greshoffs brieven die hij af en toe van enig
commentaar voorzag en waaraan hij ook enkele beschouwingen van eigen en
andermans hand toevoegde.18
De kolonel was begrijpelijkerwijs vol lof over deze moedige en ondernemende
landgenoot.19 Greshoff was volgens De Bas ‘de personificatie van den
oud-Hollandschen eerlijken kolonist, naar de tegenwoordige eischen der wetenschap
beschaafd’.20 Hij behoorde tot de ‘pionniers van het beschavingswerk in
Midden-Afrika’. Zijn verdiensten ‘werden openlijk erkend en door Neêrlands
Koningin, door den Paus, door den Souverein van Portugal en door de Fransche
Republiek met ridderorden en onderscheidingsteekenen beloond’.21 ‘Als vroeger
Houtman en Jan Pieterszoon Koen (sic, W.) op Java richtte hij langs de Boven-Congo
factorijen en handelsstations op, bracht met grote kosten kleine stoombooten op de
rivier en knoopte met gunstig gevolg onderhandelingen aan met de negerstammen’.22
Hij deed meer. Hij introduceerde ook de moderne techniek in de Kongo. Kolonel de
Bas meldt hierover: ‘Greshoff bracht op de Boven-Congo de eerste telephoon in
werking. Ter plaatse, waar de tempelbouwers van Jeruzalem het ivoor voor Salomo's
tabelnakelen hadden verzameld, paste de Nederlandse ‘Mfaumou N'tengou’ de
wetenschappelijke vindingen van Edison toe’.23 Hij was met andere woorden An
outpost of progress, om de titel van de beroemde novelle van Joseph Conrad te
citeren.
De brieven van Greshoff bevatten een verslag van zijn tochten en de moeilijkheden
die zich daarbij voordeden, alsmede informatie over flora en fauna, waterstanden en
landschappen, producten en handelsmogelijkheden en over de mensen en hun
gebruiken. Ze ademen de geest van de tijd: een sterk Westers superioriteitsbesef en
geloof in de vooruitgang en de beschavingsmissie, de gedachte dat handel en
godsdienst hierbij de belangrijkste instrumenten zijn en dat men dus met de
verbreiding hiervan een goed werk doet. Zo schreef hij in een van zijn eerste brieven:
‘Het tegenwoordige San Salvador is er een sprekend bewijs van, hoe weinig het
negerras voor beschaving vatbaar is. Onder de leiding van de blanken werken zij en
zijn

Greshoff en Lankamp op het S.S. Antoinette © Rijksmuseum voor Volkenkunde
Foto: F. Lankamp

intelligent genoeg; zodra ze echter aan zich zelven zijn overgelaten, keren ze direct
tot hun vorige levenswijze terug.’24
Dat de Paus behoorde tot de velen die de nietkatholieke Greshoff hebben
onderscheiden moge op het eerste gezicht verrassend zijn, de verklaring ervan ligt
in het feit dat in die tijd handel en missie beide als instrumenten van het
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beschavingswerk werden gezien, zo ook door Anton Greshoff. ‘Godsdienst en handel’,
schreef hij, ‘vormen de twee grootste factoren der beschaving’.25 En een Franse
missionaris zei tegen hem: ‘En travaillant pour le commerce, vous avez non moins
travaillé pour la civilisation et la religion [...].26 Jan Greshoff heeft hierover ook
geschreven, maar op minder verheven wijze: ‘Anton Greshoff, zoon van een streng
calvinistischen vader wien een zweem van geestdrijverij niet vreemd was, stond in
Afrika op goeden voet met de paapsche zending. Ja, hij schonk uit zijn persoonlijke
middelen een Mariabeeld aan de kerk te Brazzaville. [...]. Híj had de zwartrokken
noodig, zíj hem, en op dien grondslag kwam er, gelijk immer in zulke gevallen, een
rustige, duurzame, vruchtbare samenwerking tot stand.’27
Greshoff was inderdaad enthousiast over de Franse katholieke missionarissen:
‘Zoowel katholieke missionarissen als protestanten kunnen veel goeds in Afrika
stichten, doch onder de voorwaarde, dat ze zich alléén bepalen tot godsdienst en de
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negers eenige beschaving trachten te doen deelachtig worden: niet, zooals helaas het
groote systeem is der Engelsche missies, door ze à l'Européenne te kleeden, of door
hen lezen, schrijven, rekenen en verder alléén eenige hymns te leeren, waardoor de
volgens dit systeem geciviliseerde negers gewoonlijk ook veel grooter en vooral veel
geraffineerder gauwdieven zijn dan onbeschaafde negers, hoewel ze hun ondeugden
op de meest hypocrite manier met een vernisje van godsdienst weten te bedekken.
Dan is het systeem der Fransche missie verre te verkiezen. Deze missie is overal een
toonbeeld van orde: daar worden de jonge negers werkelijk opgeleid tot nuttige leden
van de maatschappij; akkerbouw en veeteelt worden er onderwezen in verband met
onze hulpmiddelen, terwijl ook nuttige handwerken, timmeren, metselen etc. etc.
grondig worden onderricht. Schrijven en lezen is meer bijzaak: ik ken jongens, die
reeds vijf jaar in de missie werken, zonder nog christen te zijn. De paters nemen hen
niet als belijders van den godsdienst aan, zonder hen de eerste beginselen er van te
hebben onderwezen. Het is bepaald een genot om de ontwikkeling van de jonge
zwarten onder zulk eene leiding gade te slaan.’28
Dat onder degenen die Greshoff eerden de Koning der Belgen ontbrak, is niet
verbazingwekkend. Greshoff raakte al spoedig na de erkenning door de grote
mogendheden in 1884-1885 van de Onafhankelijke Kongostaat als soeverein over
het gebied dat later de Belgische Kongo zou worden in conflict met deze staat waarvan
de Belgische koning Leopold II het hoofd was. De koning had de erkenning van zijn
staat vooral te danken aan het feit dat hij er vrijhandel had beloofd maar daar kwam
niet veel van terecht. De Kongostaat maakte de buitenlandse handelaren het leven
zuur, hetgeen tot tal van conflicten leidde en uiteindelijk tot de aftocht van Greshoff
uit dit gebied en zijn verhuizing naar Brazzaville in Frans-Kongo. De conflicten en
de verwoestingen die de Kongostaat aanrichtte, komen in de brieven uitgebreid aan
de orde.
De brieven van Anton Greshoff zijn geen letterkundige meesterwerken. De schrijver
zelf was zich hiervan bewust. Kolonel de Bas schreef hierover: ‘Ter verontschuldiging
van den letterkundigen vorm, waarin hij zijne uitdrukken teruggaf, deelde de heer
Greshoff mede, dat hij zijn reisverhaal vaak na afmattende marschen en groote
vermoeienissen opteekende, waarbij hem de natuur tot studeervertrek, de grond tot
zetel en de knieën tot schrijftafel dienden’.29 Zijn brieven waren vooral bestemd om
zakelijke informatie te verstrekken over dit nog vrijwel onbekende deel van de wereld.
Persoonlijke ervaringen worden echter ook beschreven. Exotisch voedsel komt
geregeld aan de orde. Zo leren wij bijvoorbeeld: ‘Hippo-vleesch heeft een goeden
smaak en is, op Europeesche wijze toebereid, bijna niet van ossenvleesch te
onderscheiden’.30 Ook olifant wordt ‘ten zeerste’ aanbevolen, althans ‘als de olifant
niet te oud is. De tong, vooral van jonge dieren, is eene ware delicatesse’.31 Er volgen
later nog meer culinaire observaties: ‘Bij het ontbijt hadden we toen een schotel
krokodillenvleesch, en ik moet bekennen, dat, zoo men de walgelijkheid van het
beest vergeet, de smaak inderdaad zeer goed is en bijna gelijk is te stellen met
kalfsvleesch’.32 Het meest bijzondere gerecht dat vermeld wordt, is ‘een partij gerookte
mieren’ [...]. Deze ‘smaakten werkelijk goed, ongeveer als gerookte paling.’33
Greshoff was een handelaar en zijn belangstelling ging dan ook vooral uit naar
handelsmogelijkheden. Later zou de Kongo bekend - en berucht! - worden wegens
de rubberproductie en de slachtoffers die daarbij vielen. In Greshoffs tijd ging het
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vooral om ivoor. Greshoff meldt dat hij in 1880 een factorij heeft geopend in
Ango-Ango die thans ‘een der eerste ivoorfactorijen is geworden, terwijl voor mijn
reis naar Stanley Pool slechts een enkele tand’ daarvandaan kwam.34 Naast ivoor
werden ook gomelastiek en grondnoten verhandeld. Opmerkelijk in het licht van de
latere Kongogeschiedenis is dat Greshoff het niet heeft over rubber. De Duitse reiziger
luitenant Wissmann, die Greshoff op een van zijn reizen had vergezeld en die ook
door De Bas wordt aangehaald, meldde daarentegen: ‘De rijkdom aan caoutchouc
is nog groter dan die aan ivoor en zal ook minder spoedig uitgeput zijn, daar de
caoutchouc-planten voortdurend weer aangroeien’.35 Wissmann verzette zich tegen
de kritiek op de autoriteiten van de Vrijstaat dat zij ‘hard, zoo niet wreed, met de
inboorlingen’ omgaat. Hij is van mening dat de autoriteiten ‘zoo zacht doenlijk [...]
meermalen zelfs te zacht te werk gaan’.36 Een verrassende uitspraak.
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Anton Greshoff als antropoloog
Greshoff besteedde ook aandacht aan de maatschappelijke verhoudingen en in het
bijzonder aan de vrouw en haar positie. Over het algemeen is hij niet onder de indruk
van hun bekoorlijkheden maar soms kon men ‘eenige jonge meisjes bewonderen,
die, zo niet op hun blanke kleur, dan toch op ongeëvenaarde schoonheid van vormen
konden roemen, terwijl de losheid en bevalligheid hunner bewegingen werkelijk
betooverend waren’37 Elders lezen we: ‘De jonge meisjes zijn volstrekt niet schuw;
voor een paar kralen zijn zij bereid eene soort cancan uit te voeren, die aan losheid
niets te wenschen overlaat; zoodra het donker wordt gaan zij echter naar hun dorp.
Hij, die door hare manieren en dansen daartoe verleid, soms te ondernemend mocht
worden, zou zich deerlijk in haar vergissen. Evenals de Baniri's houden ook de
Sango's hunne vrouwen rein tot het huwelijk; ‘flirtation’ is alleen aan slavinnen
veroorloofd'.38 In de betere kringen ging het echter anders toe, althans bij de dochters
van koning Bangesso: ‘Ik moet hier nog opmerken, dat de prinsessen, allen dochters
van hem en van zijne broêrs, een ‘légèreté fin de siècle’ aan den dag legden, die men
zelfs in de ‘Folies Bergères’ te Parijs niet zou gedoogen. Nooit en nergens zag ik
onbeschaamder vrouwen en meisjes’.39
Het kon toch nog erger, namelijk bij de Balubas. ‘Eenige Balubas zijn meesters
in het dansen. Eene Baluba Bayadère kwam meermalen in gezelschap van twee
mannen, die een eentonige muziek op een soort viool maakten, bij het station dansen.
Dansen mocht het eigenlijk niet heeten: zij verdraaide haar lichaam op alle mogelijke
wijzen en werd door klappen in de handen en het uitstooten van scherpe kreten door
de mannen tot steeds sneller bewegingen aangespoord, waarvan dan het resultaat
was, dat eindelijk haar panno losging en ze in al haar naaktheid zichtbaar werd. Deze
slotscène werd dan steeds door alle toeschouwers met luid gejuich begroet. Wij gaven
duidelijk onze afkeuring over dergelijke zedeloosheid te kennen, doch dit liet de
toeschouwers even onverschillig als de danseres, die rustig haar panno weder omdeed
en deze alléén wat losser vastmaakte om bij een vol-

Penning voor Anton Greshoff toegekend wegens zijn 25-jarig dienstverband, uit de nalatenschap van
J.
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genden dans het knaleffect wat spoediger teweeg te brengen’.40
Dit is luchtige kost, maar er zijn ook ernstiger observaties. De positie van de vrouw
is volgens Greshoff ronduit zorgwekkend. ‘De vrouw in Afrika is steeds slavin van
den heer der schepping; zij is niet alleen de moeder zijner kinderen, doch zij zorgt
tevens voor zijn onderhoud. Terwijl hij rustig zijn pijp rookt en daarbij denkt aan
het sluiten van een nieuw huwelijk, of bedwelmd ligt door het overmatig gebruik
van palmwijn, laat hij zijne arme vrouwen van 's morgens tot's avonds op het land
werken, niet alleen om het voedsel voor het huisgezin bij elkâar te krijgen, doch zelfs
om nog zooveel meer te planten op dat hun gemaal zich van den verkoop kleurige
sarongs, tabak en palmwijn kan aanschaffen. Meermalen heeft één man 4 of 5
vrouwen; een vorst, die eenigszins vertoon wil maken, moet er 20 of 30 vrouwen op
nahouden’.41
Over de zeden en gewoonten van de Afrikaanse volken wordt verder weinig
geschreven. Wel wordt melding gemaakt van een gebeurtenis die sommige lezers
zich van Karl May zullen herinneren name-
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lijk het sluiten van bloedbroederschap: ‘In weerwil van mijn tegenzin in dergelijke
ceremonies was ik genoodzaakt, mij in den arm te doen snijden en bloedbroederschap
te sluiten met den Banjiri-prins, die mij uit Bangui had afgehaald en ons de noodige
canoes bezorgde. Ook hij sneed zich in den arm, en nu wreven we de twee wondjes
tegen elkaar, onder het opnoemen van de diensten, die wij elkaâr zouden bewijzen
en de belofte van eeuwige vriendschap. Daar kleine geschenken de vriendschap
onderhouden, gaf hij mij een kip, die ik hem met acht of tien maal de waarde betaalde.
Ik geloof dat de ontvangst van dit tegengeschenk wel eenigszins het doel der
ceremonie is geweest. Als de Ouadda's mij kippen of geiten ten geschenke brachten,
trokken zij de veeren of haren uit en staken die in mijn haar of mijn baard. Met de
kippen sloegen zij mij bovendien eenige malen over de schouders. Ik was wel
genoodzaakt die liefkozingen toe te laten, daar ik de lieden te vriend moest houden’.42

Greshoff en Kurtz
De boeken van Stanley waren in hun tijd bestsellers maar zij worden nu niet meer
gelezen. Dat ligt anders voor het boek dat een Poolse zeeman in 1899 in het Engels
publiceerde en dat tot de grote klassieken van de twintigste-eeuwse literatuur is gaan
horen. Die zeeman heette Józef Teodor Konrad Korzeniowski, hij schreef onder het
pseudoniem Joseph Conrad en het boek heet Heart of darkness.
Het verhaal van Heart of darkness is algemeen bekend. De anonieme ik-figuur
beschrijft hoe hij met een paar vrienden in een boot op de Thames zit, wachtend op
de wisseling van het getij, terwijl een van hen een verhaal vertelt. Dat verhaal is de
eigenlijke inhoud van het boek, want als het verhaal af is, is het boek uit. De verteller
heet Marlow. Hij is een zeeman die in opdracht van een Europese onderneming die
in ivoor handelt, als kapitein van een rivierboot een reis heeft gemaakt naar een
afgelegen handelspost in het binnenland van Afrika. Het boek beschrijft die reis,
eerst naar Afrika, dan de voettocht naar de bovenloop van de rivier en vervolgens
de boottocht op die rivier.
Het hoofd van de handelspost waarnaar hij op weg is, is een zekere Kurtz, een
beroemde en beruchte handelaar. Beroemd omdat hij reusachtige hoeveelheden ivoor
verzamelt, maar ook berucht omdat hij de naam heeft hierbij zeer wreed te werk te
gaan. Een indicatie van die wreedheid ziet Marlow al direct bij aankomst, wanneer
hij ontdekt dat de ornamenten op de omheining rond Kurtz' huis mensenhoofden
zijn. Kurtz is ziek en Marlow neemt hem mee terug naar de kust, maar Kurtz zal het
einde van de reis niet halen. Hij sterft onderweg. Op zijn doodsbed, als hij zijn leven
overziet, spreekt hij de beroemde woorden: ‘The horror! The horror!’
Conrad had al eerder een soortgelijk maar veel korter verhaal geschreven: An
outpost of progress. Beide verhalen zijn in hoge mate autobiografisch. Conrad werkte
in 1890 voor een Belgische handelsonderneming en voer een halfjaar op de Kongo
als tweede man op de stoomboot Le Roi des Belges. Teleurgesteld door velerlei
tegenslagen zegde hij zijn contract met de maatschappij op en ging terug naar zee.
Het is duidelijk dat Conrad zijn ervaringen en waarnemingen in de Kongo in deze
verhalen heeft verwerkt. Ook is aannemelijk dat iemand of wellicht verschillende
personen model hebben gestaan voor de eenzame handelaar Kurtz. Maar wie? Adam
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Hochschild noemt in zijn bekende King Leopold's ghost een paar mogelijkheden:
‘George Antoine Klein, een Franse agent voor een bedrijf dat ivoor inzamelde bij
de Stanleywatervallen. De doodzieke Klein overleed aan boord van het schip, net
als Kurtz in de roman, terwijl Conrad de Roi des Belges de rivier af loodste. Een
ander model dat qua karakter dichter bij Kurtz stond, was majoor Edmund Barttelot,
de man die Stanley aan het hoofd van de achterhoede van de Emin Pasja-expeditie
had gesteld. Het was immers Barttelot die gek werd, mensen begon te bijten, geselen
en doden, en ten slotte zelf werd vermoord. Nog een Kurtzprototype was een Belg
genaamd Arthur Hodister, vermaard om zijn harem van Afrikaanse vrouwen en om
het inzamelen van enorme hoeveelheden ivoor. Hodister waagde zich uiteindelijk te
ver op het grondgebied van de plaatselijke Afro-Arabische krijgsheren en
ivoorhandelaars, die hem gevangennamen en onthoofden.’43
Ten slotte noemt Hochschild echter een ander als degene die het meest op Kurtz
lijkt, namelijk de Belgische kapitein Léon Rom van de Force
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Publique, die net als Kurtz mensenhoofden zou hebben gebruikt ter versiering van
de omheining van zijn huis. Maar Rom was geen ivoorhandelaar en Kurtz was dat
wel. Hij was een van de meest succesvolle employés van de handelsonderneming
waarvoor hij werkte, iemand die reusachtige hoeveelheden ivoor wist te verwerven.
Dat doet sterk denken aan de successen van Anton Greshoff. Die heeft bij mijn weten
geen doodshoofden als versiering van zijn huis gebruikt, maar hij heeft wel over
doodshoofden en de omgang met de doden geschreven. Zo schreef hij over ‘de
verderfelijke gewoonte om de dooden in het dorp te bewaren en ... te rooken. De
dooden worden bijna allen in de hut gerookt, dan in stoffen gewikkeld en soms eerst
jaren daarna begraven’.44 Over doodshoofden staat in het verslag van een reis door
het gebied van de Bongoes: ‘Kort daarop passeerden wij een groote open plek, die
bijna geheel onder water stond, doch waarop toch een dorp gebouwd was;
waarschijnlijk in navolging van den post in Bangui. Hier zag ik voor het eerst weder
een doodshoofd, doch zonder den onderkaak. Vroeger op den Beneden-Mobangi
vond ik zulke doodshoofden bij honderden, doch die schijnen opgeruimd te zijn.’45
Wij zullen het waarschijnlijk nooit zeker weten en het meest aannemelijk is dat
verschillende figuren Conrad bij het creëren van Kurtz voor ogen hebben gestaan.
Als een daarvan de succesvolle ivoorhandelaar Anton is geweest, zou die op zijn
manier de wereldliteratuur een grotere dienst hebben bewezen dan zijn neef Jan.
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Poëziealbum voor intellectuelen
Arno van der Valk
Vorig jaar kreeg ik per mail een opvallende uitnodiging. Bert Lever, in het dagelijks
leven directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie, maar in zijn vrijetijd iemand
die het leuk vindt dingen te doen die niet iedereen doet, vroeg of ik een bijdrage
wilde leveren aan een eigentijdse versie van een zestiende-eeuws album amicorum.
Niet te verwarren met een hedendaags liber amicorum, waar je academische vrienden
voor aan de slag gaan en waar er doorgaans te veel van gedrukt worden. Van een
album amicorum bestond namelijk altijd maar een exemplaar en je moest er als
zelfbenoemd intellectueel eigenhandig voor in de touwen.
Het album amicorum dat Lever voor ogen stond, is gebaseerd op een eeuwenoud
gegeven. De eigenaar van het album verzamelt bijdragen van vrienden, kennissen,
dan wel beroemde tijdgenoten, waarmee hij of zij in contact stond. Of bijdragen van
wannabe friends, want in dat opzicht is er met de hyves-vriendenlijst natuurlijk niets
nieuws onder de zon. Het album is ontstaan in de periode dat een gedeelte van de
studenten zich niet tot een bepaalde universiteit beperkte, maar een academische
rondreis door Europa maakte. Het album was hun een trouw metgezel en vulde zich
met bijdragen van medestudenten en hoogleraren bij wie ze college liepen. Het genre
is ontstaan in Duitsland, maar verwierf in de tweede helft van de zestiende eeuw ook
in de Nederlanden een grote populariteit. Deze vriendenalbums bleven tot in de
zeventiende eeuw in zwang en na een periode van verval beleefde het album vanaf
het midden van de achttiende eeuw een krachtige herleving, wederom vooral in
academische kringen maar nu zwierven de studenten niet meer door Europa.
De alba waren tot dan toe een liefhebberij voor mannen, maar in de loop van de
negentiende eeuw werd het album vooral populair onder jonge meisjes uit de betere
kringen die familie, vrienden en kennissen erin lieten schrijven. Zo veranderde het
fenomeen volledig van karakter: waar de studenten met zorg uit de klassieke of
christelijke traditie citaten kozen en eventueel vergezeld lieten gaan van een
opdrachtformule, overheersten in de negentiende-eeuwse albums naast gedichten in
de moderne talen allerlei stukjes huisvlijt zoals tekeningen, borduurwerkjes, priken knipwerkjes. Vanaf het einde van de negentiende eeuw werd het album
langzaamaan een zaak voor schoolmeisjes van allerlei rang en stand en ontstond het
‘poesiealbum’. Uit mijn eigen jeugd herinner ik me dat die meisjesbezigheid op
school zo besmettelijk was dat ook jongetjes zich er zonder gêne aan bezondigden.
Zo had ieder kind een door naaste familie, schooljuf, schoolvriendjes en
-vriendinnetjes een met standaardgedichtjes gevuld en met plakplaatjes versierd
album uit de plaatselijke kantoorboekhandel.
Had mijn vriend Lever mij uitgenodigd voor een poëziealbum? Nee, hij had het
concept afgekeken van de zestiende-eeuwse Europese studenten. Soms verzamelden
zij teksten, gedichten en wensen op losse bladen, die later gebonden werden, soms
in speciaal daarvoor gedrukte boekjes. Soms ook werden er boeken voor gebruikt
die doorschoten waren met blanke pagina's, bijvoorbeeld emblematabundels. De
vriend in kwestie kon dan zelf bepalen waar hij zijn bijdrage in het boek plaatste.
Vaak koos hij die plek tegenover een pagina waarvan de inhoud hem aansprak. Het
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vriendenboek werd dus niet zoals bij een poëziealbum maar lukraak van voor naar
achter volgeschreven.
Geen met witte pagina's doorschoten boek kreeg ik in handen, want zoals gezegd
had Bert Lever het plan opgevat een hedendaagse variant van een vriendenboek te
maken: een digitale variant. Zo
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plofte er een pdf-bestand in mijn inbox. Dit bestand - door de samensteller consequent
basisboek genoemd - bestond uit teksten (en enkele gedichten) die hem naar eigen
zeggen na aan het hart liggen of hem ergens aan herinneren. De meeste (maar niet
alle) bijdragen zijn van zijn eigen hand. Het zijn maar korte stukjes die meestal een,
bij uitzondering twee pagina's van een klein horizontaal A5-formaat beslaan. Ze
bevatten vaak informatie over de leuke en wonderlijke zaken waarmee hij in aanraking
is gekomen. Veel van die stukjes moet hij op zijn computer gevonden hebben, omdat
ik sommige herkende van een uitgebreidere versie. Zo herkende ik het grafschrift
op de Bennekomse dominee Hoffman in het basisboek van zijn lemma over Hoffmans
vrouw Berendina van Rensinck voor het Digitaal Vrouwenlexicon Nederland.
Vanzelfsprekend had hij bijpassende illustraties toegevoegd aan de teksten in het
basisboek.
In tegenstelling tot de door Europa trekkende studenten speelden tijd en plaats
voor Lever geen rol bij het uitnodigen van vrienden om in dit digitale vriendenboek
te schrijven. Hij stuurde velen in Europa min of meer tegelijkertijd een blind copy
mail met de uitnodiging en het basisboek als pdfbestand. Je hoefde alleen maar iets
in een gangbaar tekstverwerkingsformaat te schrijven, eventueel een afbeelding te
leveren en aan te geven achter welke pagina je je bijdrage geplaatst wilde zien. Op
die manier konden wij - naar analogie van de doorschoten pagina's - zelf een plaats
in het boek zoeken. Even lekker bladeren in een reeds bestaand, half gevuld album
om te kijken wie al eerder hadden geschreven was er op deze manier niet bij. En als
ik er al behoefte toe voelde, kon ik niet afwegen of ik wel geafficheerd wilde worden
met de reeds aanwezige scriptoren. Maar waarom zou ik de status van de
vriendenkring meewegen als ik zo een vererende uitnodiging krijg?
Had het pdf-basisboek niet net zo goed als webpagina's gehost kunnen worden?
Zodat ik - geautoriseerd en wel - mijn blanco webpagina had moeten uitkiezen? Nee,
dan was het geen album amicorum meer geweest, maar een weblog amicorum. Een
veel platter medium, dat bij mij associaties met de veelbezochte digitale
condoleanceregisters of rouw-community's oproept. Ik snap Bert Levers behoefte
iets in handen te willen hebben. Net als eertijds, bestaat er daarom van dit album
amicorum één gedrukt en ingebonden origineel. Waarschijnlijk in een vlaag van
nostalgie heeft hij zijn album amicorum laten drukken en inbinden. Beslist hedendaags
is wel weer, dat allen die een bijdrage leverden een pdf-exemplaar op cd-rom in een
plexiglas cd-boxje kregen. Zo kan ik met acrobat reader toch nog zien wie Lever tot
zijn vrienden rekent en wie zich tot zijn vrienden rekenen. Bovendien is zijn album
in een keer vol, passend bij de tijdgeest: niet de lange adem van decennialang
verzamelen, maar lange halen snel thuis. Hoewel Lever met acrobat writer in de
digitale versie natuurlijk naar believen altijd nog pagina's kan toevoegen en schrappen.
Rozen verwelken en schepen vergaan.
De Koninklijke Bibliotheek bezit met circa 470 (restanten van) alba amicorum
c.q. poëziealbums vanaf 1556 de grootste Nederlandse openbare collectie.* Sinds
1984 wordt gewerkt aan een documentatie-apparaat op alba amicorum van vóór 1800
in openbaar of particulier bezit, die van belang zijn voor de Nederlanden. Dat wil
zeggen alba amicorum ofwel aangelegd door personen afkomstig uit het huidige
Nederland en België, ofwel aangelegd door buitenlanders die (onder meer) in de
Nederlanden inscripties hebben verzameld. Sinds kort hoort het album amicorum
*

Kees Thomassen (eindredactie), Alba amicorum. Maarssen/Den Haag 1990.
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van Bert Lever tot die collectie. Niet omdat hij zichzelf of zijn album van belang
acht voor de Nederlanden, maar omdat vrienden suggereerden dat het vanwege zijn
originaliteit daar thuishoort. Als digitaal album amicorum is het uniek, het enige dat
Kees Thomassen, alba-specialist van de KB, kent. Bovendien mag de inhoud er ook
zijn. Wij, vrienden van Bert Lever, zijn niet van de straat. Vooralsnog is het album
alleen binnen de afdeling Bijzondere Collecties van de Koninklijke Bibliotheek te
raadplegen. Maar wellicht in de toekomst ook via de website van de bibliotheek. Ik
heb tenminste mijn toestemming daarvoor gegeven, een beetje in de hoop dat zich
net als op de lagere school na de knikker- en springtouwbevlieging een digitale
albumrage ontwikkelt.
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De eerste Nederlandse vertaler van Ivanhoe
Dick Welsink
In zijn artikel over Nederlandse vertalingen van de historische roman Ivanhoe schrijft
Jan Gielkens: ‘De eerste Nederlandse vertaling van Ivanhoe. A romance verscheen
in 1824, de vertaler was W.L.H. Köster Henke, de uitgever Van Boekeren in
Groningen. Behalve dat hij nog enkele titels van Scott voor Van Boekeren vertaalde,
is er over Köster Henke nauwelijks informatie te vinden.’1
In biografische naslagwerken zul je inderdaad vruchteloos naar nadere gegevens
omtrent deze vertaler met dubbele achternaam op zoek gaan, maar met een klein
beetje moeite kun je zijn belangrijkste levensfeiten wel vinden in een aantal akten
van de Burgerlijke Stand in Groningen. Op 13 augustus 1818 trad aldaar in het
huwelijk Wilhelm Ludwig Henrich Köster, geboren in Mulheim am Rhein en aldaar
gedoopt op 16 maart 1793, van beroep taalmeester bij de Academie te Groningen.
Hij was een zoon van Ludwig Köster, ‘lid van het Koninglijk Pruissisch Hofgeregt
in Arnsberg’, en Susanna Catharina Wilhelmina Cramer; de vader verleende
schriftelijk toestemming, de moeder was ter plaatse aanwezig. Een van de getuigen
bij dit huwelijk was Philip Henke, van beroep instituteur (kostschoolhouder), en,
zoals uitdrukkelijk wordt vermeld, ‘geen bloedverwant’. Het interessantst aan deze
akte is echter de toevoeging in de marge: bij Koninklijk Besluit van 13 december
1843, nr. 87, wijziging van geslachtsnaam in Köster Henke. Hij voerde deze
achternaam blijkbaar echter al in het jaar van zijn huwelijk, want toen verscheen bij
Van Boekeren een vertaling van een pedagogisch werkje van F.P. Wilmsen
(1770-1831), Regelen der verkeering met kinderen, ‘uit het Hoogduitsch vertaald
door W.L.H. Köster Henke’. Voor de Burgerlijke Stand heette hij nog gewoon Köster,
en onder die naam deed hij dan ook op 26 juli 1819 aangifte van de geboorte van
een zoon, Lodewijk Hendrik Willem. Als beroep gaf hij op ‘Taalmeester aan de
Hogeschool’, zijn adres was Broerstraat E, nr. 29, Kanton nr. 2. In 1820 publiceerde
Van Boekeren een tweede vertaling van zijn hand, opnieuw ‘uit het Hoogduitsch’
(zijn moedertaal): Chronologische tabellen, over alle de vier werelddeelen, van het
begin der geschiedenis tot op de nieuwste tijden van F.R. Ricklefs (1769-1827).
Nadat hij dan in 1821 voor dezelfde uitgever een Engels schoolboekje, The beauties
of history, had bewerkt, volgde in 1824 zijn vertaling van Ivanhoe. Zijn naam werd
overigens niet op de titelpagina vermeld, maar staat onder het ‘Voorberigt van den
vertaler’.2 Hetzelfde geldt voor Het hart van Mid-lothian, of De gevangenis van
Edenburg (1825). Ook de in dat jaar verschenen vertaling van The antiquary (De
oudheidskenner) wordt aan hem toegeschreven, hoewel zijn naam in deze uitgave
in het geheel niet voorkomt. Maar in de twee delen Vertellingen van de kruisvaarders.
Eerste deel. De verloofde (1825) staat zijn naam pontificaal op de titelpagina's. Voor
het eerst en voor het laatst, want in het tweede deel van de Vertellingen van de
kruisvaarders, De talisman, of Richard Leeuwenhart in Palestina (2 delen,
1826-1827), schittert zijn naam door afwezigheid.3 In 1827 zag bij de Groningse
uitgever J. Oomkens nog een door hem ‘naar het Hoogduitsch’ vervaardigde
bewerking van een anoniem verschenen Handboekje ter voorbereiding en
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herhaling van het aardrijkskundig onderwijs het licht, daarna schijnt hij de
vertaalpraktijk gestaakt te hebben.
Op 18 april 1837 werd zijn enige zoon, hoewel hij daartoe officieel niet gerechtigd
was, met de naam Köster Henke ingeschreven als student te Groningen.4 Op 29
februari 1844 trad deze, inmiddels predikant te Gent, in zijn geboortestad in het
huwelijk. Bij die gelegenheid, de eerste waarop de dubbele achternaam rechtens
gebezigd mocht worden, gaf de vader als beroep op ‘Instituteur aan de Hoogeschool’.
Zo stond het ook in zijn overlijdensakte, waarin zijn voornamen overigens waren
verhollandst tot Willem Lodewijk Hendrik. Hij is op 31 oktober 1856 gestorven.
De toevoeging van het tweede lid Henke aan de eigen familienaam Köster, mag
denk ik beschouwd worden als een vorm van eerbetoon aan de schoolhouder Philip
Henke, de man die een der getuigen was geweest bij het huwelijk van Wilhelm
Ludwig Henrich, en van wie zo uitdrukkelijk vermeld stond dat hij ‘geen
bloedverwant’ was. Philip (voluit Henrich Philip Matheus) Henke (ca. 1771-1841)
was blijkens zijn overlijdensakte weduwnaar van Susanna Katharina Wilhelmina
Henriette Cramer, de moeder van W.L.H. en dus zijn stiefvader. Vermoedelijk zijn
zij in of voor 1810 al gehuwd, want de tussen 24 augustus en 13 september 1810 te
Groningen ingeschreven student G.L.H.K. Henke5 durf ik wel te identificeren als de
latere vertaler en instituteur.

Eindnoten:
1 Jan Gielkens, ‘De Nederlandse vertalingen van Walter Scotts Ivanhoe 1824-2006’, in Jaarboek
voor Nederlandse boekgeschiedenis 15/2008, p. 129.
2 Zie Polly den Tenter, ‘Scottomanie in Nederland. De Nederlandse vertalingen van Walter Scott's
romans tussen 1824 en 1834, in De Negentiende Eeuw, jg. 8 (1984), nr. 1 (juni), p. 13.
3 Den Tenter, p. 14.
4 Album studiosorum Academiae Groninganae, kol. 296.
5 Album, kol. 261.

Gemengde berichten
Datum jaarvergadering 2009
De volgende jaarvergadering wordt gehouden op zaterdag 6 juni 2009 te Leiden.
Aanvang 10.30 u. De juiste locatie (Academiegebouw of Lokhorstkerk) zal later
bekend worden gemaakt.

Haverschmidt, terug in Leiden
Op 4 juli 1858 liep de theologiestudent François HaverSchmidt (1835-1894) 's avonds
door Leiden. Toen hij afscheid van de stad moest nemen, wilde hij nog één keer de
plaatsen van zijn persoonlijke herinneringen bezoeken. Van zijn rondgang door de
stad, waar hij gelukkig was en zich in Piet Paaltjens een alter ego schiep, deed hij in
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de laatste dagen van het jaar 1858 verslag aan zijn vriend Adrianus van Wessem.
Omdat iedere aanleiding goed is om Haver-Schmidt, zijn Snikken en grimlachjes en
zijn zo veel minder bekende proza, te lezen, te herinneren en over hem te spreken,
stelden Peter van Zonneveld en Rick Honings, beiden verbonden aan de opleiding
Nederlands van de Universiteit Leiden, in samenwerking met André Bouwman (UB
Leiden), een kleine en charmante tentoonstelling samen, waarin HaverSchmidt en
zijn Leiden zichtbaar worden. De Leidse Universiteitsbibliotheek is daarvoor een
vanzelfsprekende plaats: de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft bijna
alle relevante documenten in bezit. Van Zonneveld, die op 16 oktober met een lezing
de expositie inluidde, maakte er geen geheim van dat het HaverSchmidt-onderzoek
nog verre van gereed is. Hij presenteerde wat eerste indrukken, opgedaan uit zijn
verkenning van de notulen van het studentencorps. Verder wees hij op het belang
van de Leidsche
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Courant, die HaverSchmidts ‘Sitz im Leben’ zichtbaar maakte. Het belang daarvan
maakte Van Zonneveld al duidelijk in zijn ‘literaire wandeling door het Leiden van
Piet Paaltjens’: Door de straten der Sleutelstad (2006). Met zijn lezing opende Van
Zonneveld niet alleen de expositie (te bezoeken tot en met 30 november), hij opende
ook perspectieven voor nader onderzoek.

Altijd Spinoza
In De Aanslag van Harry Mulisch leest de vader van Anton Steenwijk, op het moment
van de aanslag en in omstandigheden die om daadkracht vragen, Spinoza's Ethica
en hij doet niks. Ook vader Goudvis, in De Nietsnut van Frans Kellendonk, is een
Spinoza-lezer. Zijn zoon inspecteert na de dood van zijn vader het door hem gelezen
exemplaar van de Ethica en hij ziet hoe zijn vader in de kantlijn bij een bewering
van Spinoza heeft genoteerd: ‘ook omkeerbaar?’ Volgens de zoon begreep zijn vader
niets van de grote filosofen, maar disciplineerden ze zijn gedachten. Zo inspireert
de grootste Nederlandse filosoof romanvaders tot diep gepeins, tot discipline en
vooral tot lethargie.
Haaks daarop staat Spinoza's tegenwoordige reputatie onder filosofen en historici.
Jonathan Israel zag in zijn Radical Enlightenment Spinoza als de grote baanbreker
van de Verlichting en de moderniteit. Op die visie mag in de voorbije jaren het nodige
zijn afgedongen, wat Israel met zijn geschiedvisie ontegenzeggelijk voor elkaar
gekregen heeft, is de herwonnen actualiteit en prominentie van Spinoza. Verrassende
inzichten - onder meer in de ware aard van Spinoza's verbanning - en uitdagende
benaderingen strijden met elkaar om de voorrang. In cultuursupplementen van
dagbladen haalt de filosoof de voorpagina.
Onlangs verscheen bij de Amsterdamse uitgeverij In de Pelikaan onder de verre
van bescheiden titel Libertas philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld,
een bundel met essays over onder meer de vermeende tolerantie in Amsterdam in de
zeventiende eeuw, Spinoza's verhouding tot het jodendom, zijn vrienden- en
kennissenkring, zijn bibliotheek, zijn godsbegrip, vermeend atheïsme en andere
thema's. De uitgave van het boek heeft als aanleiding de Spinoza-expositie in de
Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam. De bundel, die in korte tijd al
een tweede druk beleefde, stond onder redactie van Cis van Heertum, conservator
van genoemde Bibliotheca, telt 336 bladzijden, kost € 20 en bevat de volgende
bijdragen:
- Job Cohen, Woord vooraf
- Esther Oosterwijk, Voorwoord
- Piet Visser, Stad van verdraagzaamheid? Amsterdam als vrijhaven voor
andersdenkenden
- Steven Nadler, Spinoza en het jodendom.
- Abraham Rosenberg, Op welke school leerde Spinoza?
- Frank Mertens, Spinoza's Amsterdamse vriendenkring: studievriendschappen,
zakenrelaties en familiebanden
- Henri Krop, Oud en nieuw in de bibliotheek van Spinoza
- Wiep van Bunge, Spinoza's filosofische achtergronden
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- Piet Steenbakkers, Spinoza over vrijheid, dwang en noodzaak
- Herman De Dijn, De God van Spinoza
- Paul Juffermans, De actualiteit van Spinoza's Theologisch-politiek tractaat
- Miriam van Reijen, Spinoza's opvattingen over democratie en tolerantie
- Leen Spruit, Giordano Bruno en Spinoza: substantie en gelukzaligheid
- Carlos Gilly, Böhme en Spinoza van atheïsme beschuldigd
- Adri K. Offenberg, Fictie rond Spinoza
- Cis van Heertum, Catalogus van tentoongestelde werken.

Digitaal Vrouwenlexicon
Een bijzonder en modern naslagwerk is het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.
De opbouw en ontwikkeling van het lexicon is ‘een project’ van het Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis (ING) en de Universiteit van Utrecht. Leider van het
project is de Utrechtse hoogleraar Els Kloek. De aanduiding ‘project’ wekt intussen
bange vermoedens: projecten zijn eindig en voor je het weet, is het afgelopen en is
het Lexicon veroordeeld tot verslonzing of stilstand. Dat zou betreurenswaardig zijn:
in 2007 noteerde het Vrouwenlexicon ruim 400.000 bezoekers.
Wat vonden die bezoekers? In het naslagwerk, een waarachtig pantheon van
bijzondere vergeten en memorabele vrouwen, ontmoeten vrouwen uit vele eeuwen
elkaar. Het lexicon bestrijkt ruwweg de periode van 500 tot 1850. Vanzelfsprekend
zijn er uit die eerste eeuwen relatief minder vrouwen die de digitale Styx voor een
tweede maal - en dan nu terug - gepasseerd hebben. Het vergeten heeft uit die eerste
eeuwen meer slachtoffers gemaakt.
Van de geportretteerde vrouwen worden om te beginnen de belangrijkste
genealogische gegevens geboden en in een korte aanduiding de redenen waarom
juist zij opname in het lexicon verdienen: hun ‘claim to fame’, zoals dat in de
auteursinstructie te lezen valt. Vervolgens is er een zakelijke biografie, waarin de
redenen tot vereeuwiging andermaal aan bod komen, en tot slot bibliografische en
archivalische verwijzingen.
Dankzij een actieve redactie en een grote groep auteurs is het Digitaal
Vrouwenlexicon uitgegroeid tot een betrouwbaar naslagwerk. Elisabeth Maria Post
verschijnt zo naast Elisabeth Bekker, de abdis Jutte van Ahaus is aanwezig, de
schilderes Rachel Ruysch flankeert de papierkunstenares Elisabeth Rhijberg. Groots
vertegenwoordigd is Maria van Reigersberg. Aal de dragonder opent het bal en de
Groningse dichteres Aurelia Zwartte sluit de rij.
Wie weten wil wat deze en andere vrouwen in hun leven presteerden, kan snel
terecht. Het Digitaal Vrouwenlexicon heeft zelfs al een eigen lemma in Wikipedia
en bestaat dus!

Meester Fock digitaal
Terwijl tijdschriften voor neerlandistiek en voor lezers verdwijnen - betreurd wordt
het verscheiden van onder meer De Nieuwe Taalgids, Spektator, Bzzlletin -, groeit
het digitale aanbod. Wie de wereld, afdeling specialisten, wat te zeggen heeft, start
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een zogenaamde blog. Geleerden legen hun krop en bloggen wat af. Professioneler
oogt het initiatief van Karel Bostoen en Jan Helwig. Deze kenners van leven en werk
van de nog altijd prikkelende Willem Godschalck van Focquenbroch (1640-1670)
stichtten het digitale tijdschrift Fumus. Het blad verschijnt onder auspiciën van de
Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch. Sinds 2003 verschenen vijf
afleveringen - gratis downloadbaar - van het tijdschrift. De belangstelling, zoals die
in Fumus tot uitdrukking komt, geldt de bibliografie en biografie van de burleske
dichter, maar de meeste aandacht gaat uit naar het werk, naar de Afrikaanse brieven
en het befaamde gedicht op Amsterdam. Voor wie wil, heeft de Stichting ook een
Werkplaats geopend: daar kan de hand aan de ploeg worden geslagen. Prachtig
materiaal biedt voorts de website, die Jan Helwig heeft gewijd aan de schrijvende
arts: http://focquenbroch.apud.net.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 26

