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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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J.C. Bloem en de retoriek
Jos Buurlage
In 1950 bundelde J.C. Bloem in Verzamelde beschouwingen een groot deel van zijn
essays en kritieken. Als appendix nam hij drie teksten van anderen op, uit een discussie
die in 1913 in het tijdschrift De beweging werd gevoerd: ‘De Richting van de
Hedendaagsche Poëzie’ van Albert Verwey, ‘Een Nieuwe Rhetoriek’ van Th. van
Ameide en ‘Aanteekeningen over Rhetoriek’ van P.N. van Eyck.
Bloem droeg zelf aan deze discussie een essay bij dat onder de titel ‘Over Rhetorica
en Poëzie’ in de Verzamelde beschouwingen is opgenomen. In zijn voorwoord
vermeldt hij niet expliciet waarom hij juist zijn essay over retoriek zoveel reliëf geeft
door er drie teksten van anderen naast te zetten.1 Hij deelt slechts mee dat hij bij het
selecteren van boekbesprekingen teksten heeft opgenomen die meer inhouden dan
kritiek op één of enkele boeken en verwijst daarbij naar het artikel over retoriek. Als
andere deelnemers aan de gedachtewisseling over dit thema noemt hij hier Gerretson
en Verwey.
De speciale status van het artikel over retoriek doet vermoeden dat Bloem het
beschouwde als een belangrijke weergave van zijn poëticale opvattingen. Het opnieuw,
na bijna veertig jaar onder de aandacht brengen van een discussie waaraan de
toonaangevende criticus en tijdschriftleider Verwey en enkele jongeren deelnamen
die zouden uitgroeien tot beeldbepalende figuren in de Nederlandse poëzie uit de
eerste helft van de twintigste eeuw, zou erop kunnen wijzen dat die opvattingen in
1950 voor Bloem nog actueel zijn. Een verkenning door zijn essayistisch proza en
zijn poëzie bevestigt deze hypothese.

Discussie
Aan het begin van de gedachtewisseling staat Geerten Gossaert (pseudoniem van C.
Gerretson) met een in 1910 gepubliceerd essay over Swinburne.2 Gossaert legt een
verband tussen economische en poëtische bloei. De constante economische bloei
van Engeland vanaf de Renaissance tot in de negentiende eeuw legde de basis voor
een evolutie van de poëzie, die het opeenvolgende dichtersgeneraties gedurende drie
eeuwen mogelijk maakte door te werken in de traditie van Shakespeare en zijn
tijdgenoten. Swinburne staat voor Gossaert aan het einde van die ontwikkeling, op
eenzame hoogte. Door de economische neergang na de zeventiende eeuw ontbrak
in Nederland de basis voor een dergelijke poëtische evolutie, zodat het bijvoorbeeld
voor auteurs uit het begin van de twintigste eeuw onmogelijk was aansluiting te
zoeken bij Vondel en Bredero. De Tachtigers zagen zich genoodzaakt een geheel
nieuwe poëtische taal te ontwikkelen.
Voor Gossaert is Swinburne een meester van de combinatie. Zo weet hij in zijn
lyrisch en dramatisch werk het klassieke en het romantische te integreren. Zijn
dichtbundels tonen een staalkaart van wat er op technisch gebied en in de beeldentaal
door de eeuwen heen is ontwikkeld. Swinburne blinkt uit in de retoriek, in de goede
zin van het woord, doordat hij uk hetgrote beeldenrepertoire van de wereldliteratuur
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die keuze weet te maken welke perfect past bij het gevoel dat hij wil overbrengen.
Gossaert stelt dat het begrip retoriek onder moderne dichters ten onrechte een
negatieve klank heeft gekregen. Het staat niet meer voor de klassieke
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redenaarskunst, maar voor het ondoordacht en ongeïnspireerd gebruik maken van
elementen uit de wereldliteratuur. Voor hem is eengrote poëtische stijl zonder retoriek,
in de ware zin des woords, onmogelijk.
Bloem laat zich voor het eerst uitvoerig uit over retoriek in een bespreking van de
bundel Le Miroir des Heures van Henri de Régnier.3 In drie opzichten wijkt hij af
van Gossaert, naar wie hij overigens niet verwijst. Waar Gossaert vooral aandacht
schenkt aan hetgebruik van bestaande beelden en het hanteren van klassieke
versvormen min of meer buiten beschouwing laat, legt Bloem juist de nadruk op het
gebruik van deze vormen. Terwijl Gossaert een retorisch verantwoord werkend
dichter typeert als een gegrepene, die bijna in trance een bestaand beeld vindt voor
het optimaal overbrengen van zijn emotie, voert Bloem een veel bedaagder dichter
ten tonele, die een oude vorm kiest en vervolgens die vorm dient te bezielen. Gossaert
beschouwt goed kunnen omgaan met de retoriek als een aangeboren talent, terwijl
Bloem stelt dat een dichter naar een juiste hantering van de retoriek kan toegroeien.
Verwey, die in zijn ‘De richting van de hedendaagsche poëzie’ de opvattingen
van Gossaert en Bloem over retoriek naast elkaar zet, spreekt een voorkeur uit voor
de benadering van Bloem. Toch heeft de dichter die Verwey voor het voetlicht brengt,
meer verwantschap met de gegrepen poëet van Gossaert. De dichter van Verwey laat
zijn gedachten achter zich en betreedt een hoger niveau, om levensbeweging tot
uitdrukking te brengen in een poëtische vorm. Tijdens het scheppen is hij zich niet
bewust van het vormgeven. Pas als het gedicht voltooid is, ziet de dichter de
vormaspecten van zijn werk. Verwey constateert dat na de vrijheid en het
individualisme van de Tachtigers, die uitmondden in een dichtkunst van anarchie en
ontbinding, een nieuwe poëzie ontstond waarin de dichters meer verbondenheid
toonden met een groep of volk en waarin niet indrukken overheersten, maar de geest,
de boodschap centraal stond. Deze verandering in de poëzie leidde tot een
accentverschuiving van het woord naar de volzin. Jongere dichters, zoals Gossaert,
Bloem en Van Eyck, is de volzin, die oudere dichters pas tegen het einde van hun
ontwikkeling bereikten, aangeboren.
Zo bereikt Verwey een synthese waarin de benaderingen van Gossaert en Bloem
vervloeien met zijn eigen poëticale uitgangspunten. De volzin biedt immers ruimte
voor zowel de klassieke beelden van Gossaert als de dichterlijke vormen van Bloem.
De volzin leent zich niet zo goed voor het tonen van de ongebreidelde emoties die
Verwey onwelkom zijn, maar kan de juiste vorm bieden om inzicht te geven in de
levensbeweging. Bovendien biedt de grammaticaal correcte volzin een garantie tegen
het door Verwey verafschuwde grenzeloos individualisme, dat zich onder meer
manifesteerde in een zeer persoonlijke omgang metde taalregels.
Verwey publiceerde zijn artikel in januari 1913 in De beweging. Al een maand
later kon Bloem erop inhaken in een bespreking van de bundel Uitzichten van P.N.
van Eyck. Deze bespreking, die grotendeels bestaat uit een beschouwing over retoriek,
kreeg bij bundeling in de Verzamelde beschouwingen als titel ‘Over Rhetorica en
Poëzie’.
Bloem toont waardering voor Gossaerts benadering van de retoriek, maar wil twee
kernbegrippen uit diens redenering vervangen. Gossaert stelt dat de dichter
‘welbegrepen’ gebruik dient te maken van bestaand materiaal; Bloem stelt dat dit
materiaal ‘nieuw-doorvoeld’ moet zijn. Gossaert duidt het gebruik van bestaande
beelden bijna altijd aan als ‘klassiek’; Bloem heeft voorkeur voor ‘reeds gebruikt’.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 27

Het belangrijkste voor een dichter is volgens Bloem zijn persoonlijkheid, waardoor
hij van alle andere individuen verschilt Overal, in het levensgevoel, de woordkeus,
het gebruik van beelden en de poëtische vormgeving, toont zich die persoonlijkheid.
Ook de meest individualistische persoonlijkheid - en hier komt Bloem Verwey
tegemoet - heeft echter veel met anderen gemeen. Iedere beginnende dichter sluit
immers aan bij de traditie. Retoriek is dus van alle tijden, maar krijgt bij de ene
generatie meer accent dan bij de andere. Zijn generatie hecht meer belang aan de
retoriek dan de vorige, stelt Bloem. Hij schrijft dat toe aan een grotere bezonkenheid
en een sterker eenheidsgevoel.
In het volgende nummer van De beweging, van maart 1913, reageert Van Eyck
met ‘Aanteekeningen over Rhetoriek’. Hij toont zich ontstemd over het
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De dichter J.C. Bloem

onderbrengen van Uitzichten bij de retorische poëzie. Voor hem heeft ‘retorisch’ een
negatieve gevoelswaarde. Ook met de kwalificatie ‘retorische poëzie’ is hij niet
gelukkig, aangezien de retorica met al haar voorschriften zich niet laat combineren
met echte poëzie. Hij heeft bezwaar tegen de belichting van het gebruik van geijkte
beelden eerder in de discussie. Een goed dichter kiest volgens hem niet een bestaand
beeld om daar een eigen tint aan te geven. Dat beeld dringt zich op. Doordat dichters
qua persoonlijkheid en temperament kunnen overeenkomen, is het mogelijk dat zij
onafhankelijk van elkaar tot dezelfde beelden komen. Het bel angrijkste criterium
voor de beoordeling van poëzie is, zegt Van Eyck aansluitend bij Bloem, de
persoonlijkheid van de dichter.4

Essays en kritieken
In zijn latere essays en kritieken hanteert Bloem, conform de aanbeveling van Van
Eyck, de term ‘retoriek’ louter in negatieve zin. Dat latere werk maakt duidelijk dat
de belangrijkste elementen uit de gedachtewisseling in 1913 voor Bloems benadering
van poëzie van groot belang zijn gebleven. Een geschrift waarin Bloem zijn totale
poëtica presenteert, is er niet, maar sprokkelen in de Verzamelde beschouwingen
levert een samenhangend beeld van zijn opvattingen op.
Centraal staat de persoonlijkheid van de dichter. Deze dient te beschikken over
een visie, een levensgevoel. Niet te venvarren met een filosofie; een stelsel van
gedachten vormt geen goede basis voor poëzie. Bloem beschouwt Roland Holst als
veruit zijn meerdere omdat diens levensgevoel sterker in zijn verzen naar voren komt.
Ook Leopold is een grootmeester, wiens poëzie een perfecte uitdrukking vormt van
zijn persoonlijkheid. Ter Braak, die Leopolds gedichten als ‘sierpoëzie’ bestempelde
vanwege de overdadige uitwerking van de gedachten, wordt door Boem gekapitteld.
Er is geen uitwerking: bij een grote dichterlijke persoonlijkheid geeft alles direct
uitdrukking aan het levensgevoel.
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Bloem presenteert niet de dichter in trance van Verwey of de gegrepene van
Gossaert, maar een poëet die start vanuit een opwelling, geen inval (die van buitenaf
komt), maar een impuls van binnenuit. De opwelling leidt tot een innerlijke beweging
die zich uitkristalliseert in versregels. Bijna nooit ontstaat in één keer een compleet
gedicht. Het begin is een fragment, dat ergens in het gedicht thuishoort. Door zo'n
fragment is de vorm van het totale gedicht in feite gegeven. Dan begint het in- en
aanvullen. Geen rationele zaak. De dichter heeft er inspiratie voor nodig. Hij bedenkt
woorden en woordgroepen, gaat na of deze passen in het patroon dat door het
beginfragment is opgeroepen en ziet, als het goed gaat, dat de woorden zich groeperen.
Op een gegeven moment voelt de dichter dat het gedicht voltooid is. Het fragment
dat het begin vormde, kan tijdens het wordingsproces van het gedicht verdwijnen.
Bloem blijft vasthouden aan de volzin. Een gedicht dient grammaticaal correct te
zijn. Ongebruikelijke woordkeus en afwijkingen van de syntaxis zijn storend: ‘een
gedicht is beter, naarmate men de woorden ervan minder merkt’.5 Bloem kan
bijvoorbeeld weinig waardering opbrengen voor het ontsporende taalgebruik van
Slauerhoff, ook al past dit bij diens persoonlijkheid.
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Het begrippenpaar vorm - vent dat in en om het tijdschrift Forum zo'n belangrijke
rol speelt, is door Bloem bedacht. Voor hem handelt het hier om een
schijntegenstelling. Gaat het om geslaagde literatuur, dan is de vorm onlosmakelijk
verbonden met de persoonlijkheid van de auteur. Met instemming citeert Bloem
Nrjhoff: ‘De stem wordt woord, het woord wordt zang.’6
Het laatste voor De beweging kenmerkende element dat bij Bloem vaak terugkeert,
is het uitgangspunt dat een goed dichter tijdens zijn loopbaan blijft groeien. Zo looft
Bloem Verwey vanwege diens evolutie. Weliswaar is een deel van de poëzie door
factoren als rijmdwang mislukt, maar zijn werk is wel steeds ‘vollediger en rijper’
geworden.7 Vaak gaat Bloem in een bespreking van bundel naar bundel om te kunnen
vaststellen of de dichter is gegroeid.

Poëzie
Is Bloem ook als dichter trouw gebleven aan de standpunten die hij in de
retoriekdiscussie naar voren bracht?
De thematiek van zijn eerste bundel, Het verlangen (1921), roept herinneringen
op aan de negentiende eeuw: onvrede met het bestaan, zwerflust, wegkwijnen,
ronddwalen door oude steden, onbereikbare idealen en het onvermijdelijke gegeven
dat men eens zal berusten. In Bloems eigen terminologie: geen klassiek, wel reeds
gebruikt materiaal.
Ook de vormgeving doet denken aan de negentiende eeuw, vóór Tachtig. Een
klassieke dichtvorm als het sonnet is niet vertegenwoordigd. De meeste gedichten
laten zich kwalificeren als een romance, een middeleeuwse dichtvorm die bij de
romantici weer in zwang raakte. Ze hebben een verhalend karakter en zijn verdeeld
in strofen. Een nieuwe strofe markeert vaak een overgang in tijd en ruimte. De meeste
van deze romances hebben vierregelige strofen met gekruist rijm, afwisselend
mannelijk en vrouwelijk. Ze zijn doorgaans in jamben geschreven.
Men zou deze poëzie als romantisch kunnen bestempelen. Wellicht zou Bloem
zelf kiezen voor realistisch in middeleeuwsezin. In een bespreking van poëzie van
Herman van den Bergh uit 1925 stelt hij namelijk dat zijn tijd niet vraagt om
romantiek, maar om een dergelijk realisme.8 Hij toont zich in dit opzicht een
geestverwant van de prerafaëlieten, die terugkeerden naar middeleeuwse thema's en
vormen om hun tijdgenoten een spiegel voor te kunnen houden. Ze wilden die oude
vormen opnieuw bezielen, wat voor Bloem een kenmerk is van goede kunstenaars.
In zijn essays laat Bloem zich lovend uk over Dante Gabriel Rossetti, voorman van
de Pre-Raphaelkes. Een schilderij van Edward Burne-Jones, ook lid van The
Pre-Raphaelite Brotherhood, inspireerde hem tot het gedicht ‘Koning Cophetua en
het bedelmeisje’.
Door dat Bloem de gedichten in Het verlangen overwegend in volgorde van
ontstaan heeft geplaatst, is de ontwikkeling van zijn taalgebruik goed te volgen.
Bloems ideaal dat de woorden in een gedicht op zich nauwelijks worden opgemerkt,
is zeker nog nietbereiktkt de vroege verzen. Dat komt bijvoorbeeld door neologismen.
Zo duidt hij in ‘Walcheren’, uit 1910, schaduw biedend gebladerte aan als een
‘lovertentje’ en het geluid van emmers als ‘emmergerink’.9 De omgang met metrum
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en rijm verloopt niet altijd soepel. In ‘De avonturier’, gepubliceerd in 1911, is er
sprake van een ‘wereloze buit’. In ‘Ons hoge lied’ (1911) rijmt ‘pen’ op ‘wen’, in
de betekenis ‘wanneer’, en ‘houdt’ op ‘onverflauwd’. In de latere gedichten uk Het
verlangen komen de neologismen en andere afwijkingen van het gangbare taalgebruik
bijna niet meer voor. Wat de volzin betreft, toont Bloem zich vanaf het begin van
zijn dichterschap recht in de leer. Zijn poëzie bestaat bijna geheel uit grammaticaal
zuivere volzinnen, met in de vroege verzen soms in de woordvolgorde een lichte
afwijking van het gangbare taalgebruik, ter wille van het rijm dan wel om een woord
of woordgroep meer nadruk te geven.
In de vroege, verhalende gedichten staan meestal geen apodictische uitspraken
vanuit een auctoriaal perspectief. Bloem vertelt, demonstreert en laat het aan de lezer
om conclusies te trekken.
Anders ligt dat in de vroege niet-verhalende, meer lyrische gedichten, die worden
afgesloten met een conclusie of boodschap. Bloem komt dan heel dicht bij
formuleringen uit oudere poëzie. Bijvoorbeeld in ‘'s Nachts’ (1912), dat doet denken
aan de Pre-Romantiek: ‘En de eenzame, die door dit onbewuste //
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Leven als enig wakend hart heenschrijdt, // Voelt zich bewogen door die vreemde
lusten, // Voelt zich verheven door hun zaligheid.’ Ook de slotregel van de bundel
staat in een traditie: ‘Maar het eind van dit al is de dood.’
Volzinnen schrijven, geen taalgebruik hanteren dat om zichzelfs wil de aandacht
van de lezer opeist, eerder gebruikt materiaal opnieuw bezielen, retoriek in de slechte
zin des woords vermijden, persoonlijkheid tonen, groeien als dichter: in Het verlangen
probeert Bloem de opvattingen die hij in de retoriekdiscussie heeft gepresenteerd,
in de praktijk te brengen. Dat blijft hij doen.
Titels van latere bundels als Media vita, Quiet though sad, Avond en Afscheid
maken duidelijk dat Bloem de lezer meeneemt op zijn levensweg en getuigenis wil
afleggen van zijn groei als mens en dichter. Vanaf Media vita (1931), Bloems tweede
bundel, ontbreken de romances. De meeste gedichten bestaan uit twee, drie of vier
kwatrijnen. In De nederlaag (1937) verschijnt het eerste sonnet. Een deel van de
gedichten draait om een gegeven dat van verschillende kanten wordt bekeken. De
meeste gedichten die uk twee kwatrijnen bestaan, geven een tegenstelling weer. Een
patroon dat voorkomt in een aantal gedichten die uit drie kwatrijnen bestaan, is de
trits: situatie - reactie - vraagstelling. Gedichten die uit vier kwatrijnen bestaan,
bevatten doorgaans een redeneerpatroon dat aan het sonnet verwant is: brede
situatieschets - concretisering - eerste aspect van de conclusie - tweede aspect van
de conclusie.
Bloem gaat dus van de vertelling naar de typering van een moment. En waar hij
een uitspraak over het leven kan vermijden door een beeld te presenteren, laat hij
deze mogelijkheid niet onbenut. Een vergelijking van de eindes van de bundels Het
verlangen en Media vita maakt dat duidelijk. Ook de afsluiting van deze tweede
bundel heeft betrekking op de dood. Nu komt Bloem niet, zoals in Het verlangen,
met een enigszins clichématige uitspraak, maar meteen beeld: ‘Dood: op de heuvelen
alleen te blijven, // Terwijl de herders keerden naar het dal.’
Een dergelijke toename van concentratie is ook zichtbaar in zijn taalgebruik. Bloem
formuleert steeds bondiger, in een stijl die de spreektaal benadert. Steeds minder
uitspraken over het leven bevatten de woorden ik en wij. Kenmerkend voor zijn groei
is dat hij, ondanks de beperkingen in het taalgebruik die hij zichzelf oplegt, zijn
toevlucht niet hoeft te nemen tot eerder door anderen gedane uitspraken die hij
opnieuw zou moeten bezielen. ‘Men begint met het leven te aanvaarden en eindlijk
aanvaardt men de dood.’ ‘En dan: wat is natuur nog in dit land?’ ‘Denkend aan de
dood kan ik niet slapen, en niet slapend denk ik aan de dood.’ In zijn eenvoud kan
hij origineel en overtuigend zijn. Retoriek in de goede zin des woords.

Eindnoten:
1 Ten tijde van de discussie in De beweging had het woord ‘retoriek’ niet alleen de nu gangbare
betekenis (leeg of gezwollen taalgebruik), maar gold het ook als een equivalent van ‘retorica’:
klassieke welsprekendheid. In mijn gebruik van ‘retoriek’ sluit ik aan bij de situatie in 1913.
Overigens domineerde rond 1913 de negatieve betekenis. Zie: J. Kamerbeek, Albert Verwey
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en het nieuwe classicisme. De richting van de hedendaagse poëzie (1913) in zijn internationale
context, Groningen, 1966, p.35-40.
G. Gossaert, ‘Swinburne’, Haarlem, z.j., Mannen en vrouwen van beteekenis, XLI. Het essay is
ook opgenomen in Gossaerts bundel Essays en in het eerste deel van de Verzamelde Werken
van C. Gerretson.
Titelloos verschenen in De beweging 7 (1911), III, p.215-222.
Wat de discussie voor de persoonlijke verhoudingen betekende, beschrijft B. Slijper (Van alle
dingen los. Het leven van J.C. Bloem, Amsterdam enz., 2007, p.79 e.v.).
J.C. Bloem, Verzamelde beschouwingen, 's-Gravenhage, 1950, p.76.
Verzamelde beschouwingen, p.195.
Verzamelde beschouwingen, p.54.
Verzamelde beschouwingen, p.113-116.
Alle citaten uit de gedichten komen uit: J.C. Bloem, Verzamelde gedichten, 8e herz. dr.,
Amsterdam, 1981.
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Dochters mogen ook studeren
Floor Kist
Volgens Sigmund Freud komen drie dromen het meest voor: dat je ongekleed voor
publiek verschijnt, dat je kunt vliegen en dat je examen moet doen. Ik heb ze alle
drie, al is het sporadisch, vooral de droom dat ik een afsluitend tentamen nog moet
doen. Ik word dan met hartkloppingen wakker en weet pas na een volle minuut weer
zeker dat ik het doctoraal rechten al 50 jaar geleden heb gedaan en dat niemand mij
dat meer kan afnemen. Zoals mijn repetitor Burgerlijk Recht al zei: Onze Lieve Heer
kan veel, maar beletten dat iemand meester in de rechten wordt - dát kan Hij niet.
Het is waarschijnlijk die examendroom die maakt dat sommige mensen bij het
passeren van het Academiegebouw aan het Rapenburg de pas versnellen. Zij hebben
die droom ook. En met die versnelde pas hopen zij de pedel te ontlopen die elk
ogenblik uit dat gebouw kan komen hollen om hen aan dat uitstaande tentamen te
herinneren.
Bij het bestuurskantoor van de universiteit, ertegenover, zien wij sinds kort het
tegenovergestelde gebeuren. In plaats van zich er voorbij te spoeden, houden mensen
daar stil, opgeschrikt uit hun overpeinzingen door een tekst in steen die vanuit de
ingang tot ver op de stoep reikt. Het zijn twee coupletten van het vooral in Leiden
bekend gebleven lied Laat je zoon studeren.
Reclame dus. En die maken universiteiten natuurlijk wel meer. Maar dat doen ze
meestal met advertenties waarin ze overtuigend laten zien met hoeveel bier, jool en
adembenemende meisjesstudenten de studie in hun stad gepaard gaat. Een wervende
tekst in steen is iets nieuws. Aan deze granieten oproep op het Rapenburg is dan ook
een flinke portie marktonderzoek voorafgegaan. Vooral de tekst is goed getest. De
universiteit was namelijk bang dat meisjesstudenten zich met dat woord ‘zoon’
gepasseerd zouden voelen. Gelukkig bleek uit het onderzoek dat het de meisjes niets
kon schelen. De emancipatie van de vrouw is blijkbaar ver genoeg voortgeschreden
om niet meer op elke schans te hoeven vechten. Gelukkig maar.
De gedenksteen, die een cadeau is van de gemeente Leiden aan de vorige rector
magnificus, is in maart onthuld. Vanwege dat woordje ‘zoon’ werd er voor de
zekerheid in een van de toespraken nog even op gewezen dat het ontbreken, in die
titel, van een vrouwelijke tegenhanger, in de rest van het lied ruimschoots wordt
goedgemaakt. Twee vrouwen spelen er namelijk een hoofdrol in: een moeder die
haar jongen moeilijk kan missen maar voor zijn bestwil toch beslist dat hij kan gaan,
en een tante die twijfelt aan het zedelijke peil van het studentenleven, maar
gerustgesteld wordt door de mededeling dat de professor een oogje in het zeil houdt.
Met deze twee sterke vrouwen was, meende de spreker, de balans tussen man en
vrouw weer volledig hersteld.
Er was nog een probleem. Het lied, zoals dat door het Leidsch Studenten Cabaret
vijftig jaar geleden werd gezongen, eindigde met het bericht Gezakt! Een ongelukkig
woord bij de ingang van een universiteit. Er staat nu dan ook een andere slotregel
uit het lied: ‘En hij (die zoon) wordt zonder mankeren/een van die meneren/waar de
maatschappij naar snakt’! Dat klinkt een stuk beter.
Hoe weet ik dit allemaal? Omdat ik dit lied zelf heb geschreven. Vijftig jaar geleden
- dus het is een jeugdwerkje. En juist dat is nu in steen uitgehouwen. Misschien geldt
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dus ook voor alpha's wat je altijd over bèta's hoort: dat je de echt belangrijke dingen
vóór je dertigste moet hebben gedaan.
De onthulling heeft zelfs het Leidsch Dagblad gehaald. De redactie vond het
kennelijk nieuws.
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Twee gedichten
Michail Lermontov
vertaald door Kees Jiskoot
чаща жиз ни
мы пьем из чашИ бЫтия
С заКрытымИ очамИ,
Златые омочИв Края
своИмИ Же слеЗамИ;
Когда Же перед смертЬю с глаЗ
ЗавяЗКа упадает
И все, что оболЬЩало нас,
с ЗавяЗКой ИсчеЗает;
тогда мы вИдИм, что пуста
была Златая чаша,
что в ней нап ИтоК был - мечта,
И что она - не наша!

К портрету старого гусара
смотрИте, КаК летИт, отвагою пылая...
порой обманчИва бывает седИна:
таК мХом поКрытая бутылКа веКовая
ХранИт струю КИпучего вИна.

De kelkdes levens
Wij drinken uit des levens kelk,
De ogen toegesloten
Terwijl de gouden rand door elk
Met tranen wordt begoten.
Maar als vóór 't sterven mettertijd
De blinddoek ervanvoor gaat,
En al hetgeen ons heeft verleid
er, mét die doek, vandoor gaat,
Dan zien wij dat die goudbokaal
Steeds ledig was, ten boorde,
Zijn drank een droom, dat hij totaal
Niet aan ons toebehoorde!

1831

Op het portret van een oude huzaar
Ziet, hoe hij ijlt, hoe moeden strijdlust blaken...
Soms kan een grijze kop verdraaid bedrieglijk zijn:
Zo bergt een fles, bemost en eeuwenoud, heel vaak een
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Royale stroom aan sprankelende wijn.

1838
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De ontkieming van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
‘Van zaadkorrel tot breedgetakte boom’
Rick Honings
18 Juli 1766 staat te boek als de datum waarop de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde officieel van start ging. Minder bekend is het dat de Maatschappij een
voorloper kende in een klein genootschap: Linguaque animoque fideles (‘Gezellen
in taal en geest’). Het werd in 1757 door enkele enthousiaste studenten opgericht en
zou nadien nog een keer van naam veranderen. Wie waren de leden van dit
letterkundig genootschap, wat deden zij en in hoeverre kunnen zij als wegbereiders
van de Maatschappij beschouwd worden?1
Op 16 november 1757 richtte een drietal Leidse studenten een gezelschap op onder
de zinspreuk Linguaque animoque fideles. De drie heren waren Hendrik Arnold
Kreet, van de drie ontegenzeglijk de belangrijkste, Adrianus van Assendelft en
Wilhelmus Mobachius Quaet. Binnen dit genootschap stond het opbouwen van
‘Neerland's Moedertael’ centraal.2 Twee weken later werd het ledenbestand uitgebreid
met de rechtenstudent Petrus Dausy en in latere jaren nog met Petrus Rietveld, Petrus
Isaacus de Fremery, Frans van Lelyveld en Herman Tollius (in 1758), Leendert L.
Boom, Hendrik van Wijn en Petrus Paludanus (in 1759), Samuel Gellerke (in 1760),
Hendrik Constantijn Cras (in 1761), Adriaan Mandt (in 1762) en Carolus Boers (in
1766).3 Op 30 januari 1761 veranderde het genootschap van naam, omdat men de
oude niet meer toepasselijk achtte. Vanaf dat moment kwam men bijeen onder de
zinspreuk Minima Crescunt (‘Kleinen worden groot’), maar deze naamswijziging
had nauwelijks organisatorische gevolgen. Wel werden vanaf nu ‘buitenleden’,
bijvoorbeeld van het Utrechtse studentengenootschap Dulces ante omnia musae (‘De
schone kunsten boven alles’) tot de Leidse kring toegelaten, zoals de toekomstige
hoogleraren Meinard Tydeman en Adriaan Kluit. Leden van Minima Crescunt werden
op dezelfde wijze ook buitenlid van het Utrechtse genootschap.4 Hierdoor ontstond
er een landelijk literair netwerk van geletterde studenten.
Wat was dit voor groep mensen en waarom richtten zij een genootschap op? De
vijftien personen die direct betrokken zouden raken bij dit literaire gezelschap, waren
vrijwel allemaal studenten aan de Leidse Hogeschool. Van hen studeerden er zeven
theologie en vier rechten. Volgens het Album Studiosorum werd Kreet aanvankelijk
ingeschreven als student in de theologie, maar in 1761 promoveerde hij in de rechten.5
Van een drietal studenten is niet te achterhalen wat zij studeerden; één persoon was
in deze jaren geen student meer. Als we de sociale achtergrond van deze studenten
bekijken, dan valt op dat zij afkomstig waren uit welgestelde milieus, met veel
economisch, sociaal en cultureel kapitaal. Zo was Hendrik Constantijn Cras, zoon
van een advocaat, van jongs af aan door zijn vader
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onderwezen, ter voorbereiding op de universitaire studie. De vader van Herman
Tollius was eveneens advocaat (en griffier), terwijl die van Petrus Paludanus en die
van Petrus Isaacus de Fremery predikant waren, een beroep dat eveneens hoog in
aanzien stond. Carolus Boers kreeg als kind, in opdracht van zijn vader die baljuw
was, reeds onderwijs in het Latijn, en Hendrik van Wijn ging na een kortstondige
militaire carrière naar de Latijnse school. In de achttien de eeuw bestonden er nog
geen bepalingen over vooropleiding en leeftijd van de studenten. De enige eis die
gesteld werd om tot de Hogeschool te worden toegelaten was dat je het Latijn
beheerste.6
Een buitenbeentje in dit gezelschap was Frans van Lelyveld, zoon van een Leidse
lakenfabrikant, die reeds als kind werd opgeleid voor de lakenindustrie. Toch mocht
hij naar de Latijnse school, en als dertienjarige naar de Leidse Hogeschool. In eerdere
jaren was de lakenfabriek van zijn vader tot bloei gekomen, wat de familie een
vooraanstaande maatschappelijke positie had verschaft. Hierdoor kon een jongen uit
de burgerij colleges volgen aan de academie en een plaats verwerven in geleerde
kringen. Geld zal er dus zeerzeker geweest zijn in de familie Van Lelyveld, hoewel
de economische achteruitgang van de lakenindustrie ook in dit familiebedrijf steeds
meer werd gevoeld.7 Het ontbrak de familie vermoedelijk echter voor een deel aan
sociaal kapitaal; vader Van Lelyveld beschikte niet over veel relaties in de
academische wereld. Om een hogere maatschappelijke positie te verwerven zocht
Frans van Lelyveld dan ook actief het contact met geleerden en geletterden. Zijn
intrede in het Leidse studentengenootschap was een eerste stap in de goede richting.
Hoe dat precies is verlopen is niet bekend, maar, zo stelde hij in een brief: ‘Altyds
vinde ik er voordeel by; met Lieden van Smaek en kennis te verkeeren’.8
De sociale achtergrond van de studenten speelde een belangrijke rol bij de
oprichting van Linguaque animoque fideles. Net als hun papa's moesten de zonen
zich ontwikkelen tot fatsoenlijke, gerespecteerde en welgestelde burgers. In hun
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studententijd konden deze jongens zich niet alleen in een bepaald vakgebied verdiepen,
maar zich ook tot geleerde, deugdzame en tevreden mensen ontwikkelen. Natuurlijk
was de universitaire studie een middel om dit doel te realiseren. Maar ook het
vrijwillig toetreden tot een genootschap kon hieraan bijdragen. Toen Kreet in
november 1757 met twee studievrienden voor het eerst bijeenkwam, wilde hij een
genootschap stichten dat zich vanuit een taalkundige basis zou gaan bezighouden
met vaderlandse taal- en letterkunde.9 De studenten hadden echter geen taalkundige
vakopleiding genoten, want die bestond in deze tijd nog niet. Het waren
geïnteresseerde leken, die met elkaar over taal- en letterkunde spraken en die zich
onder meer in de welsprekendheid wilden bekwamen. Dat dit kleine studentenclubje
werd opgericht vanuit een (Verlichtings) ideaal om iets te doen tegen het verval van
de Republiek, is onwaarschijnlijk. Niets in de overgeleverde werken wijst in die
richting. De studenten vonden het vooral voor zichzelf
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Pagina uit Hendrik van Wijns voordracht 'Een droom, in den nacht opgesteld van 10 en 2 maart 1761
(UBL, LTK 497), met het comnentaar van zijn genootschapsvrienden.

Het genootschapsvignet van Minima Crescunt (uit: Wetboek, UBL, LTK 376).

nuttig en bovendien gezellig om samen te komen, met poëzie en letterkundige
verhandelingen, waarschijnlijk met de wijnfles binnen handbereik. De natuurlijke
sociabiliteit van de studenten, de behoefte aan nuttig vermaak, speelde dus een grote
rol bij de oprichting van dit gezelschap.
Eens in de twee weken, op vrijdag van vijf tot negen uur 's avonds, kwam men
samen bij één van de leden thuis. In collegevrije weken werden de vergaderingen
stopgezet. Op zo'n namiddag stroomde één van de studentenkamers langzaam vol.
Het is goed mogelijk dat de studenten waren uitgedost in katoenen of zijden
kamerjassen, de zogenaamde Japanse rokken. Hiermee onderscheidden zij zich als
sociale klasse van de rest van de Leidse bevolking. Bovendien droegen studenten
dikwijls een stijve, zwarte hoed met pluim, broek en kamizool (een soort vest zonder
mouwen) en strakgespannen, tot aan de knieën opgetrokken, geweven kousen. Ook
een pruik mocht niet ontbreken.10 Als iedereen had plaatsgenomen, opende de
voorzitter de vergadering. Hij trad gedurende vier bijeenkomsten in deze hoedanigheid
op, waarna iemand anders de hamer overnam. Daarnaast was er een Schrijver, die
notuleerde wat er in de vergadering besproken werd, en een Correspondent, die
contact onderhield met de buitenleden. Het ‘spelen’ van voorzitter en van andere
formele functies was een goede manier om te oefenen in datgene wat in de toekomst
van nut zou kunnen zijn voor de studenten.
Na de officiële opening moes t ieder lid ‘enig buitengewoon letter-werk’ inbrengen.
Dat kon een serieuze taalkundige of historische verhandeling of voordracht zijn,
maar ook een gedicht dat men voor de gelegenheid geschreven had. De ‘fraeiste
dichtstukken, verbetert naer de gemaekte en door de meerderheid goed gekeurde
aenmerkingen’ werden overgeschreven in een in leer gebonden dichtboek. Wie de
vaak serieuze, maar soms ook humoristische, gedichten leest, moet vaststellen dat
deze voorleessessies zo nu en dan de gezelligheid bevorderd hebben, en dat de
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bijeenkomsten van dit genootschap niet altijd zo serieus waren als men geneigd is
te denken. Vaak gaat het om semiverheven gelegenheidsgedichten, bijvoorbeeld ter
ere van de verjaardag van deze of gene, of over het gezang van een nachtegaal op
de Leidse singels. Ook zijn er de zogenaamde lente-, herfst-, veld- en herderszangen,11
en gedichten met een bijbelse of mythologische achtergrond. In een gedicht van
Frans van Lelyveld blijkt Penelope, de eens bevallige vrouw van Odysseus, te zijn
veranderd in ‘een oud gerimpeld wijf’. En het puntdicht ‘De vijf zinnen’ van Petrus
Paludanus gaat aldus:
Dorinde onthaelt myn reuk op bloemtuin specerijen
Myn smaek op druiven bloed en keuken lekkernijen,
't Gezicht op naeldenwerk van hare ijvoiren hand;
't Gehoor dat drinkt byhaer't Muzyk der Hemelingen:
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Vier zinnen spyst myn Lief: ach! wanneer zal ik zingen,
Dat z' ook de vyfde onthaelt op 't Huwlyks-Ledikant?12

Een serieuzer onderdeel van de avond vormde het bespreken van de aantekeningen
(‘Excerpta’) die de leden moesten indienen bij fragmenten van werken van beroemde
‘Sier-Schryvers’ uit de Oudheid of uit het meer recente verleden. De bewaard gebleven
notities van onder meer Kreet en Van Lelyveld bij Vondels Pabmedes oft Vermoorde
onnooselheyd (1625) getuigen hiervan.13 Het gaat hier om aantekeningen bij verheven
of mooi verwoorde gedachten, onbekende of opmerkelijke woorden en zinnen,
constructies en spellingwijzen, met verwijzingen naar vooraanstaande taalkundigen,
zoals Cornelius Kiliaan. Iedereen moest minimaal vijftien aantekeningen inleveren.
Werd er één afgekeurd, dan moest die persoon een boete betalen.
Een laatste onderdeel van de avond vormde een voordracht. ‘Ter beoeffening des
stijls, zal in ydere zitting door éénen der leden, naer zijne beurte, werden voorgelezen
een Vertoog over een vrywillige Stof, een Paraphrase in hoogdravenden stijl, een
Dicht-stuk of Vertaling van ten minsten een half vel in gewoon schrift,’ aldus het
wetboek. Na afloop werd dit stuk ‘zonder zo genaemde complimenten’ door alle
leden beoordeeld. Een voorbeeld van zo'n verhaal in nauwkeurige, verheven stijl is
‘Een droom, in den nacht opgesteld van 10 en 12 maart 1761’, dat Hendrik van Wijn
datzelfde jaar voorlas.14 Het verhaal gaat over een jongeman die tijdens een wandeling
een rotsblok tegenkomt, waarin de tekst gebeiteld staat: ‘Eer zal deze steen opwaerds
vliegen, eer de hemel / ons het heijl van deze velden’. Al zittend op dit ‘altaer dat
aen de hoogmoed scheen toegeheiligt’ begint de ik-persoon te dagdromen over het
gezonde landleven, waarin Roosje, een knappe herderin, ‘tot overhaer melkwitte
kuiten in den vloed staende, en 't zilveren nat dus met heure voeten kneedende, de
heete wol der blanke schaepen met dit kristallijn besproeide’. Dit idyllische tafereel
wordt bruut verstoord als een wolf één van de schapen grijpt. De herders zetten de
achtervolging in en het lukt hun het schaap te redden. Een deugdzame jongeman
draagt het de heuvel af, maar de hoogmoedige herders uit het dorp willen het hem
afhandig maken. Het conflict

De handgeschreven ledenlijst van het genootschap (uit: Wetboek, UBL, LTK 376).

laait hoog op en slaat over in een orgie van geweld: ‘deze werpt een swaeren steen
naer't hoofd van zijnen schuimbekkenden vijand; die zet hem het moorddadige mes
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op de gillende keel; daer schiet het scherpe kouter [ploegmes] door de dun ne lucht,
en snort enen woedenden in 't gerimpelde voorhoofd’. Het gehuil van de
herdersvrouwen vervult het omliggende gebergte. Terwijl het moorden doorgaat,
raakt de ik-figuur in een ondergronds hol in gesprek met een kluizenaar, die hem de
moraal van het verhaal vertelt: alle aards geluk is broos. Enkel door deugdzaam te
zijn en Gods wonderwerken hoog te schatten, kan men Zijn genade afsmeken. Daarna
verdwijnt de heremiet en ontwaakt de hoofdpersoon.
Hoewel de literaire kwaliteit van dit verhaal gering is, zegt de manier waarop
ermee werd omgegaan wel iets over de doelstelling en werkwijze van het genootschap.
Nadat de auteur het had voorgelezen, werd het voor de volgende vergadering aan
elkaar doorgegeven, bestudeerd en beoordeeld. Voorin het handschrift staan dan ook
de namen vermeld van de ‘Heeren Recenseurs’ van dit stuk:
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Titelpagina van het verzenboek van Linguaque Animoque Fideles (UBL, LTK 375).

Eerste bladzijde uit het Wetboek van Minima Crescunt, voorheen Linguaque Animoque Fideles (UBL,
LTK 376).

Paludanus, Van Lelyveld, Cras, Tollius en Gellerke. Het hele handschrift is doorspekt
met hun kritische commentaar. Vaak gaat het om kleine opmerkingen van taalkundige,
etymologische of stilistische aard. Maar er worden ook meer algemene kanttekeningen
geplaatst. Zo lezen we in de tekst van Van Wijn over nachtegalen die hun blijmoedig
lied zingen, terwijl hun jongen in de bomen om aas schreeuwen. Volgens één van
de beoordelaars is dit echter in strijd ‘met den aert der nachttegaelen, die hen doet
zingen alleen in het voorjaer, als zij paeren; maer zodra zij aen 't broeijen gaen,
zwijgen zij, en laeten ons haer zoetvleijende toonen niet horen’. Samuel Gellerke
vond het verhaal de moeite van het lezen waard, maar Frans van Lelyveld was iets
kritischer. Hoewel men op elke bladzijde volgens hem vele ‘geestrijke, sierlijke, ja
verwonderlijke vindingen en uitdrukkingen’ kan lezen, vindt hij de gebeurtenissen
‘wat veel en omstandig om in een droom te bevatten’. Dit becommentariëren van
ingediende stukken was in de eerste plaats bedoeld om de ‘recensenten’ hun mening
onder woorden te leren brengen. Het geven van commentaar was dan ook verplicht.
Wie dit verzuimde, of beledigende, kinderachtige of niet ter zake doende op- of
aanmerkingen maakte, kreeg een boete. In de tweede plaats diende de opbouwende
kritiek ook om de schrijver van het verhaal of vertoog vooruit te helpen. Hij kon zijn
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schrijfvaardigheid verbeteren, door na het verkregen commentaar aan zijn tekst tegaan
schaven.
Om fatsoenlijke burgers te worden, dienden de leden zich daarnaast aan algemene
richtlijnen te houden. In het wetboek worden tal van burgerlijke deugden gepredikt.
Te laat komen bij een vergadering, maar ook eerder weggaan, was net als in het echte
leven uit den boze. Daarnaast werd foutief taalgebruik door de leden onderling stevig
aangepakt: ‘Yder der leden zal verplicht zijn den anderen, in zyne gesprek[k]en tegen
de zuiverheid en eigenschap der tale zondigende, te berispen.’ Tijdens de
vergaderingen werden regels voor spelling en taalgebruik besproken en in stemming
gebracht. Werden deze aangenomen en opgenomen in de officiële lijst, dan diende
men zich bij het schrijven en voorlezen van stukken hieraan te houden. Bovendien
moest men leren om stil te zitten en om onnodig praten, opstaan en ander hinderlijk
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gedrag te voorkomen. Vloeken en het misbruiken van de naam van God en andere
gerespecteerde personen was ten strengste verboden, evenals het spotten met en
verdraaien van bijbelse gebeurtenissen. Ook het gebruik van scheldwoorden of andere
opmerkingen ‘aenlopende tegen de goede zeden en deugdzame opvoeding’ werd
afgekeurd.
Een bijzondere, aan het genootschap gelieerde activiteit was de uitgave van een
letterkundig tijdschrift: de Maendelijksche by-dragen ten opbouw van Neer-land's
tael- en dicht-kunde (kottweg By-dragen genoemd), in 1763 omgedoopt tot Nieuwe
bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde. Het was een persoonlijk initiatief
van Kreet, maar gedurende zijn jaren van bestaan nauw met het genootschap
verbonden. Ook Van Lelyveld en Tollius maakten deel uit van de redactie. Met het
verschijnen van het tijdschrift trad een zekere mate van ‘externalisering’ van het
genootschap op. Veel verhandelingen en gedichten werden voorheen alleen intern
gebruikt en gelezen, en niet uitgegeven. Door middel van het tijdschrift konden
werken de wereld in gezonden worden, waardoor het genootschap ook in bredere
kring bekendheid verwierf. Bovendien werden de contacten bevorderd tussen de
Leidse club en enkele lokale studentengenootschappen uit andere plaatsen.15 In de
By-dragen werden voornamelijk taalkundige verhandelingen gepubliceerd, al dan
niet anoniem. Zelfs een meer oudheidkundig onderwerp had toch vaak een
taalkundige, woordverklarende invalshoek. Daarnaast werden ook dichtstukken en
recensies afgedrukt. In de Nieuwe bydragen kwam de nadruk meer te liggen op
uitgebreide filosofische, historische en taalkundige verhandelingen, afgewisseld met
gedichten.16
Ook het tijdschrift geeft blijk van de literatuuropvatting van het gezelschap, waarbij
men ervan uitging dat kritisch commentaar van anderen tot verbetering van het eigen
werk zou leiden. Zelfs het werk van grote, onbetwiste auteurs kon nog altijd verbeterd
worden, meende men. Een echt grote auteur, zoals Virgilius, had ook altijd geletterde
vrienden aan zijn werken laten schaven. En als Vondel wat meer naar zijn stukken
had laten kijken, waren ze nóg beter geweest. Men deinsde er dan ook niet voor terug
om suggesties ter verbetering van de klassieken voor te stellen. De in de By-dragen
gepubliceerde of besproken gedichten

Korte recensies van genootschapsvrienden, achterin Van Wijns lezing.
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werden ook vrijwel altijd gevolgd door ‘Dichtkundige Aenmerkingen’. Het gevolg
van de gehanteerde opvattingwas dat er veel ongeïnspireerde pulp werd ingestuurd.
De redactie verzuchtte in 1762: ‘wy bezitten een’ ruimen voorraed van toegezonden
stukken, die niet anders te noemen zijn dan goed, waerop geene wezenlyke fouten
tegen prosodie [versleer] of tael zijn aentemerken; maer, mogen we 't vrijuit zeggen?
waer in ook geene wezenlyke fraeiheden of poëzy gevonden werden’. Maar als men
de gedichten zou afwijzen, dan miskende men de auteur - wat niet de bedoeling was,
want het ging om het leerproces van de dichter - maar het publiceren ervan zou
ergernis bij de lezer kunnen wekken. ‘Wy weten in waerheid niet hoe wy ieder een
en ons zelv voldoen zullen,’ aldus de redactie.17
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Bovendien bood het tijdschrift een podium voor letterkundige discussies, met
name over de verhouding tussen moderne en klassieke auteurs. In tal van
verhandelingen vroeg men zich af of de kwaliteit van de hedendaagse poëzie inderdaad
achterbleef bij die van de klassieken. Ook de zeventienjarige Rijklof Michael van
Goens mengde zich in de discussie. Onder het pseudoniem ‘Le Philosophe sans fard’
tekende hij vrijmoedig bezwaar aan tegen het simplistische vergelijken van moderne
en klassieke literatuur door andere auteurs in het tijdschrift. Volgens Van Goens
moest men bij het bestuderen van literatuur rekening houden met factoren die een
rol speelden in de historische tijd, en niet uitgaan van objectieve maatstaven. Op die
manier pleitte hij eigenlijk voor een literairhistorische benadering van literatuur en
vertegenwoordigde hij in Nederland een nieuw idee. Bovendien sloot hij aan bij het
internationale debat tussen de ‘classiques’ en de ‘modernes’, dat in Frankrijk reeds
aan het einde van de zeventiende eeuw in de geleerdengenootschappen gevoerd werd.
De erudiete Van Goens, die al op zijn zestiende gepromoveerd was en op zijn
achttiende hoogleraar zou worden, nam een bijzonder genuanceerd standpunt in en
haalde zo de internationale discussie naar Leiden.18
De conclusie moet wel zijn dat het in 1757 opgerichte Linguaque animoque fideles,
een studentengenootschap pur sang, een serieuze doelstelling had. De studenten
dienden zich te ontwikkelen tot gerespecteerde burgers. Het genootschap, de ideale
verbinding tussen vermaak en nuttigheid (het Horatiaanse ideaal!), kon daarbij helpen.
Literatuur werd in deze kring gezien als iets dat men kon leren door veel te oefenen.
Door je literaire werk aan kunstvrienden te laten lezen en door te blijven schaven
aan je tekst kon je de kwaliteit van je pennenvruchten verbeteren. In de discussie
over de verhouding tussen moderne en klassieke auteurs speelde het Leidse
genootschap eveneens een prominente rol. Door de uitgave van een eigen tijdschrift
werden deze ideeën in bredere kring verspreid. Op die manier heeft dit ogenschijnlijk
onbelangrijke studentengezelschap wel degelijk invloed uitgeoefend op het
letterkundige leven van Leiden in de jaren zestig van de achttiende eeuw.
Een probleem waarmee het Leidse studentengenootschap geconfronteerd werd,
vormde het vertrek van een groot aantal van zijn leden. Na hun afstuderen verlieten
de studenten dikwijls de stad en hielden zij zich meestal niet meer actief met het
genootschap bezig.19 Als gevolg hiervan waren de activiteiten van de Leidse studenten
omstreeks 1763 tot een minimum beperkt. Het Leidse studentengenootschap was
een zachte dood gestorven, tot spijt van Frans van Lelyveld die betreurde dat ‘het
geheele Gezelschap weg is. Het mag noch een vriendelijke partij blijven eenige tijd,
maer dat kan ook niet lang weezen’.20

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 27

Toch deed Van Lelyveld zich waarschijnlijk pessimistischer voor dan hij in
werkelijkheid was, want in diezelfde periode begon hij ideeën over de oprichting
van een algemener genootschap te ontwikkelen. Een maand later kon hij in de Nieuwe
bydragen het volgende melden: ‘Etlyke Liefhebbers en zommige tael en
oudheidkweekende gezel schappen, in verscheiden gewesten van ons Nederland,
zijn tot het edelmoedig besluit gekomen, zich tot een algemeene Maetschappye te
vereenigen, en de handen gezamelijk in één te slaen, om onder een algemeener
opschrift en bestek de vruchten hunner oeffeningen, aen 't wetenschaplievend
Vaderland mede te deelen.’21 Het ligt voor de hand dat de studentengenootschappen
in andere steden met hetzelfde probleem van vertrekkende leden te kampen hadden
als in Leiden. Van Lelyvelds fusie-
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poging zal dan ook door hen met open armen zijn ontvangen. Ten slotte vond op
vrijdag 18 juli 1766 te Leiden de eerste vergadering plaats van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde. De vergadering, die door Kreet werd voorgezeten, vond
plaats op initiatief van Minima Crescunt. Er waren veel leden van het genootschap
aanwezig en de notulen van de laatste vergadering werden voorgelezen.22 De
Maatschappij, die zou uitgroeien tot een van de meest gezaghebbende literaire
instituties, sproot dus voort uit een klein studentengenootschap. Of, zoals men het
in 1867 verwoordde: ‘Gelijk uit eene kleine zaadkorrel vaak een breedgetakte boom
opschiet, zoo heeft ook de[ze] Letterkundige Vereeniging [...] haar ontstaan aan zeer
geringe beginselen te danken.’23
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Nonsensliteratuur als levensbeschouwelijk alternatief Filosofen
zonder filosofie
Tysger Boelens
Filosofen en geestelijken zoeken naar zin, maar soms komen ze al zoekend tot inkeer
en gaan liever op zoek naar onzin. Het resultaat is een onalledaagse wijsheidsleer:
de nonsensliteratuur.
Veel schrijvers van nonsensliteratuur zijn gesjeesde filosofen of uitgetreden
geestelijken. Ze zijn niet uitgekeken op de levensvragen, maar op de humorloze
antwoorden van godsdienst en filosofie. Ze houden de glimlachende verbazing
waarmee levensbeschouwelijkheid begint liever vast. Veel humor is spot, satire.
Satire wil iets aan de kaak stellen (onrecht, alcoholvrij bier) en is dus eigenlijk als
humor vermomde ernst. Frauduleuk, zou Koot misschien zeggen. Nonsensicale
humor daarentegen is pure humor: een niet op de man gespeeld spel met logica en
betekenisdwang. Ze blaast vanzelfsprekendheden weg en maakt je weer even een
bolletje verbazing in een wieg. Satirische humor mobiliseert dezelfde gezichtsspieren
als weerzin, nonsensicale humor dezelfde als verbazing. Het is de frauduleuke humor
van de spot die Aristoteles voor ogen had bij zijn bitse oordeel over de humoristen
van zijn tijd, de komedieschrijvers. Wat zou hij gevonden hebben van de humor van
nonsensauteurs voor wie spot zo ongeveer een synoniem is voor zelfoverschatting?
De bescheiden status in de levensbeschouwelijke sfeer van zelfs deze humoristen,
zoveel jaar na Aristoteles, blijft vreemd. Ons bestaan is wel eens monter getypeerd
als een verblijf in een dodencel, zonder duidelijke aanklacht maar met de uitnodiging
voor de eigen executie alvast op zak. Wonderlijk dat we in die cel het gezelschap
van de tragicus, die het uitzichtsloze van de situatie nog even attent onderstreept,
zoveel hoger aanslaan dan dat van de humorist, die de celmuren voor even opblaast
met een dwaze paradox. Traditioneel doen we bijzonder ernstig over
levensbeschouwelijke kwesties en reserveren we losheid en humor voor het daagse
verkeer met anderen. In de omgekeerde wereld van de nonsensliteratuur is dat
uiteraard andersom.
De dood is een gebrek aan savoirvivre Alphonse Allais
In het dagelijks leven, waar we daadwerkelijk medewezens kunnen beschadigen,
leggen nonsensauteurs een ernstige omzichtigheid aan den dag. Nonsensklassieker
Lewis Carroll voorzag als kind wormen van wapenrustinkjes, zodat ze nog een kans
maakten op het slagveld van het gazon. Gorgelrijmer Buddingh' schreef geroerd over
een overleden pissebed: ‘Hij ademde dezelfde lucht als wij’. De Franse nonsensauteur
Roland Dubillard sprak zelfs met empathie over lichaamsdelen:
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‘Arme voeten, die elkaar geen hand kunnen geven.’ Een andere Franse schrijver van
nonsens, Pierre Dac, toonde zich zowaar zorgzaam over abstracta: ‘Wat zou er
omgaan in een bezonken idee bij het langsflitsen van een gedachtesprong?’ Maar als
het om levensbeschouwing gaat hebben nonsensauteurs gewoonlijk geen scrupules.
Eigenlijk zijn wij slechts bestaande wezens Kamagurka
Neem de twintigste-eeuwse Duitse nonsensschrijver Mynona (een omkering van
‘anonym’), naar eigen zeggen een synthese van Kant en clown (hij was gepromoveerd
op Kant). Zijn motto was: ‘Ik water wijsheid in de pispotten van jullie schedels’ en
juist het ongeremd spelen met het Hoogste was volgens hem de ware wijsheid. Die
radicale speelsheid van nonsensauteurs moeten we zien als bescheidenheid. Ze vinden
het pompeus en vrijpostig om aan je levensbeschouwing een plechtige, vaste vorm
te geven. Agnosticisme is hun nog te parmantig, het zijn filosofen zonder filosofie.
In de levensbeschouwelijke sfeer past ons slechts het tegendeel van vormvastheid.
En niets is minder vormvast dan nonsensicale humor, humor die zich zelfs niet aan
de regels van de humor houdt.
Welke verdere bedenkingen hebben nonsensauteurs bij godsdienst, spiritualiteit
en filosofie? Je hebt alleen maar een hart nodig om godsdienst te kunnen plaatsen,
maar sommige nonsensauteurs vinden het toch wat onbescheiden om je zo druk te
maken over het hiernamaals. Het is zoiets als bij de soep al informeren naar het toetje.
Maar ze storen zich net zo goed aan de tafelmanieren van atheïsten als die, met
onplezierig aandoende voldoening, bulderen dat er helemaal geen toetje meer komt.
Ook onder de paraplu ‘spiritualiteit’ zien nonsensauteurs onbescheidenheid. Is hang
naar spirituele groei geen vetzucht van de ziel? Je volproppen met wijsheden is geen
wijsheid. Beter is het om op een streng nonsensdieet overtollige wijsheden weg te
grinniken, totdat er net als bij de Cheshire Cat in Alice in Wonderland alleen een
glimlach van je overblijft.
Het beoogde effect van mystiek lijkt wel wat op dat van een nonsensgrap, vooral
dat van de paradox. Het perpetuum mobile van het analytische verstand wordt even
afgestopt, met als gevolg breinvullende radiostilte. Maar mystiek doet dat met een
wat contraproductieve omhaal van Grote Woorden. Vergelijk dat eens met de limerick
in het kadertje, van die andere negentiende-eeuwse nonsensklassieker: Edward Lear.
Dat is een complete ontwenningskuur van betekenisdwang ter lengte van een gniffel.
Niet alleen mist het gedicht door de herhaling aan het slot het domme aplomb van
een pointe, maar ook de pointeloosheid wordt dan nog even getemperd door de kleine
variant in de reprise. Mystiek is mooi van discretie, maar naast nonsensliteratuur is
het allemaal nog op megafoonsterkte. Niet voor niets adviseren zen-meesters om te
mediteren over Alice in Wonderland (nonsensliteratuur wordt wel gezien als een
verbeterde, want nog discretere, versie van zen, maar zoiets kun je natuurlijk alleen
tussen twee haakjes fluisteren).
Waarom lopen filosofen over naar de nonsensliteratuur? Allereerst omdat filosofie
veel laat liggen. Neem deze vraag van de Franse nonsensauteur Jean Tardieu: ‘Hoe
zou u uw dag indelen als u onsterfelijk was?’ Bij alle gemurmureer over de
onsterfelijke ziel is die probleemstelling verwaarloosd. Ook bestudeert filosofie sinds
jaar en dag wel het absolute, maar niet het ongevere. Daarvoor moeten we terecht
bij de Duitse nonsensdichter Peter Paul Althaus in ‘Dr Enzian erforscht zur Zeit
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Eeuwig duurt het langst Kurt Schwitters
das Ungefähre’. Verder is de enige verdienste van veel filosofie dat ze eerdere filosofie
wegstreept. Het eindresultaat is dan dus neutraal. Zoals de Amerikaanse
nonsensdichter Witter Bynner het zingzegt:
He replied that it was not so
And she agreed that it was
Which is more or less what it would have been
Without their comment
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Voor een nonsensauteur als Alfred Jarry is filosofie ook wat eendimensionaal.
Filosofie is als regel óf zinnig óf onzinnig, terwijl de aardigste soort nonsens gewoon
beide tegelijk is. Jarry's eigen inleiding tot de 'patafysica is een mooi voorbeeld van
zo'n knipperboltekst. Hij legt daarin uit dat wetenschap naar wetmatigheden zoekt,
'patafysica daarentegen naar uitzonderingen. Wetmatigheden zijn trouwens ook
uitzonderingen, ze komen alleen iets vaker voor. Het is zo'n tekst waarvan je het ene
moment denkt: er zit waarachtig nog wat in ook, wetenschapskritiek in dit geval. En
het volgende moment: zo kan-ie wel weer. Misschien had Wittgenstein gelijk: ‘Alleen
als je nog veel gekker denkt dan de filosofen kun je hun problemen oplossen.’
Maar de belangrijkste reden voor de overloop van filosofen naar de
nonsensliteratuur is een verschil in beleving van de paradox, zoals bekend het laatste
woord over veel dingen van hoofd en hart. Filosofen ambiëren over het algemeen
een wat grotere eenduidigheid dan dat toppunt van dubbelzinnigheid kan bieden. Ze
zoeken de contouren van een conclusie, niet een komisch open einde. Filosofen
willen de zaak sluitend krijgen, nonsensauteurs houden haar liever open.
Nonsensauteurs accepteren niet alleen de paradox, de grap, als laatste woord, ze
maken er werk van. Wie ‘de zin van alles’ wil begrijpen heeft volgens hen een
verkeerd begrip van begrip. Nonsensliteratuur is vooral een parodie op dit hopeloze
verlangen om te begrijpen. Levensbeschouwelijkheid begint met glimlachende
verbazing en volgens nonsensauteurs kan ze daar het best ook mee eindigen.
Ondanks deze puntjes van kritiek is er binnen de nonsensliteratuur oprecht
enthousiasme voor alle gekkigheid daarbuiten. Maar we kunnen er niet omheen: er
kon per slot wel eens meer wijze bescheidenheid zitten in een theologische detective
van Woody Allen, een Heideggerparodie van Kurt Tucholsky en een Indiase
wijsheidsfabel van Jopie Breemer dan in de hooggestemde verlanglijstjes van
godsdienst, filosofie en spiritualiteit. Is er nobeler inhoud voor de pispotten van onze
schedels dan glimlachende verbazing? Zet eens een limerick van Lear in de liturgie,
geef eens college over het ongevere, wijd eens een workshop aan ‘Spirituele groei
met Jopie’. Maar hou vooral de wijze woorden van de dichter Swinburne voor ogen:
‘Fiddle, we know, is diddle; and diddle, we take it, is dee.’

There was an Old Man of Spithead,
Who opened the window and said:
‘Fil-jomble, fil-jumble,
fil-rumble-come-tumble!’
That doubtful Old Man of Spithead.

Edward Lear (1812-1888)
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Commentaren op Beets' Uitstapje naar Londen Een reisje kritisch
bekeken
George Slieker
Nadat Nicolaas Beets (1814-1903) in 1839 zijn Camera Obscura had laten
verschijnen, trad hij het daaropvolgende jaar in het huwelijk en werd predikant te
Heemstede. Het was nu echt uit met de pret: in hetzelfde jaar 1840 verscheen nog
wel de tweede druk van de Camera, het boek dat later zijn magnum opus zou worden,
maar daarna wijdde Beets zich volledig aan zijn ambt. Pas ruim tien jaar later, in
1851, verscheen de vermeerderde derde druk van de Camera.
In de tussentijd had Beets zich met volle overgave op zijn predikantenroeping gestort;
uit hoofde daarvan ondernam hij ook wat wij nu dienstreizen zouden noemen. In
1847 vertrok hij voor korte tijd naar Londen om daar aanwezig te zijn bij een groot
congres van Engelse evangelisten. Tevens wilde hij de door hem bewonderde
evangelist John Angell James (1785-1859) ontmoeten. Beets beschreef zijn ervaringen
in ‘brieven aan een vriend’ in de jaargangen 1847, 1848 en 1849 van het Tijdschrift
De Vereeniging. In 1849 werden Beets' verslagen gebundeld en uitgegeven onder
de titel Herinneringen en Indrukken van een kleinen uitstap naar Londen in Mei
1847. Het nu tamelijk zeldzame werkje zag het licht bij de Amsterdamse uitgever
H. Höveker.
Wie denkt Beets hier te vinden als reisauteur, heeft het mis: behalve het relaas van
de overtocht en de aankomst in Londen geeft het boekje vooral het verslag weer van
Beets' spirituele ervaringen en ideeën tijdens de vele samenkomsten. Voor een van
de eerste keren wordt hier ook zichtbaar wat later het ‘probleem Beets’ zou worden
genoemd: de eens zo studentikoze Beets is hier volledig predikant geworden en neigt
soms naar religieuze dweepzucht. Het boekje wemelt dan ook van de bijbelcitaten
en verwijzingen naar bijbelse passages. De her en der soms dweepzieke beschrijvingen
van Beets maken het boekje tot een weinig aantrekkelijk leesbaar werkje. Voor
liefhebbers en verzamelaars is het vooral interessant als een eerste exponent van de
radicale ommezwaai die Beets' leven had gemaakt.
Wanneer na een periode van relatieve stilte de aandacht voor zijn bekendste
geesteskind toeneemt, is Beets genoodzaakt de Camera de aandacht te geven die
nooit meer zou wijken. Met name het uitkomen van de (vermeerderde) derde druk
doet de belangstelling in alle hevigheid opleven, en zijn geestelijke arbeid kan niet
verhinderen dat hij zijn jeugdwerk hernieuwde aandacht moet geven.

Kritiek
Al snel na het verschrjnen van het Uitstapje was Beets' boekje onderwerp van een
bespreking. In 1850 verscheen in het blad De Katholiek een recensie van
Herinneringen onder de titel Verscheidenheden. Het uitstapje van Ds. Beets naar
Londen. Enige tijd geleden
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De jonge Beets.

kon ik een kleine verzameling van geschriftjes en pamfletjes door en over Beets
kopen en daaronder bevond zich een aantal artikelen en besprekingen uit dit blad
van katholieke signatuur, waaronder ook deze recensie.
De artikelen zijn ooit door een ijverig verzamelaar als katern uit de bladen gehaald
en voorzien van een omslagje en een titel in een keurig lopend handschrift. Curieus
is in dit geval vooral de toon van de recensent, een zekere A.J. Pluym, Pr. (=priester?),
die niet geheel vrij van ironie was. Het was immers nog vóór het herstel van de
rooms-katholieke bisschoppelijke hiërarchie, die pas in 1853 zou plaatsvinden. Beets
hoorde tot de Nederlands Hervormde Kerk, de ‘officiële leer’, en er bestond destijds
nog een zekere onmin tussen de staatskerk en de ‘papen’.
In de bespreking krijgt Beets er flink van langs. In één van de eerst regels herinnert
Pluym eraan hoe goed Beets erin geslaagd was in zijn Camera de ‘goede moedertaal
het zondagspak uit te trekken’; nu heeft hij ‘de goede Oude een Sabbathskleed
aangetrokken, en haar zoo sterk ingeregen in het

Rechts Nicolaas Beets op ca. 42-jarige leeftijd. Gravure door D.J. Sluyter.

orthodoxe keurslijf dat zij ter nauwernood zich bewegen kan’. Het is een duidelijke
verwijzing naar de zwaarwichtige en breedvoerige taal die Beets nu hanteert en die
haaks staat op de spreektaal die hij zijn Camera-figuren liet spreken. Dit had natuurlijk
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alles te maken met Beets' aandacht, die nu geheel op de godsdienst was gericht.
Daarbij hoorde een aangepast taalgebruik.
Beets' voorliefde voor Engeland, ingegeven door zijn Haarlemse jeugdvriend John
Ingram Lockhart, moet het hier eveneens ontgelden. Hoewel hij blijkbaar al eerder
naar Engeland wilde reizen, vertrekt Beets nu eerst omdat ‘dit op wegen Gode bekend
geschied is’. Blijkbaar was pas het congres een gerechtvaardigde aanleiding om,
gehuld in het predikantenkleed, een reis naar Engeland te ondernemen.
Maar wat de auteur het meeste stoort, is toch wel Beets' verregaande orthodoxie,
die soms lijkt uit te lopen in een lichte vorm van godsdienstwaanzin. Al bij de
overtocht wordt duidelijk dat de tocht naar Engeland geen plezierreisje is, maar dat
een hoger doel gediend wordt. Beets verwijst naar de
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reizen van de apostel Paulus en diens tochten over zee. Daarbij refereert hij tevens
aan het dichtstuk De Sint-Paulusrots van zijn vriend en ambtgenoot Bernard ter Haar
(1806-1880).
De reis verloopt niet zonder pech: Beets maakt de overtocht per stoomschip, maar
het Nederlandse schip krijgt nog vóór het bereiken van de open zee machinebreuk.
Het schip keert terug en Beets moet overstappen op een Engels schip en daarop de
nacht doorbrengen vóór men de volgende dag opnieuw vertrekt. Met het oog op deze
omstandigheden en de te verwachten stormachtige overtocht vraagt Beets zich af of
‘het by voorkomende tegenspoeden niet altijd klaar is of men in den weg des Heeren
is.’ Het wordt door Pluym niet zonder enige ironie aangehaald. De matroos die tijdens
de nacht aan dek wacht loopt en regelmatig naar de donkere hemel blikt, is eveneens
goed voor een aantal (als overbodig aangemerkte) bijbelse verwijzingen.
Ook Beets' opmerking over de slapende eenden en kippen (die als vrachtgoed aan
dek vervoerd worden) en de verwijzing in dit verband naar de ark van Noach worden
door de auteur als gezocht
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van de hand gedaan. Pluym meent hier (misschien wel terecht) dat Beets, net als
trouwens in het gehele verslag, te pas en te onpas naar de Bijbel verwijst omdat ‘Een
ieder moet (...) weten, dat de heer BEETS bekeerd is’. En hoewel de auteur opmerkt
dat Beets in zijn jongere jaren met een ‘niet altijd verschoonbare, lichtzinnigheid’
schreef, vraagt hij zich af: ‘Moest hij [=Beets] daarom tot een ander uiterste
overslaan?’ Pluym meent dat de ‘ijskoude hand van het Calvinisme (...) den gloed
der poëzy in hem [=Beets] uitdoofde, om er een temerigen dweeper van te maken,
die in zijne ellenlange volzinnen zichzelven het allerminst uit het oog verliest’. Het
is een opmerkelijke constatering: als predikant en dichter van vooral huiselijke en
stichtelijke poëzie werd Beets door zijn eigen kringen eindeloos bejubeld en geprezen;
er bestond nauwelijks kritiek. Alleen als Byronnavolger en -vertaler was Beets
onderwerp van kritiek; na zijn benoeming tot predikant was zijn roem bijna
onaantastbaar.
Pluym lijkt met zijn constatering één van de eersten die het ‘probleem Beets’
signaleert. In zijn
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uitspraak ligt misschien ook wel de later veelvuldig aangehaalde verklaring: Beets
kòn niet anders dan zich na zijn afstuderen gedragen naar zijn nieuwe status. Mogelijk
wilde Beets doen wat van hem verwacht werd, namelijk predikant zijn; zijn
studententijd en zijn dichterschap, in elk geval de zwaarwichtige Byroniaanse kant
hiervan, hoorden nu tot het verleden. Dat liet hij zeer duidelijk merken in zijn opstel
De Zwarte Tijd (1840). Misschien niet ten onrechte constateert de recensent dat Beets
‘tot een ander uiterste’ oversloeg; zijn voor tegenwoordige beschouwers overdreven
godsdienstige uitingen zijn teveel van het goede geweest.
Beets' ontmoeting met evangelist John Angell James loopt, in elk geval voor de
eerste, niet zoals verwacht. Beets spreekt James ‘op een afstand’, maar moet
vervolgens nog enige uren wachten om hem daadwerkelijk de hand te drukken. De
inhoud van het gesprek geeft hij niet weer, want het ging het meer om' de indruk van
het gesprokene dan zijn inhoud'. En hoewel Pluym zich van commentaar op de zaak
onthoudt, lijkt de gang van zaken (in een eigentijdse visie) nog het meest op de
langgewenste ontmoeting van een bewonderaar met zijn geliefde popidool, die van
de kant van het idool flauwtjes en enigszins plichtmatig verloopt. Pluym eindigt zijn
relaas van deze ontmoeting met de woorden ‘Zij scheidden niet, zonder samen
gebeden te hebben’. Uiteraard, want Beets was immers ‘bekeerd’, al waren zijn
verwachtingen voor deze ontmoeting mogelijk te hoog gespannen. Zonder zich
daadwerkelijk zo uit te drukken, ontkomt de recensent toch niet aan een zekere ironie.
In zijn commentaren heeft Pluym, als katholiek in die tijd toch een zekere
buitenstaander, gedaan wat Beets' geloofsgenoten misschien niet durfden: Beets van
zijn voetstuk tillen en terugplaatsen in de nuchtere werkelijkheid. De dichter die als
jongeman en student-auteur al bejubeld was, werd misschien wel tegen wil en dank
door die reputatie achtervolgd, al was hij niet ongevoelig voor de vele lofprijzingen
die hem in zijn leven te beurt vielen. Op te jonge leeftijd al hooggeprezen, moest hij
zijn leven lang aan die reputatie voldoen. Ook zijn kwaliteiten als predikant werden
mogelijk op een al te hoog voetstuk geplaatst. Wellicht dat enige afstanden nuchter
verstand menig bewonderaar, maar zeker ook Beets zelf, eerder de ogen had doen
openen. Al werd hij, na het enigszins traag op gang komen van het succes van de
Camera, alsnog geprezen om dit boek, als dienaar van het Evangelie, als huispredikant
van het Huis van Oranje en als dichter van stichtelijke poëzie was zijn reputatie in
zijn eigen tijd gevestigd. Pas na zijn dood worden de meningen over de Camera en
zijn overige dichtwerken wat genuanceerder. Het reisje naar Londen is dan al weer
bijna vergeten.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 27

Literatuur
Nicolaas Beets, Herinneringen en Indrukken van een kleinen uitstap naar Londen
in Mei 1847. Amsterdam, 1849
A. Pluym, ‘Verscheidenheden. Het uitstapje van Ds. Beets naar Londen’. In:
De Katholiek (1850).

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 27

23

Het historiografische gebruik van Aziatische bronnen door François
Valentyn1 ‘Kennis van zeer veel fraeje zaaken’
Siegfried Huigen
Voor de historiografische delen in zijn magnum opus Oud en Nieuw Oost-Indiën
maakte François Valentyn ook gebruik van Aziatische bronnen. Behalve over Maleise
manuscripten beschikte hij over Indiase miniaturen, die de Amsterdamse verzamelaar
Simon Schijnvoet aan hem had geleend en die door Valentyn niet alleen als
illustratiemateriaal maar ook als historische bron werden gebruikt. Van Joan Simons,
de voormalige VOC-gouverneur van Ceylon, kreeg hij vertalingen van kronieken van
de Singalese koningen.2 Ondanks Valentyns scepsis over het waarheidsgehalte van
sommige van zijn Aziatische bronnen, gebruikte hij deze toch om de prekoloniale
geschiedenis van Ambon, Malakka en Ceylon te beschrijven, en gebruikte hij de
miniaturen van Schijnvoet voor zijn ‘Levens der Groote Mogols of der Keizeren van
Hindoestan’.
Oud en Nieuw Oost-Indiën (1724-6) van François Valentyn (1666-1727) was tot
diep in de negentiende eeuw het omvangrijkste boek over Azië dat in Europa is
gepubliceerd.3 Het bestaat uit bijna 5000 foliobladzijden en bevat ongeveer 1200
afbeeldingen. Na een lange inleiding waarin Valentyn de eerste contacten tussen
Europa en Azië beschrijft, geeft hij in afzonderlijk gepagineerde secties beschrijvingen
van de gebieden waarmee de VOC handelsbetrekkingen onderhield of die door haar
onderworpen waren. Het boek beschrijft niet alleen de gebieden die tot het latere
Nederlands-Indië zijn gaan behoren, maar ook de belangrijkste handelsvestigingen
en kolonies van de VOC in een veel groter gebied, dat zich uitstrekte van Kaap de
Goede Hoop tot Japan.
Een belangrijk deel van de streekbeschrijvingen (van Ambon, Ceylon, Malakka,
etc.) is gewijd aan geschiedenis, in Valentyns termen ‘de Saaken, aldaar
voorgevallen’.4 Hoewel de strekking van de historische delen vaak patriottisch is,
waardoor de aandacht vooral gericht is op wapenfeiten van de Nederlanders in
Oost-Indië, heeft Valentyn incidenteel geprobeerd de prekoloniale Aziatische
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geschiedenis te beschrijven. De mate waarin hij dat heeft gedaan, was afhankelijk
van de beschikbaarheid van Aziatische bronnen.

Maleise handschriften
Valentyn beheerste het Maleis goed. Hij was van 1686 tot 1694 en van 1705 tot 1713
in Indië geweest, de langste tijd als ‘Maleis predikant’ op Ambon, wat betekende
dat hij in het Maleis preekte. Hij had ook gewerkt aan een bijbelvertaling in de
Ambonse variant van het Maleis, die nooit is uitgegeven. Tijdens zijn verblijf op
Ambon heeft hij veel moeite gedaan Maleise handschriften te bemachtigen, waardoor
hij een van de weinige Europese eigenaren was van een kleine Maleise
handschriftenverzameling. Zijn Ambonse kennissen hebben hem waarschijnlijk bij
het totstandkomen van zijn verzameling geholpen, want Valentyn had contact met
Ambonse eigenaren van Maleise handschriften, vooral islamitische geestelijken. Het
was onder hen gebruikelijk manuscripten ter beschikking te stellen aan
belangstellenden om er afschriften van te maken.5
Valentyn was zo trots op zijn verzameling dat hij er een catalogus van opnam in
zijn grote werk. Uit deze catalogus en de latere veilingcatalogus van zijn bibliotheek
blijkt dat Valentyn de bezitter was van minstens 27 Maleise werken, waaronder zich
enkele klassieke teksten uit de Maleise literatuur bevonden.6 Uit de vroeg-islamitische
periode (eind vijftiende tot begin zestiende eeuw) bezat hij de Hikayat Amir Hamzah
en een vroege redactie van de Sejarah Melayu; uit de klassieke periode (tweede helft
zestiende tot begin achttiende eeuw) had hij de Hikayat Indraputra, de Hikayat Isma
Yatim en de Taj as-salatim.7 De vier eerstgenoemde teksten zijn verhalend van
karakter. Zijn favoriete werk was het laatstgenoemde, de vorstenspiegel Taj as-salatim
(‘de kroon der Koningen, genaamd’). Hij noemt het ‘een heerlyk boek, en onder hen
in 't gebruik als by de ouden κνροπαιδεια van Xenophon. Dit is door eenen Bochari
in Djohor gemaakt, en 't beste Maleits boek, dat ik kenne’.

Singalese koningen
Zijn scepsis had onder meer te maken met ontwikkelingen in de Europese
geschiedschrijving. Sinds de vijftiende eeuw gingen Europese historici voorzichtiger
met bronnen om. Toch stonden vroegmoderne Nederlandse geschiedschrijvers nog
dichter bij Jacob van Maerlant dan bij Leopold von Ranke.8 Bij het schiften van de
documenten was niet zozeer bronnenkritiek als wel het eigen werkelijkheidsbeeld
doorslaggevend voor het afwijzen van overgeleverde geschiedverhalen als ‘fabels’
of opnemen ervan in de eigen versie van de geschiedenis. Soms nam Valentyn zelfs
geschiedverhalen op die hij als ‘fabelachtig’ typeerde. Zijn behoefte een voorstelling
van de vroegste geschiedenis van bijvoorbeeld Ceylon te geven was zo groot dat hij
zelfs onwaarschijnlijke verhalen opnam met de herhaalde aantekening dat je ze niet
kon geloven. Wat hij zegt over de Ambonse Hikayat Tanah Hitu (Historie van Hitu)
gold in zekere zin voor al zijn Aziatische bronnen. Hoewel een Aziatische bron vanuit
zijn standpunt vaak tekortkomingen vertoonde, bevatte deze niettemin ‘kennis van
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zeer veel fraeje zaaken [...], van welke wy anders niets zouden geweten, en waar van
wy ons in dit Werk bediend hebben’.9
Voor zijn geschiedenis van Ceylon maakte Valentyn gebruik van in historisch
opzicht dubieuze Singalese documenten, die hij van gouverneur Simons had gekregen.
Tijdens zijn ambtstijd op Ceylon had Simons onderzoek laten doen naar het inheemse
recht en daarbij gebruikgemaakt van inheemse deskundigen.10 Op die manier moet
hij onder meer in het bezit zijn gekomen van de meest volledige geslachtslijsten van
Singalese vorsten waarover men tegenwoordig beschikt. Deze lijsten vertonen sterke
overeenkomsten met de genealogie van Singalese koningen in de kronieken Rajavaliya
en Mahavamsa.11
Sommige gedeelten uit deze Singalese documenten waren in tegenspraak met het
wereldbeeld van een vroegachttiende-eeuwse dominee. Dat de stichter van het
Singalese vorstengeslacht uit de zon was geboren en dat een van zijn erfgenamen
voortkwam uit de kruising tussen een leeuw en een prinses, leek hem ongeloofwaardig.
‘Voor my, ik geloove van 't eene zoo veel, als van het andre, dat
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is, dat het alles, zonder eenige grond is’. Om er het beste van te maken volgde
Valentyn de versie van de ‘Oudste en verstandigste Lieden van dit Land’ en nam hij
de verhalen toch op in ‘Byzondere Zaaken van Ceylon’.12 In ‘Byzondere Zaaken van
den Godsdienst op Ceylon’ geeft Valentyn bovendien een indruk van de Ceylonese
wijsheidsliteratuur (p.386-401), ‘op dat men nu van de Cingaleesen, en de Malabaren
[Tamils] op dit Eyland woonende, niet al te geringe gedagten, even of zy woeste en
onbeschaafde Heydenen waren, hebben mogt’ (p.386).

De tweehoornige Alexander
Uit dezelfde behoefte aan volledigheid heeft Valentyn ook veel moeite gedaan om
een manuscript van de Hikayat Iskandar Zulkarnain (‘historie van de tweehoornige
Alexander’) op te sporen; helaas zonder resultaat. Hij had informatie uit dit handschrift
graag willen gebruiken voor zijn overzicht van de ontdekkingsgeschiedenis van Azië
in de eerste sectie van Oud en Nieuw Oost-Indiën. Uit een transscriptie van een brief
van sultan ‘Jang de Pertoean’ uit 1686 en vermoedelijk ook uit gesprekken met
kenners van Maleise literatuur op Ambon kende hij ongeveer de inhoud van dit vanuit
een westers perspectief merkwaardige verhaal, waarin vreemde en vertrouwde
elementen op een verwarrende manier met elkaar vermengd zijn.13
Tegenwoordig is bekend dat de Hikayat Iskandar Zulkarnain teruggaat op een
Griekse roman van een auteur die bekendstaat als Pseudo-Callisthenes (eind derde
eeuw). Deze gefictionaliseerde biografie van Alexander de Grote was in Europa via
Latijnse bewerkingen uit de vierde eeuw de basis van de middeleeuwse
Alexanderromans, zoals Alexanders Geesten van Jacob van Maerlant. Het verhaal
kende daarnaast ook een Aziatische traditie. Op grond van een Syrische vertaling
van de Griekse tekst was er een Arabische versie ontstaan, waarin Alexander
geïdentificeerd werd met Dhu 'l-qarnain (‘de tweehoornige’), een figuur uit Soera
18: 82-101 in de Koran. Alexander is in de islamitische versie van het
Alexanderverhaal omgesmeed tot de geloofsheld Iskandar dhu 'l-qarnain, de
tweehoornige Alexander, die niet alleen de wereld verovert, maar ook de islam
verspreidt met steun van zijn religieuze mentor Aristoteles en de profeet Khidir, een
populaire figuur uit Arabische volksverhalen. Iskandar is bovendien van Perzische
origine, de zoon van ‘Darab’ van Perzië, die als rechtmatige troonopvolger zijn broer
Dara (Darius) verslaat. De Hikayat Iskandar Zulkarnain was de zestiende-eeuwse
Maleise versie van dit verhaal. Dankzij het verhaal werd Iskandar een populaire naam
van Maleise vorsten die hun afstamming graag herleidden tot Iskandar en die vaak
opdrachtgevers waren voor de vervaardiging van manuscripten van de Hikayat
Iskandar Zulkarnain.14
Valentyn zag natuurlijk dat dit verhaal erg vrij omging met de historische gegevens,
maar hij wilde het toch gebruiken voor zijn geschiedenis van vroegste contacten
tussen Europa en Azië, waarin Alexander vanwege zijn expeditie naar India een
belangrijke figuur was. Hij vermoedde ook al dat het Maleise verhaal van Arabische
en Perzische herkomst moest zijn: ‘dat die historie met de Mohammedaansche
Godsdienst, door de Perzen en Arabiers, in hunne letter en taal eerst overgebragt, en
dus ook daarna aan de Indianen [Indiërs], (zoo als zy'er nu verhaal van doen) eerst
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in die talen medegedeelt, en daar na weer van deze of gene gaauwe Maleyers in
hunne taal en letter (zynde mede de Arabische) historiswyze opgesteld zal zyn’.15
Inderdaad is het verhaal volgens de huidige stand van onderzoek via India in het
Maleise taalgebied terechtgekomen. Valentyns belangrijkste bezwaar tegen de
geloofwaardigheid van het verhaal was het islamitische geloof van Iskandar.
Alexander kon immers onmogelijk negenhonderd jaar voor de geboorte van de profeet
al een moslim zijn geweest; ‘een grove misslag’, vond Valentyn.16

Historie van Hitu
Hoewel de Maleise hikayats over het algemeen volgens Valentyn ‘met veel
verdichtzelen [waren] opgevuld’, beschouwde hij twee teksten als betrouwbare
bronnen: de eerder genoemde Sejarah Melayu (Maleise geschiedenis) en de Hikayat
Tanah Hitu (Historie van Hitu). In de latere, nu bekende versie van de Sejarah Melayu
is dit werk een van de hoogtepunten uit de Klassiek-Maleise literatuur. Valentyn
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bezat vermoedelijk een oudere, korte versie, die hij in zijn catalogus aanduidt als
‘Soelalet essalathina’ (Geschiedenis der Koningen).17 Anders dan de latere versie
van de Sejarah Melayu bevatte de oudere versie die Valentyn bezat, geslachtslijsten
van Maleise koningen met inbegrip van aanduidigingen van hun regeerperiodes
volgens de islamitische kalender.
Valentyn was niet de eerste westerling die deze tekst onder ogen kreeg. Zijn
‘Amptgenoot’ Van der Vorm had een soortgelijke tekst al gebruikt in een overzicht
van de geschiedenis van Malakka.18
Valentyn gebruikte diens overzicht in combinatie met het manuscript dat hij bezat,
om zijn geschiedenis van prekoloniaal Malakka te schrijven. Het stelde hem in staat
de ‘eerste beginselen van de Maleyers naeukeurig’ na te speuren.19
Voor het begin van de geschiedenis van Ambon in zijn ‘Ambonsche Zaaken’
steunde Valentyn op de Hikayat Tanah Hitu (fig.1).20 Deze ‘Historie van Hitu’ bevat
een beschrijving van de inheemse staat Hitu op het noordelijke schiereiland van
Ambon, vanaf de stichting tot aan zijn ondergang in het midden van de zeventiende
eeuw. De tekst is in Makassar (Zuid-Celebes) geschreven door imam Ridjali, die
zelf actief had deelgenomen aan het gebeuren dat hij beschrijft. Na de nederlaag van
Hitu moest hij zijn land ontvluchten. De Historie van Hitu eindigt met de vlucht van
de auteur:
Sifaridjali [Ridjali] vroeg een prauw aan de mensen van Kelang, volgde
de orangkaja [dorpshoofd] naar het land Buru en vestigde zich in de negorij
Lisiela om zich bij de orangkaja kimelaha aan te sluiten.
Na enige tijd arriveerde een prauw met een bloedverwant van hem, Patih
Laik genaamd, en Ulu Ahutan, die naar hem op zoek waren. Zij ontmoetten
elkaar en wisselden nieuws uit over alles wat het land Hitu en de Hollanders
betrof. Zijn broeders brachten hem van alles op de hoogte en toen Sifaridjali
dat had aangehoord, nam zijn droefheid nog verder toe.
Allen zeiden: ‘Wat valt eraan te doen, het is de wil van de verheven God.
Wij kunnen beter naar een ander land in ballingschap gaan, om niet meer
van ons eigen land te hoeven zien en horen’. Daarna namen zij afscheid
van de orangkaja kimelaha en de kipati.21
Ook voor het verwerken van de Hikayat Tanah Hitu was er een Europese voorganger.
De op Ambon gestationeerde Duitse natuurhistoricus Georg Rumphius had de tekst
al gebruikt voor De Generale Lantbeschrijvinge van het Ambonse Gouvernement en
De Ambonsche Historie. Rumphius had het verhaal min of meer ingepast in de
christelijke jaartelling en de tekst in hoofdstukken verdeeld, wat door Valentyn met
wat kleine veranderingen is overgenomen.22 Valentyn heeft echter intensiever van
het manuscript gebruikgemaakt dan Rumphius. In de eerste veertien bladzijden van
zijn ‘Ambonsche Zaaken’ biedt hij niet alleen een samenvatting van Ridjali's verhaal,
maar heeft hij de informatie uit het manuscript bovendien aangevuld met informatie
uit orale bronnen.
De ‘Historie van Hitu’ begint met vier stichtingsverhalen die moesten verklaren
waarom er in Hitu traditioneel een vierhoofdig bestuur bestond. Voor de moderne
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onderzoeker is het historische gehalte van de verhalen twijfelachtig.23 Valentyn lijkt
daar anders over gedacht te hebben. Hij heeft zijn Ambonse kennissen zelfs om
aanvullende informatie gevraagd. In het tweede stichtingsverhaal uit de ‘Historie’
arriveren er bijvoorbeeld kolonisten uit Oost-Java aan de kust van Hitu, die beginnen
met de bouw van een dorp. Toen ze daarmee bezig waren, vonden ze een hond. Deze
hond kreeg een bundeltje met kleinigheden omgebonden die aangaven uit welk land
de kolonisten afkomstig waren. ‘Daarna werd de hond losgelaten om naar zijn meester
in de negorij terug te gaan. Toen zijn meester het bundeltje zag, bekeek hij die
kleinigheden en zei tegen de omstanders: “Daar op het strand zijn ook mensen.”’24
Vervolgens hing de eigenaar van de hond vruchten van zijn land om de nek van het
dier, waarmee het weer naar het strand ging. Zo ontstond er contact tussen beide
partijen.
Valentyn beschouwde de hond als een historisch gegeven en heeft zijn Ambonse
kennissen gevraagd wat de hond precies om zijn nek droeg. Hassan Soeleyman, ‘een
Moors Priester, naderhand Orang Kaja van Hila (...) een zeer gaeuw en verstandig
man’ wist hem naast andere feiten te vertellen dat de kolonisten een ‘ajuin’ om de
hals van de hond hadden gebonden, waarna de dorpelingen de hond terugstuurden
met een ‘pisang’. De Kila Keli, de ‘Koning van Hitoe Lama, een zeer verstandig en
ervaren man in de Moorsche schriften’ wist nog meer details, ook over de hond. De
kolonisten
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Fig.1 Een bladzijde uit het manuscript Cod. Or. 5448 van de Hikayat Tanah Hitu. (UB Leiden.)
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zouden hem behalve de genoemde ajuin ook ‘zout, peper en eenige andere Javaansche
Koopmanschappen’ om de hals hebben gebonden, waarna hij met een kransje vruchten
om zijn hals (‘Lanças, Djamboe, Soekom, enz.’) zou zijn teruggekomen.25 De
kwalificaties van Valentyns zegslieden als ‘verstandig en ervaren’ en hun hoge positie
in de inheemse samenleving moesten de betrouwbaarheid van de informatie
garanderen. Binnen de vroegmoderne epistemologie waren verstandige ‘gentlemen’
de beste getuigen.26

Het ‘Vrouwen Timmer’ van de nawab
Misschien nog opmerkelijker is de manier waarop Valentyn Indiase miniaturen heeft
gebruikt. Van Simon Schijnvoet had hij een reeks tekeningen gekregen die gebruikt
zijn voor de vervaardiging van maar liefst 55 platen, de grootste hoeveelheid Indiase
miniaturen die tot dat moment in een Europees boek waren gepubliceerd.27 Schijnvoet
was overigens niet de enige verzamelaar van Indiase miniaturen in de Republiek.
Valentyn had dit soort tekeningen ‘by verscheide liefhebbers’ gezien.28 Een daarvan
was mogelijk Nicolaas Witsen, wiens verzameling Indiase miniaturen tegenwoordig
in het Rijksmuseum bewaard wordt.29
De zeventiende-eeuwse Indiase miniaturen zijn een voorbeeld van vroegmoderne
overdracht van technieken. Onder invloed van Europese kunst hadden Noord-Indiase
miniatuurkunstenaars zich met succes mimetische technieken eigen gemaakt. De
aldus vervaardigde miniaturen vielen niet alleen in India, maar ook in Europa in de
smaak, zozeer zelfs dat ze op bestelling geleverd werden aan de liefhebbers in Europa.
De uitwisseling verliep soms in cirkels, want Rembrandt heeft weer Indiase miniaturen
gekopieerd (fig.2).30
Valentyn gebruikte de miniaturen vooral als illustraties voor zijn ‘Levens der
Groote Mogols’, een geschiedenis van de Mogoelkeizers, vanaf de stichting van de
dynastie door Timoer Lenk tot 1723. Omdat Valentyn nooit in India is geweest
(evenmin in Ceylon of Malakka), is deze beschrijving gebaseerd op gepubliceerde
beschrijvingen van India en op VOC-documenten. De 55 prenten behoren tot de
mooiste in zijn boek en werden door hem niet alleen voor de versiering gebruikt
maar ook als historische documenten. Door middel van een ekphrastische beschrijving
van de voorstellingen distilleerde hij historische informatie uit de miniaturen. Een
mooi voorbeeld is zijn beschrijving van het ‘Vrouwen Timmer’ (harem) van ‘Emier
Jemla’ (Mir Jumla; fig.2), de beroemde nawab (generaal en provinciegouverneur)
van Mogoelkeizer Aurangzeb (1658-1707):
Hy [Mir Jumla] zit daar op een Sofa tegen een kussen, en op zyn knien
met de beenen achter uit leggende by zyn liefste Wyf, die hy by de handen
vat, terwyl een Hofdame van agter bezig is om haar hair te zuiveren. [...]
Terwyl hy deze Vrouw begluurd is een Slavin agter hem bezig om hem
met een Paauwenstaart te waaijen en te verkoelen, en een andre, die agter
haar staat, wyst met de vinger op de mond, zoo als die waaister na haar
omziet, van te zwygen.31
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Vervolgens beschrijft Valentyn wat alle figuren op de prent doen. Zo drinkt een
vrouw links volgens hem ‘een kopje Koffi of Kaweh (zoo zy 't noemen)’. De
oorspronkelijk tekening was ingekleurd, wat Valentyn laat meeklinken in zijn
beschrijving, waarin hij ook iets vertelt over de Mogoelarchitectuur:
[...] in deze prent zelfs [de oorspronkelijke miniatuur] was alles in dit
gebouw zeer fraai of met verguldsel, of met hemelsblaauw opgecierd, en
zoo wonderlyk aanlokkend en cierlyk gemaakt, dat men mylen verre gaan
zou, alleen, om 't gezigt van dit verheven en prachtig gebouw, hoewel
dezen Heer [Mir Jumla] zelf het fraaiste van dezen ganschen prent, en een
ongemeen fraai Mogolder is, in wiens wezen men veel deftigheit, en een
groot verstand ziet doorschitteren.32

Interculturele raakvlakken
Het interieur van de harem op de miniatuur had voor Valentyn dezelfde documentaire
waarde als de nauwkeurige afbeeldingen van schelpen in zijn Oud en Nieuw
Oost-Indiën. De fysionomie van de getekende Mir Jumla maakte het daarom mogelijk
het karakter van de historische figuur te raden. Ongebruikelijk was dat niet, want
andere vroegmoderne historici gebruikten portretten (van Europese kunstenaars) ook
als historische bron.33
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Voorzover Valentyn schriftelijke Aziatische bronnen betrouwbaar achtte, deed hij
wat historici van Zuidoost-Azië tot voor kort ook deden wanneer ze Maleise of
Javaanse teksten als bron gebruikten: hij selecteerde teksten die overeenkwamen met
westerse vormen van geschiedschrijving.34 Teksten zoals de Hikayat Tanak Hitu en
de Sejarah Melayu leken in veel opzichten op middeleeuwse Europese kronieken,
die door vroegmoderne geschiedschrijvers vaak als historische bronnen gebruikt
werden.35 Voor de stichtingsverhalen in de Maleise teksten bestonden in Europa
bekende parallellen. De verhalen over de stichting van Rome werden in veel geleerde
kringen nog voor waar gehouden.36 Valentyn verwijst zelf bovendien in ‘Batavia's
Grondvesting’ naar de meer recente ‘Bataafse mythe’, waarbij hij geloof hechtte aan
de variant waarin de uit Duitsland afkomstige Bato zich kwam vestigen op ‘dat Eiland
tusschen de Rivieren de Waal en de Rhyn, dat heden nog na hem de Betuwe genaamd
wierd’.37
Uiteindelijk steunde slechts een relatief klein gedeelte van Valentyns grote werk
op Aziatische bronnen. Dit was eerder het gevolg van de beperkte beschikbaarheid
ervan dan van desinteresse. Valentyn had veel moeite gedaan Maleise handschriften
te verzamelen, maar op Ambon waren de mogelijkheden beperkt omdat hij daarin
de periferie van het Maleise cultuurgebied woonde. Zijn toegang tot bronnen uit
andere delen van Azië was afhankelijk van toevallige omstandigheden, zoals zijn
vriendschap met de voormalige Ceylonese gouverneur Simons en met de Amsterdamse
verzamelaar Schijnvoet.
Uit het gegeven dat Valentyn zelfs bronnen gebruikte die hij onbetrouwbaar achtte,
blijkt juist zijn drang om ook de prekoloniale geschiedenis van Azië te beschrijven.

Fig.2 De nawab Mir Jumla in het ‘Vrouwen Tittmer’ (uit: Oud en Nieuw Oost-Indiën, ‘Levens der
Groote Mogols’). Valentyn publiceerde in 1726 de grootste hoeveelheid Indiase miniaturen die tot
dat moment in een Europees boek waren gepubliceerd, (UB
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Over de leraar Nederlands in Droom is 't leven (1953) van Willem
G. van Maanen ‘Nooit de daad bij het woord’
Peter Altena
Soms lees je dankbare herinneringen van schrijvers aan hun leraren Nederlands. Rob
Nieuwenhuys werd door zijn leerlingen Bernlef en Schippers zo vaak de hemel in
geprezen, dat het hem bij leven moet zijn gaan duizelen. Gerard Reve tekende met
dankbaarheid het portret van zijn leraar Nederlands, D.A.M. Binnendijk.
Die dankbaarheid lijkt te wijken op het moment dat de leraar Nederlands zijn intrede
doet in de roman. Zo is er Theo Altena, de leraar Nederlands van het Westfries
College in De buitenvrouw van Joost Zwagerman: een bekrompen en angstige man,
verdwaald in de wereld van overspel en discriminatie. Benauwdheid kenmerkt ook
Frits Schotel de Bie, de leraar Nederlands in Ivoren wachters van S. Vestdijk: in de
klas behandelt hij Justus van Effen en buiten de klas heeft hij geen idee.
Dankbaarheid geldt evenmin de neerlandicus, de gestudeerde literatuurbeschouwer
met zijn voorliefde voor structuren, diepgang en dubbele bodems. Maarten 't Hart
heeft meer dan eens de staf gebroken over de academisch geschoolde neerlandicus
en diens onverdraaglijke betweterij. Kees Fens, zo lang de vaandeldrager van de
neerlandistiek, heeft enkele jaren geleden in de Volkskrant de neerlandistiek min of
meer dood verklaard, al was dat dan niet het gevolg van 't Harts fatwa. Wat ik ervan
onthouden heb, is dat de neerlandicus volgens Fens weinig nut meer had, de
academische opleiding stelde ook weinig meer voor, misère alom.
De neerlandicus mag dan tot een bedreigde mensensoort behoren, de leraar
Nederlands blijft een veel voorkomend personage in de literatuur. En vermoedelijk
ook nog wel enige tijd buiten de literatuur. In de Nederlandse literatuur moet hij het
naar het schijnt afleggen tegen de leraar geschiedenis, maar hij wint het in de literatuur
van de voorbije honderd jaar dan weer moeiteloos van de leraren wiskunde of
gymnastiek.
Het verlangen om een geschiedenis van de leraar Nederlands in de Nederlandse
literatuur te schrijven wordt gedempt door de herinnering aan eertijds populaire
studies over pakweg de notaris en de dominee in de Nederlandse literatuur, studies
die veelal ontaardden in eindeloze overzichten, voorzien van wat knorrige
kanttekeningen over de vertekening van het honorabele beroep in de literatuur.
Misschien verschaffen beelden van de leraar Nederlands, zoals die voorkomen in de
literatuur, desondanks enig zicht op de veranderingen in het imago van deze benarde
beroepsgroep, misschien willen deze beelden zelfs wat meer zeggen.
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De leraar Brom
In de subtiele novelle Droom is 't leven, waarmee Willem G. van Maanen in 1953
debuteerde, treedt een leraar Nederlands op: zijn naam is Brom en toen hij bijna
zestig was, is hij ‘met vervroegd pensioen’ gezonden. De naam Brom laat intussen
weinig ruimte voor optimistische associaties: het vervolg bevestigt alle sombere
vermoedens.
Over de reden van zijn vervroegde pensionering wordt bepaald niet geheimzinnig
gedaan: hij maakte in de klas dubbelzinnige grapjes en hield er een wat ongezonde
belangstelling voor jonge meisjes op na. Klachten daarover verleidden de directeur
om wat eerder afscheid van Brom te nemen. zijn reputatie van ‘vieze oude man’ doet
hij in de novelle eer aan door een van zijn huisgenoten te bespioneren. Slachtoffer
van zijn voyeurisme is Liesje Hemeling, een jonge celliste. Hij kan haar kamer zien
als hij door een gaatje in de vloer kijkt.
De suggestie wordt gewekt dat het voyeurisme van Brom in de plaats is getreden
van echt leven. Verder dan vieze praatjes en gluren is hij niet gekomen, weet de
verteller, ‘hij heeft nooit de daad bij het woord gevoegd’. Of de lezers en de levenden
daar erg rouwig over moeten zijn, wordt wijselijk in het midden gelaten.
Brom is een man van het woord en hij gedraagt zich conform de reputatie van de
leraar Nederlands als een onverbeterlijke frik. Als de celliste bij hem haar nood klaagt
en onhandig genoeg laat weten dat ze de laatste tijd zichzelf niet meer is, antwoordt
Brom met een zeker zelfgenoegzaam sarcasme: ‘Wie ben je dan wel, Liesje, als je
jezelf niet bent?’ Bravo! Uiterst gevat. Wat later adviseert hij haar om altijd in het
woordenboek te kijken als ze een onbekend woord hoort. Met enige schaamte hoor
ik het mezelf zeggen.
De leraar Nederlands is bij Van Maanen zo verliteratuurd dat hij zich het liefst
ziet ‘als een romanfiguur’: van al wat hij voelde of dacht, zocht hij een voorbeeld in
de literatuur. Al in het begin van de novelle heet het dreigend: ‘De literatuur heeft
de oude leraar te pakken.’ De literatuur laat niet meer los en de leraar mist daardoor
het leven.

Broms canon en het leven
In het huis waar de oud-leraar woont, voltrekt zich aan twee jonge bewoners een
drama. Het gaat om de al genoemde celliste, wier achternaam even weinig goeds
belooft als die van de leraar, en om Vosmaer, een jonge student wijsbegeerte en
letteren. De student heeft in de novelle alleen een achternaam en die achternaam is
in de literatuurgeschiedenis geen onbekende. Met beiden loopt het verkeerd af, zij
raken verstrikt in het labyrint van angsten fantasie.
Dat rampen zich aankondigen ziet Brom wel, maar hij kleedt dat alles
gewoontegetrouw en veiligheidshalve in de gewaden van de oudere letterkunde,
zodat hij alles net niet ziet. Hij vergelijkt Liesje met Mariken van Nieumeghen en
ziet in de booswicht Roffiaan, die haar in het ongeluk stort, een nieuwe Moenen. In
de student Vosmaer herkent hij de gedaante van Piet Paaltjens: de student spreekt in
snikken en grimlachjes. Ook de Reinaert en het werk van Anthonis de Roovere
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komen voorbij in het leven en de gesprekken van Brom. De consequenties van de
gelijkenis tussen leven en literatuur weigert Brom te aanvaarden: hij ziet deze wel
maar kijkt weg als daadkracht gevraagd wordt.
Brom troost zich op het slagveld met het werk van Jan Luyken. Op diens oeuvre
was hij op jonge leeftijd gepromoveerd en nu grijpt hij naar ‘Droom is 't leven, anders
niet’, de eerste regels van het gedicht ‘Air’ uit Luykens Duytse lier (1671). Een
voorzichtig ontwaken besluit de novelle, Brom slaat het boek dicht en smeekt om
gewekt te worden uit de droom. Te laat, te laat, helaas.

Brom, Brom en Meeuwesse
Interessant is het referentiekader van Brom en zijn benadering van literatuur.
Intrigerend is in dat verband vooral zijn Luyken-dissertatie. Het toeval wil dat enige
tijd voor de verschijning van Droom is 't leven, in Utrecht een proefschrift over
Luyken verdedigd werd: met Jan Luyken als dichter van de Duytse lier schreef Karel
Meeuwesse (1914-1991) in 1952 eigenlijk het eerste fatsoenlijke boek over Luyken.
Wat Meeuwesse in zijn proefschrift betoogde, vertoont grote overeenkomsten met
wat
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Brom naar eigen zeggen al als jongeman beschreef: de weg van Luyken van eros
naar mystiek. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Van Maanen door het boek
van Meeuwesse geïnspireerd werd om zijn Brom met Luyken in verbinding te
brengen. Bij de naam Brom zal de lezer van tegenwoordig onmiddellijk aan een
speaking name denken, maar in 1953 werd ongetwijfeld óók gedacht aan Gerard
Brom (1882-1959), gedurende een lange periode hoogleraar Nederlandse letterkunde
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Gerard Brom ging in mei 1952 met
emeritaat. De bladzijden die Jos Joosten in Lijnen en breuken (1998) aan de jaren
van Brom als hoogleraar wijdde, geven de indruk dat de hoogleraar zijn achternaam
als speaking name met ere droeg. Een van de opvolgers van Brom in Nijmegen was
overigens... Meeuwesse, maar dat was enkele jaren na Droom is 't leven.
De literatuur waar de gepensioneerde leraar naar verwijst, is uitsluitend oudere
literatuur; de geschiedenis houdt voor hem op bij Piet Paaltjens. Dat kan een gevolg
van Broms specialisatie en voorliefde zijn, maar het tekent de man óók als een man
van het verleden. De literatuur van de twintigste eeuw heeft in het hoofd van Brom
geen asiel gevonden. Het is vooral de ‘oude’ literatuur die de oude leraar te pakken
had.
In Broms benadering van literatuur domineert het bewonderend citeren. De Roovere
en Luyken worden aangehaald en daarbij blijft het dan. Geen zinnig woord van
analyse wordt aan de regels toegevoegd. Het citaat van De Roovere wordt ingeleid
met een soort handboekenwijsheid, waarvan de houdbaarheidsdatum reeds lang
overschreden lijkt: ‘Anthonis de Roovere, (...), een Brugse metselaar, inderdaad. Een
eigenaardige verschijning in onze letterkunde, speels en toch somber.’ In dat opzicht
oogt de leraar Nederlands Brom nu als een schim van voorbije neerlandistiek, maar
misschien was die leraar Nederlands in 1952 en 1953 nog geen anachronisme.
In 1996 herinnerde de Nijmeegse hoogleraar Van den Toorn zich de koude douche
die de student Nederlands van weleer bereid werd: ‘letterkunde betekende historische
letterkunde; de twintigste eeuw was veel te modern om bestudeerd te kunnen worden’.
Van Maanen bleef dus ongelezen en Brom en Meeuwesse hoefden zo niet op zoek
naar de verschillen met de verbeelde oud-leraar Nederlands.
De leraar Nederlands staat er in de novelle van Van Maanen lelijk op: een
geperverteerde schoolvos, die in uit het verleden geleende dichtregels spreekt en
ongeschikt is voor het leven.
Laat het niet waar zijn!

Gemengde berichten
Nieuwe ledenlijst Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Het ligt in de bedoeling op niet al te lange termijn een nieuwe ledenlijst te laten
verschijnen. De secretaris vraagt alle leden met klem wijzigingen in post- en
e-mailadressen steeds zo spoedig mogelijk te melden. Ook wordt leden van wie het
e-mailadres nog niet in de ledenlijst staat, verzocht dit adres aan hem door te geven.
In maart is het persbericht over de prijstoekenningen naar alle leden met een
e-mailadres gestuurd. Sommige mails kwamen retour omdat het adres niet meer
klopte, zonder dat uit de retourzending viel op te maken aan welke naam het ongeldige
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adres gekoppeld moest worden. Als uw e-mailadres niet meer geldig is, wilt u dan
het nieuwe even laten weten?
Gewoonlijk volgt er na het verschijnen van een ledenlijst een lawine van
wijzigingen. Het is natuurlijk beter als die lawine de secretaris vóór het persklaar
maken van de kopij voor de nieuwe ledenlijst bereikt, ofwel via mnl@
library.leidenuniv.nl ofwel per post: Secretaris Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, p/a Universiteitsbibliotheek, Postbus 9501, 2300 RA Leiden.

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de volgende prijzen
toegekend:
Prijs voor Meesterschap 2009 aan Gerrit Kouwenaar
Deze in 1920 ingestelde prijs wordt eenmaal in de vijf jaar toegekend, afwisselend
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in een van de categorieën 1) schone letteren 2) Nederlandse taal- en letterkunde en
3) geschied- en oudheidkunde, zodat de toekenning in elk van deze categorieën
eenmaal in de 15 jaar plaatsvindt. De prijs bestaat uit een gouden penning.
Uit het juryrapport: Zonder overdrijving kan gesteld worden dat Kouwenaar al
heel lang algemeen als onze grootste levende dichter wordt beschouwd. Men kan
dat opmaken uit de prijzen die hem al eerder ten deel zijn gevallen, uit de grote
hoeveelheid kritieken en studies die in de loop der jaren aanzijn poëzie zijn gewijd
en uit de invloed die hij onmiskenbaar op het werk van jongere collega's heeft
uitgeoefend. Zijn gedichten maken een letterlijk volmaakte indruk. Kouwenaar is
aan ieder gedicht blijven werken totdat het aan zijn hoge norm voldeed.
De jury bestond uit Kester Freriks, Micha Hamel, Ingrid Hoogervorst en Rudi van
der Paardt (voorzitter).
Eerdere laureaten van de prijs voor Meesterschap zijn onder meer Hugo Claus,
Ida Gerhardt, S. Vestdijk, Henriette Roland Holst en P.C. Boutens.

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2009 aan Ester Naomi Perquin
Deze in 1925 ingestelde prijs is in de taal van het reglement een ‘prijs van
aanmoediging’, tegenwoordig ook wel ‘stimuleringsprijs’ genoemd. Hij wordt ieder
jaar uitgereikt, afwisselend in de categorieën poëzie en proza, aan een schrijver van
wie in de voorgaande jaren haar/zijn eerste of eerste twee publicaties zijn verschenen.
Ester Naomi Perquin heeft twee bundels gepubliceerd: Servetten halfstok en Namens
de ander (Van Oorschot, 2007 en 2009). De prijs bestaat uit een penningen € 7.500.
Uit het juryrapport: De poëzie in Servetten halfstok en Namens de ander valt op
door het schijnbaar gewone taalgebruik en de alledaagse, herkenbare situaties, die
van een bedrieglijke eenvoud zijn, maar waarin de hele wereld doorklinkt. Perquin
stelt vragen aan het leven, probeert greep te krijgen op de wereld en haar verwondering
echoot in elk gedicht. De toon, helderheid en aandacht voor het gewone krijgt in een
bijna achteloze vorm gestalte en onder de lichtheid klinkt steeds een droeve,
melancholieke ondertoon.
De jury bestond uit Kester Freriks, Micha Hamel, Ingrid Hoogervorst en Rudi van
der Paardt (voorzitter).
Eerdere laureaten van de Van der Hoogtprijs zijn onder meer Thomas Möhlmann,
Micha Hamel, Geert Buelens, René Puthaar, Erik Menkveld, Piet Gerbrandy, Peter
Ghyssaert, Anna Enquist, Eva Gerlach, H.C. ten Berge, Christine D'haen, Leo
Vroman, Ida G.M. Gerhardt, M. Vasalis, H. Marsman en J. Slauerhoff.

Kruyskamp-prijs 2009 aan dr. Frans Debrabandere voor zijn Oost-Vlaams
en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek (L.J. Veen, Amsterdam
2005).

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 27

Deze in 1994 ingestelde prijs wordt eenmaal in de drie jaar uitgereikt voor een werk
op het gebied van de Nederlandse lexicografie, lexicologie of de editie van oude
Nederlandse teksten, en bestaat uit een oorkonde en 2.500 euro.
Uit het juryrapport: Het knappe van het te bekronen boek is dat het niet alleen
een groter lekenpubliek goed leesbare en heldere informatie verstrekt, maar dat het
ook de wetenschappelijke precisie en grondigheid vertoont die nodig zijn voor de
betrouwbaarheidsgarantie van die informatie. Debrabandere slaagt er op voorbeeldige
wijze in om op onderhoudende wijze aan te geven waar woorden taalkundig gesproken
vandaan komen, waarbij hij in voorkomende gevallen ook nieuwe inzichten verstrekt
door bestaande etymologische verklaringen expliciet te corrigeren.
De jury bestond uit J.G. Kruyt, H.J. Verkuyl en F. Willaert.
Eerdere laureaten van de Kruyskamp-prijs zijn onder meer Marc De Coster, Willem
Wilmink, W.P. Gerritsen en Frans Claes.

Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2009 aan Arnold Heumakers voor zijn
boek De schaduw van de Vooruitgang (Querido 2003)
Deze in 1934 ingestelde prijs wordt eenmaal in de drie jaar uitgereikt voor een werk
dat zich beurtelings beweegt op het gebied van a) essays en literaire kritiek b)
cultuurgeschiedenis, en bestaat uit een oorkonde en € 2.500.
Uit het juryrapport: Heumakers' essays in De schaduw van de Vooruitgang, net
als die in Schoten in de concertzaal en De fatale cirkel, munten uit door een open
betoogtrant. Heumakers is een utilitair ingestelde essayist die ervoor zorgt dat zijn
lezers met hem mee kunnen denken. Zijn grote nieuwsgierigheid, zijn onafhankelijke
inzicht en zijn geloof in de betekenis van literatuur en ideeën zijn een verrijking voor
de Nederlandse literatuur en essayistiek.
De jury bestond uit Wim van Anrooij (voorzitter), Yra van Dijk, Yasco Horsman,
Ileen Montijn en Carel Peeters.
Eerdere laureaten van de dr. Wijnaendts Francken-prijs zijn onder meer Frank
Westerman, Carel Peeters, Jeroen Brouwers, Paul Rodenko, Karel van het Reve,
H.A. Gomperts en Annie Romein-Verschoor.
De juryrapporten zijn integraal beschikbaar op http://maatschappijdernederlandseletter
kunde.nl/, waar ook een overzicht is te vinden van alle prijzen die de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde sinds 1921 heeft toegekend.
De prijzen worden uitgereikt tijdens het openbare gedeelte van de jaarvergadering
van de MNL op zaterdag 6 juni 2009 om 15.30 uur in het Academiegebouw, Rapenburg
73 te Leiden.
Voor nadere inlichtingen: Leo van Maris, secretaris MNL, p/a
Universiteitsbibliotheek, Postbus 9501, 2300 RA Leiden, tel. 071-5144962, e-mail:
mnl@ library.leidenuniv.nl

Van Goens-prijs 2009
De Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis der Nederlandse
letterkunde, ressorterend onder de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te
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Leiden, heeft de Rijklof Michaël van Goens-prijs 2009 toegekend aan Anna Dlabacová
voor haar artikel ‘Drukken en publieksgroepen. Productie en receptie van gedrukte
Middelnederlandse meditatieve Levens van Jezus (ca. 1479-1540), in: Ons Geestelijk
Erf (jaargang 79). De prijs bedraagt € 3.000 en wordt driejaarlijks uitgereikt; ze is
bedoeld om nog niet gepromoveerde onderzoekers te stimuleren tot publicaties over
de geschiedenis van de Nederlandse literatuur.
In haar rapport stelt de jury onder meer: Dablacová toont aan het
boekwetenschappelijk handwerk uitstekend te beheersen, niet alleen waar het de
beschrijving van de handschriften en drukken van de meditatieve Levens van Jezus
betreft, maar ook hun gebruik door uiteenlopende groepen van lezers. Daarnaast is
haar artikel helder van opzet en uitstekend geschreven. De kwaliteit van het geheel
is des te opmerkelijker gegeven het feit dat de jonge auteur haar researchmasterstudie
nog maar onlangs heeft afgerond.
Uitreiking: zaterdag 6 juni in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden,
tijdens een bijeenkomst die om 14.15 uur begint.
Voor nadere inlichtingen: Lies Klumper, secretaris van de Commissie, Oranjegracht
95, 2312 NE Leiden, tel. 071-5127673, e-mail: liesklumper@ casema.nl
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Menno Hertzberger prijs
In november 2009 zal de MENNO HERTZBERGER PRIJS onder auspiciën van de
Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren voor de veertiende maal worden
uitgereikt.
Deze prijs werd in 1963 ingesteld door de Nederlandse antiquaar Menno
Hertzberger, toenmalig voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren,
ter stimulering van de bestudering van de geschiedenis van het boek en de beoefening
van de bibliografie.
De prijs wordt eens in de drie jaar toegekend aan de auteur(s) van een al dan niet
gepubliceerde studie op het gebied van de bibliografie of de geschiedenis van het
boek in de ruimste zin des woords en bedraagt € 2.500. Bij voorkeur wordt de prijs
bestemd voor (een) Nederlandse auteur(s) of voor (een) buitenlandse auteur(s), indien
zijn/ haar (hun) werk speciaal betrekking heeft op de Nederlandse bibliografie of de
geschiedenis van het Nederlandse boek.
Voor zover het gepubliceerd werk betreft, komen alleen boeken of
tijdschriftartikelen in aanmerking, die voor de eerste maal verschenen zijn in de jaren
2005-2008. Niet gepubliceerde manuscripten dienen binnen deze periode voltooid
te zijn.
Het bestuur van de Stichting Menno Hertzberger Prijs van de Nederlandsche
Vereeniging van Antiquaren vormt tevens de jury en bestaat uit de heren J.F.
Heijbroek (voorzitter), P.G. Hoftijzer, P.A.G.W.E. Pruimers (secretaris), P.A. van
Capelleveen en F. Laurentius.
Boeken, tijdschriftartikelen of manuscripten kunnen worden toegezonden aan de
secretaris van de stichting, Prinsegracht 15, 2512 EW 's-Gravenhage.
De Menno Hertzberger Prijs werd eerder uitgereikt aan mej. dr. I.H. van Eeghen
voor haar boek De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 (1965), prof. dr. W. Hellinga
en mevr. L. Hellinga voor hun boek The fifteenth-century printing types of the Low
Countries (1968), prof. dr. ir. C. Koeman voor zijn boek Atlantes Neerlandici (1972),
dr. L. Voet voor zijn boek The Golden Compasses (1975), P. Valkema Blouw voor
zijn Bibliografie der Nederlandse drukken 1541-1600 (1978), dr. P.J. Buijnsters voor
zijn Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken (1981), dr.
F.A. Janssen voor zijn boek Zetten en drukken in de achttiende eeuw (1985), prof.
dr. B. van Selm voor zijn boek Een menighte treffelijcke Boecken (1991), mej. D. de
Hoop Scheffer en C.H. Schuckman voor het Hollstein project (1994), B. de Graaf
voor zijn verdiensten als uitgever, antiquaar en bestuurder in de wereld van boek en
bibliografie (1996), aan het Bureaus STCN van de Koninklijke Bibliotheekvoor het
werk aan de Short-Title Catalogue, Netherlands, de Nederlandse Bibliografie tot
1800 (1999) en aan de heer en mevrouw Buijnsters-Smets voor hun boek Lust en
lering (2002). Een aanmoedigingsprijs werd in dat jaar toegekend aan J. Salman voor
zijn boek Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. In 2005 werd de prijs toegekend
aan Uitgeverij de Buitenkant, de aanmoedigingsprijs werd toen uitgereikt aan dr. M.
van Otegem voor zijn boek A bibliography of the works of Descartes (1637-1704)
(2002).
De sluitingstermijn voor inzending is 31 mei 2009.
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Archief Frans Kellendonk
Sinds september 2006 beheert de Leidse Universiteitsbibliotheek vanwege de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde het grootste deel van de literaire
nalatenschap van Frans Kellendonk. Dat is wel een bijzondere wending van het lot.
Kellendonk was immers enkele maanden werkzaam op de Leidse
Universiteitsbibliotheek en zijn ervaringen vonden onder meer vorm in zijn kleine
roman Letter en Geest. In de krochten van de bibliotheek waart in deze roman een
spook rond en de arme bibliotheekmedewerker wordt tot wanhoop gedreven. Over
Letter en Geest en Kellendonks lotgevallen in de Leidse UB schreef Janus Linmans
in 2006 een scherpzinnig en innig boekje onder de titel Legato con amore in un
volume.
Vorig jaar verscheen in de charmante reeks ‘Kleine publicaties van de Leidse
Universiteitsbibliotheek’ als nummer 78 Het Kellendonk-archief, een bepaald niet
klein uitgevallen inventaris van het archief en een overzicht van Kellendonks
gepubliceerde werk. André Bouwman zorgde voor de inventaris, Ernst Braches voor
het overzicht van de werken.
Het is een schitterend naslagwerk (voor de prijs van € 20) voor ieder die zich uit
liefde of voor geld met het literaire en journalistieke werk van Kellendonk bezig
houdt. Onmiddellijk na verschijning onmisbaar.
In een aantal opzichten is het echter ook een wonderlijk boek, al was het maar
omdat ook dat wat het Letterkundig Museum aan Kellendonk-manuscripten bezit
beschreven is. Dat is ontzettend handig, maar ook wezensvreemd in een beschrijving
van het in Leiden berustend Kellendonk-archief. De suggestie wordt zo bovendien
gewekt dat er zich buiten deze instellingen geen snipper Kellendonk meer bevindt.
Onhandig is dat de titel die op rug en omslag te vinden is (‘Archief Frans
Kellendonk’) verschilt van die op de titelpagina. Dat Ernst Braches niet naast André
Bouwman opgevoerd wordt als auteur van het boek - hij lijkt ‘slechts’ medewerker
-, miskent het belang van Braches' bijdrage aan het boek.
Kellendonk-vorsers zullen zich door de zakelijke toonzetting van de korte inleiding
niet laten ontmoedigen, maar voor de liefhebbers had wat meer bezieling geen kwaad
gekund. Lag het bijvoorbeeld niet voor de hand om te verwijzen naar Kellendonks
Leidse connecties en het boekje van Linmans?
Daarbij treft het onaangenaam dat het boek slecht gecorrigeerd lijkt: dat bibliotheek
eens als ‘biliotheek’ optreedt, is tot daaraantoe, maar dat W. Bronzwaer als
‘Bronszwaer’ verschijnt en Marjoleine de Vos plotseling ‘Madeleine’ heet, doet
afbreuk aan het monumentale karakter van Het Kellendonk-archief.
Wel allemaal kopen natuurlijk.

Dr. Johnson (1709-I784), in Engeland en Nijmegen
In Engeland wordt de 300ste verjaardag van Samuel Johnson onder meer gevierd
met de introductie van een nieuwe soort ‘ale’. Een bijzondere manier om de mateloze
theedrinker te eren, maar er is meer: een sponsorloop van Lichfield, waar Johnson
geboren werd, naar Londen en natuurlijk vele lezingen en congressen, alle
gerangschikt en te vinden via www.johnson2009.org.
In het geboortehuis van Johnson is het ‘Samuel Johnson Birthplace Museum’
gevestigd en in Londen, 17 Gough Square, is Dr. Johnsons's House te vinden. Op de
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geboortedag van Johnson, op 18 september 1709, is dat laatste museum vrij
toegankelijk. Zeker de moeite van een bezoek waard is er de zolder waar Johnson
in de jaren dat hij aan zijn beroemde woordenboek werkte een aantal Schotse
inktkoelies treffende passages liet noteren. Dat woordenboek, dat in twee delen in
1755 verscheen, is misschien wel Johnsons belangrijkste bijdrage aan de Engelse
cultuur en aan de lexicografie. De woordenboekmaker (en zichzelf) omschreef hij
in zijn eigen woordenboek als een ‘harmless drudge’.
In de komische serie Blackadder belandde het manuscript van Johnsons
woordenboek per ongeluk in de haard, een heiligschennis die vooral de heiligheid
van het woordenboek accentueert.
Een goed beeld van Johnsons verdiensten wordt geboden door de kleine tentoon-
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stelling die in de eerste helft van 2009 in de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek te
vinden was. Ook zijn verhoudingen met Nederland komen daarbij in het voorbijgaan
aan de orde. Zo zou Johnson voor zijn woordenboek geput hebben uit het
Engels-Nederlandse woordenboek van Willem Séwel uit 1708. Opvallend genoeg
werd dat woordenboek later ‘verbeterd’ door Egbert Buys, dezelfde die in 1760 voor
de Nederlandse vertaling van Johnsons Rasselas zorgde. Over de bijzondere
betrekkingen tussen Buys en Johnson zou men meer willen weten.
Bekend was al wel dat James Boswell het Nederlands machtig zocht te worden,
maar Johnson volgde in de laatste jaren van zijn leven het voorbeeld van zijn
Eckermann: om zich ervan te overtuigen dat er met zijn geest - ondanks de dagelijkse
consumptie van liters thee - niets aan de hand was, legde hij zich toe op het lezen
van Thomas à Kempis in het ‘Low Dutch’. Halverwege deze moeizame exercitie
vond hij het welletjes: hij vond zichzelf voorde proef geslaagd.
Bij de Nijmeegse tentoonstelling, die samengesteld werd door Léon Stapper,
hoorde een Gids, waaraan Graham Jefcoate, de directeur van de Nijmeegse UB, en
Peter de Voogd, de Utrechtse emeritus hoogleraar Engelse Letterkunde, inleidende
beschouwingen bijdroegen. In het bijzonder de bijdrage van De Voogd over Johnson
als veelzijdig ‘boekenmens’ bevrijdde Dr. Johnson uit het keurslijf van de
excentriciteit en toonde hem als hartstochtelijk lezer en onverbeterlijke dwarskop.

Achttiende Bert van Selm-lezing
Op dinsdag 1 september 2009 zal de achttiende Bert van Selm-lezing plaatsvinden
met de voordracht die Ewoud Sanders zal houden onder de titel ‘Hoe bouw ik zelf
een digitale bibliotheek?’
Historicus en journalist Ewoud Sanders bouwde in krap drie jaar tijd een bibliotheek
met ruim 22.000 titels en 3,5 miljoen pagina's. Ter vergelijking: de Digitale
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) telt 1 miljoen pagina's. In de Bert
van Selm-lezing laat hij niet alleen zien hoe je zo'n bibliotheek aanlegt en inricht,
maar ook hoe zo'n controleerbare, flexibele digitale collectie de diepgang en kwaliteit
van het onderzoek bevordert.
Naarmate het aantal boeken en tijdschriften op internet groeit, wordt de vraag
dringender hoe je die gedigitaliseerde bronnen het efficiëntst raadpleegt. Het is daarbij
niet nodig om te wachten wat aanbieders als Google Books en de DBNL zelf als
zoekmogelijkheden aanbieden. Met een geringe investering kun je op je eigen laptop
of pc een grote digitale bibliotheek inrichten die vele malen beter te doorzoeken is
dan die op internet. Ook kun je uit allerlei bronnen boeken toevoegen: bijvoorbeeld
boeken die je zelf hebt gescand. Hoe bouw en onderhoud je zo'n digitale bibliotheek
en hoe richt je deze zo in dat je - bijvoorbeeld - moeiteloos kunt zoeken op auteur,
illustrator of thema, chronologisch, omgekeerd chronologisch, op primaire en
secundaire bronnen, op periode, op woorden, delen van woorden, woordcombinaties,
enzovoorts.
Alumni van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, studenten, docenten,
vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing
bij te wonen.
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Toegang tot de lezing
De lezing vindt plaats in zaal 011 van het Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1,
van het Witte Singel/Doelencomplex te Leiden en begint om 16.15 uur. Aansluitend
wordt een drankje geschonken. De toegang is vrij, maar u dient vroegtijdig een plaats
te reserveren door een e-mail te sturen naar r.a.m.honings@ hum.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 achttiende Bert van Selm-lezing zal worden uitgegeven door de Stichting
Neerlandistiek Leiden in samenwerking met De Ammoniet en zal verschijnen op 1
september 2009. 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. ‘Achttiende
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 1 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).

O muse comt nu voort
Eind juni verschijnt de cd O Muse comt nu voort. Nederlandse liederen uit de periode
1550-1750 door duo Seraphim (Margot Kalse, mezzosopraan en Elly van Munster,
luit). Dit project werd gesteund door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
De liederen op de cd zijn contrafacten: poëzie op indertijd bekende tot beroemde
melodieën.
Tussen 1550 en 1750 verschenen in de Nederlanden talloze liedboekjes. Dit waren
veelal boekjes in zakformaat met liedteksten die gemaakt waren op bekende
melodieën. Meestal werd de melodie alleen maar aangeduid, bijvoorbeeld met ‘op
de wijze van...’. Had iemand zin om te zingen, dan pakte hij het boekje uit de zak;
de melodieën waren hem bekend.
De cd bevat teksten van o.a. Jan van der Noot, Jan van Hout, Hooft, Bredero,
Vondel, Valerius, Focquenbroch en Weyerman.
De cd kan besteld worden door overmaking van € 22,90 op rekening 1581151
t.n.v. Margot Kalse te Leiden, met vermelding van CDNL en adres; de cd wordt dan
thuis bezorgd.

Tentoonstelling over de heilige Nicolaas
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Van 2 oktober 2009 tot 3 januari 2010 is in het Museum Catharijneconvent te Utrecht
de tentoonstelling Sint-Nicolaas te bezichtigen. De tentoonstelling belicht de herkomst
en de ontwikkeling van de verering van de heilige Nicolaas en laat zien hoe hij in
de loop der eeuwen in de kunst is weergegeven. Legenden rond zijn persoon hebben
aanleiding gegeven tot het ontstaan van tradities die in Nederland tot op de dag van
vandaag gehandhaafd zijn.
Het is buitengewoon interessant dat dit van oorsprong katholieke feest -met name
in Nederland- de reformatie zo glorieus heeft overleefd.
Pas in de negentiende eeuw wordt de figuur van Zwarte Piet aan het verhaal
toegevoegd.
Bij de tentoonstelling hoort een boek, samengesteld door Eugenie Boer en John
Helsloot. Eerstgenoemde auteur behandelt de (kunst-)historische, laatstgenoemde
de volkskundige aspecten van Sint-Nicolaas.
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Bilderdijks erepenning vanwege de Maatschappij uit 1830 Goud voor
de Tweede Vondel
Rick Honings
In 1830 ontving Willem Bilderdijk (1756-1831) van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde een gouden erepenning. Die vormde de bekroning van
zijn veelzijdige, maar ook onstuimige loopbaan, waarin de Sleutelstad een belangrijke
rol had gespeeld.
Bilderdijk heeft altijd een bijzondere relatie gehad met Leiden.1 De dichter liet zich,
een enkele uitzondering daargelaten, haast nooit negatief uit over de stad. In een
brief uit mei 1809 schreef hij: ‘Leyden was voor my 't Eden der wareld, ja, de eenige
bewoonbare plek in de wareld; maar, waar in alles my lief, troostrijk, en verkwikkend
was’.2 Dat had hij reeds een jaar eerder in woord en daad duidelijk gemaakt. In de
zomer van 1808 was hij door koning Lodewijk Napoleon, aan wie hij taalles gaf,
uitgenodigd om te komen logeren op paleis Soestdijk te Baarn. Na een kort verblijf
was hij echter hals over kop teruggekeerd naar de Sleutelstad, omdat hij de ‘fyne,
dunne, droge, brandende lucht van Zoestdyk’ niet kon verdragen, zo schreef hij aan
zijn vriend Johan Valckenaer. Pas in de buurt van Leiderdorp was hij weer enigszins
op adem gekomen, maar hij was nog herstellende van de ‘affectie’ van zijn borst en
de opgedane reumatiek. ‘Neen, zalig Holland, zalig Leyden! - Maar nog liever naar
Siberië of Groenland, dan naar dien dorren zandgrond, waar ge van boven en onder
gelykelyk geroost wordt’.3 Bilderdijk overdreef, zoals wel vaker. Maar wie zich in
de biografie van de dichter verdiept, zal zien dat zijn leven een systematische structuur
vertoont, waarin Leiden steeds terugkeert. In Leiden werd hij voor het eerst als dichter
erkend en studeerde hij tussen 1780 en 1782 in de rechten. Na zijn jarenlange
ballingschap vestigde hij zich er in 1806 opnieuw. Daar was hij getuige van de
verwoestende buskruitramp van 12 januari 1807. Vanaf 1817 gaf hij er gedurende
tien jaar als privaatdocent colleges in de vaderlandse geschiedenis (afb.1). Ten slotte
ontving Bilderdijk in Leiden aan het einde van zijn leven - in 1830 - een laatste
huldeblijk.

Een laatste huldeblijk
Toen hij in 1830 werd gelauwerd, woonde Bilderdijk al niet meer in Leiden. In 1827
had hij noodgedwongen de Sleutelstad moeten verruilen voor Haarlem. In deze stad,
die hij hartgrondig verfoeide, sleet hij zijn laatste levensjaren. Hier was het dat zijn
geestvermogens hem meer en meer in de steek lieten, een proces dat al in Leiden
was ingezet. Steeds vaker zat hij, versuft door opiumgebruik, voor zich uit te staren.
Bilderdijk was een beroemdheid. In Haarlem kwamen velen, vooral Duitse geleerden,
de dichter als een curiositeit bekijken, net als bij Goethe het geval was.4 Op 16 april
1830 stierf zijn levensgezellin, Katharina Wilhelmina Schweickhardt, drieënvijftig
jaar oud. De diepbedroefde Bilderdijk bleef met zijn enige nog in leven zijnde zoon
Lodewijk Willem achter. Bilderdijks toestand was ‘allerakeligst en onbeschrijfbaar
bitter, ja wanhopig,’ zo schreef hij aan Hendrik Willem Tydeman, hoogleraar in de
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rechten te Leiden, met wie de dichter goed bevriend was (afb.2). En in een andere
brief aan dezelfde: ‘En nu lig ik daar, beroofd van haar, die alleen in mijn
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1 Portret van Bilderdijk met doek om het hoofd, vermoedelijk gedurende zijn Leidse periode als
privaatdocent.

jammer troost voor mij had, en zie nevens mij 't eenige kind verkwijnen, dat mij in
dezen staat van verlatenheid ten troost moest zijn en voor wien ik zou wenschen het
leven te dragen, moest ik niet denken dat dit mijn leven het is, wat hem 't zijne
vergiftigt’.5
Het was in die toestand dat hij als dichter een laatste blijk van erkenning ontving.
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, waarvan Bilderdijk sinds 2 maart
1781 lid was, bekroonde hem toen als de nestor van de vaderlandse poëzie. Hij
ontving bij die gelegenheid een gouden erepenning, met de gegraveerde tekst: ‘Hulde
aan W. Bilderdijk 1830’ (afb.3). Op de penning staat een vrouw afgebeeld, de
Maatschappij verbeeldend, die met haar rechterhand een lauwerkrans als ereprijs
aanbiedt, en met haar linkerhand een boek vasthoudt. Bovendien is het wapen van
Leiden (de twee sleutels) afgebeeld, evenals de Nederlandse leeuw, een lier en een
bijenkorf: het symbool van de ijver. De getoonde voorstelling symboliseerde de
werkzaamheden van het genootschap (afb.4).6 Bilderdijks penning kwam na zijn
dood in handen van Tydeman. Hij werd vermoedelijk niet geveild. In de Catalogus
van

2 Portret van H.W. Tydeman (1778-1863).

boeken en handschriften, nagelaten door W. Bilderdijk [...], al hetwelk verkocht zal
worden 6 aug. 1832 (1832), waarin ook persoonlijke voorwerpen werden beschreven,
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werd de penning niet opgenomen. Na Tydemans overlijden werd het eremetaal
aangekocht door Het Koninklijk Penningkabinet.7 De penning werd jarenlang aan
het Rapenburg te Leiden bewaard, maar berust sinds 2004 in het Geldmuseum te
Utrecht.8
Het was niet de eerste keer dat Bilderdijk van de Maatschappij zo'n gouden
erepenning ontving. In 1779, toen hij nog bij zijn ouders in Amsterdam woonde, had
hij een prijsverhandeling ingestuurd over het verband tussen de dichtkunst, de
welsprekendheid en de wijsbegeerte.9 Tijdens de jaarvergadering op 11 juli 1780
was medegedeeld dat twee van de ingezonden stukken van de jury een gelijk aantal
stemmen hadden gekregen. Daarom waren de zinspreuken waarmee de inzendingen
ondertekend waren, op afzonderlijke briefjes overgeschreven. Vervolgens waren ze
gevouwen en was er één gekozen. De toenmalige voorzitter, Adrianus van Assendelft,
had een briefje geopend met een zinspreuk van Horatius: ‘Ut studio majore petant
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3 Achterzijde van Bilderdijks erepenning (1830).

Helicona virentem!’10 Daarna was bekendgemaakt dat ‘WILLEM BILDERDIJK’ te
Amsterdam, Medelid van het Taal en Dichtlievend Genootschap, Kunst wordt door
arbeid verkregen te Leyden’ de winnaar was.11 Hij ontving een gouden prijspenning
ter waarde van honderdvijftig gulden.12 Omdat hij nog geen lid was van de
Maatschappij, dus niet bij de jaarvergadering aanwezig was en bovendien geen
inwoner van Leiden was, kreeg Bilderdijk de gouden medaille door de secretaris
thuisgestuurd. De Maatschappij kende geen formele prijsuitreiking.13 De
ontvangstbrief, die Bilderdijk op 25 juli 1780 te Amsterdam ondertekende, wordt
bewaard in het archief van de Maatschappij.14 Een jaar later, tijdens de jaarvergadering
op 10 juli 1781, werd de jonge Bilderdijk, wiens jeugdig brein, aldus de voorzitter,
‘een schat van kundigheden’ verenigde, als nieuw lid van het genootschap
voorgesteld.15 Vanaf dat moment zou hij, met uitzondering van zijn ballingschapsjaren,
regelmatig bij de Maatschappij optreden.
Vijftig jaar later ontving Bilderdijk, zoals gezegd, vanwege de Maatschappij
opnieuw een gouden ere-
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4 Voorzijde van Bilderdijks erepenning (1830).

penning, met dezelfde symbolische voorstelling. Tijdens de jaarvergadering van
1828 werd op initiatief van Matthijs Siegenbeek, die sinds 1797 hoogleraar in de
Nederduitsche welsprekendheid en sinds 1823 voorzitter was van de Maatschappij
(afb.5), het voorstel ingebracht om het uitreiken van de jaarlijkse medailles voor de
‘veelal schaarsinkomende Prijsverhandelingen’ af te wisselen met het bekronen van
oorspronkelijke werken die het zouden verdienen om als klassiek aangemerkt te
worden. Besloten werd om met ingang van 1830 elke drie jaar een gouden penning
aan te bieden aan de auteur van ‘eenig oorspronkelijk werk, in den tijdkring der
laatste negen of tien jaren in ons Vaderland in het licht verschenen, in een der drie
vakken’: vaderlandse geschiedenis, taalkunde en welsprekendheid of dichtkunde.
Hiertoe werd een vijfkoppige commissie ingesteld.16 Tijdens de jaarvergadering van
5 juli 1830 bracht C.J. van Assen verslag uit. Het was volgens hem een onuitvoerbare
taak om één schrijver te bekronen. Daarom stelde hij uit naam van de commissie
voor
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5 Portret van M. Siegenbeek (1774-1854).

‘om aan de Heeren BILDERDIJK en VAN DER PALM, die, sedert meer dan 40, ja de
eerste sedert vijftig jaren, de sieraden zijn geweest der Nederlandsche letterkunde,
eene gouden eerepenning aan te bieden.’17 Bilderdijk werd bekroond vanwege zijn
verdiensten voor de Nederlandse taal en poëzie. De hoogleraar in de theologie en
academieprediker Johannes Henricus van der Palm (1763-1840, afb.6) werd gelauwerd
voor zijn proza en zijn prestaties op het gebied van de welsprekendheid. Beiden
waren niet bij de vergadering aanwezig.

Tegenpolen
De tegenstelling tussen de twee literatoren had niet groter kunnen zijn. Aan de ene
kant Van der Palm: de gematigde redenaar, die de communis opinio van de
negentiende eeuw vertegenwoordigde. Hij werd binnen de Maatschappij op handen
gedragen, zowel vanwege zijn oratorisch talent als vanwege zijn beminnelijke,
zachtaardige en sociale karakter. Aan de andere kant Bilderdijk, de Grote
Ongenietbare, met zijn tulband en hartstochtelijke

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 27

6 Portret van J.H. van der Palm (1763-1840).

ogen, zoals Huizinga hem karakteriseerde.18 Hij was een stoorzender in het
letterkundige leven en criticaster van de in 1804 ingevoerde Siegenbeek-spelling. In
zijn werk had hij de Maatschappij-voorzitter en diens spelling fel aangevallen. Zo
had hij in zijn gedicht ‘De taal’ (1827) geschreven:
Het onbedwongen hart en 't redenlijk verstand
Moest bukken in de Spraak, voor Siegenbeekschen band.
En welken band, ô God! Wien moet het hart niet breken!
Van buffels, niet in staat, ons Hollandsch uit te spreken.
Hun laf en zenuwloos wanluidend woordgewring,
Onduldbaar even zeer voor vreemde en inboorling,
Wordt reeds op 't spelschool elk' nog stamelenden jongen
Voor Hollands zuivre taal (God beter 't) opgedrongen [...]19

Vanaf de jaren twintig was Bilderdijk zich bovendien gaan profileren als de voorman
van een orthodox-calvinistische, anti-liberalistische stroming, die nationaal de
aandacht wist te trekken. Later zou men die gaan aanduiden als het Réveil, een
religieuze groepering die de confrontatie aanging met de verlichtingsgeest van de
negentiende
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eeuw.20 Vooral de publicatie van de Bezwaren tegen den geest der eeuw (1823),
geschreven door Bilderdijks leerling Isaäc da Costa, had veel beroering
teweeggebracht. Toen Bilderdijk in deze tijd een keer een (vermoedelijk openbare)
vergadering van de Maatschappij bezocht, zo schreef Willem de Clercq in zijn
dagboek, ‘heeft men de infamiteit gehad, zich van hem te verwijderen en de plaatsen
in zijne nabijheid open te laten’.21 Vanwege zijn strijd tegen de spelling en vooral
door zijn cultuurkritische uitlatingen was Bilderdijk in een sociaal isolement
terechtgekomen.
Nicolaas Beets, die in 1842 een biografie schreef over Van der Palm, met wiens
kleindochter hij was getrouwd, gaf een rake typering van beide karakters: ‘Van der
Palm bedaard, gematigd, zacht, gelijkmoedig, voorzichtig, byna tot achterhoudendheid
toe; Bilderdijk hartstochtelijk, in uitersten, krachtig, grillig, moedig, en meestal
overmoedig. Van der Palm bescheiden, de menschen liefhebbende en ontziende, niet
altijd zonder het vermoeden van menschenvrees; Bilderdijk trotsch, stellig en met
somberen menschenhaat worstelende. Van der Palm plooizaaam, somtijds aan
zwakheid grenzende; Bilderdijk standvastig, niet zonder hoofdigheid.’ Over hun
maatschappelijke positie schreef Beets dat Van der Palm ‘bemind, geëerd, gevleid’
werd, terwijl Bilderdijk van alle kanten werd gekweld en miskend. De twee
prominente Maatschappij-leden waren gedurende Bilderdijks Leidse periode
(1817-1827) als gevolg van hun botsende standpunten uit elkaar gegroeid: ‘hunne
harten hadden zich van elkander vervreemd, en niets dan de dood kon hen verenigen,’
schreef Beets.22 Bilderdijk had in 1827 een hekeldicht op Van der Palm geschreven,
waarin hij hem onder meer had aangeduid als ‘De tijdslaaf zonder eer, steeds draaiend
naar den wind’, die met een ‘duivlenlach op 't huichlend aangezicht / Den mond der
waarheid zelv' van logentaal beticht’.23

De ceremonie
De officiële brief die Bilderdijk van de Maatschappij ontving over zijn bekroning,
is gedateerd op 9 juli 1830.24 Op 16 juli kreeg hij een persoonlijke brief van H.W.
Tydeman. Die schreef dat hij het eervol vond voor de Maatschappij dat Bilderdijk
werd gelauwerd wegens zijn dichterlijke verdiensten, ‘zonder zich eenigszins te
storen aan het gebas en gebrul der menigte ellendelingen, die sedert jaren den toon
geven in de dagbladen en tijdschriften’. De dichter reageerde op 20 juli. Hij schreef
dat hij getroffen was door de goedheid van het genootschap: ‘indien een samenlooping
van noodlottige gebeurtenissen mij van de verscheiden gedenkteekenen van eenigen
behaalden letterroem berooven moest, zoo vind ik die veelvoudig vergoed en
verheerlijkt door dit onderpand eener welwillendheid jegens den eenmaal vervolgden
en uitgeworpen Medestander in den voorstand van Vaderlandschen Smaak en
Letterroem’.25
Tijdens de jaarvergadering van 5 juli 1831 te Lisse werden de gouden medailles
uitgereikt. Van der Palm was aanwezig om het ereteken in ontvangst te nemen.
Bilderdijk was niet in staat om de vergadering persoonlijk bij te wonen. Zijn hoofd
verzwakte en hij was naar eigen zeggen ‘tot het minste onderhoud onbekwaam
geworden’. Daarom vroeg hij Tydeman om namens hem op te treden. Die had liever
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gezien dat de advocaat Lodewijk Caspar Luzac, Bilderdijks voormalig financieel
adviseur, daartoe werd aangewezen. De reden daarvan was, zo schreef Tydeman op
25 juni 1831 aan Bilderdijk, ‘dat ik vrees dat de Voorzitter Siegenbeek genegen mogt
zijn eene of andere uitdrukking in zijne aanspraak aan UWE. te laten invloeijen,
waarvan hij zich uit vrees voor eene replique van den Heer Luzac meer zal laten
weerhouden dan voor mij - die ook niet voegelijk als Secretaris in onaangename
woordenwisseling met den President zou kunnen komen’. Tydeman was met andere
woorden bang dat Siegenbeek zijn positie zou misbruiken om onaardige dingen te
zeggen. Bilderdijk voelde niet veel voor het voorstel, omdat hij met Luzac buiten
betrekking was geraakt. Hij schreef een machtigingsbrief, waarin hij Tydeman vroeg
namens hem zijn ‘innigste dankbaarheid’ te uiten.26
De angst van Tydeman bleek ongegrond. De toespraak van Siegenbeek was,
ondanks diens geëxalteerde toestand, zoals Tydeman opmerkte, ‘zeer moderaat’,
hoewel de voorzitter enige dwaasheden had uitgekraamd. Tydeman had daarom
afgezien van ‘imputatie en straf’, zo schreef hij aan Bilderdijk.27 Siegenbeek roemde
Bilderdijk als de
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‘tweeden VONDEL van Nederland’ en als de nestor van de vaderlandse dichters en
taalgeleerden. Met zijn werk had hij niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de
Nederlandse taal- en dichtkunde een gedenkzuil gesticht, ‘duurzamer dan koper of
het hechtste marmer’, zo stelde hij. De voorzitter stipte ook hun spellingconflict aan.
Hij betreurde het dat Bilderdijk iedere omgang met hem was gaan vermijden en hem,
om zijn ‘verguisde eer’ te handhaven, tot een ‘pligtmatige zelfsverdediging’ had
gedwongen. Maar Siegenbeek bleef hem erkentelijk en stelde ‘dat er weinigen zijn,
aan wier onderrigtingen ik eene grootere verheldering en uitbreiding mijner inzigten
in den waren aard en de volle voortreffelijkheid onzer moedertaal te danken heb, dan
aan het onderwijs, 't welk ik uit uwe belangrijke schriften en de leerrijke gesprekken,
die ik, gedurende de eerste jaren van uw verblijf te Leiden, met u voeren mogt, geput
heb’.28 Hij besloot zijn toespraak met enkele troostende woorden over het verlies van
Bilderdijks echtgenote, waarna de medaille aan Tydeman werd overhandigd. ‘De
wijze, waarop Bilderdijk in den persoon van Tydeman begroet en te regt gesteld
werd, was meer dan kluchtig,’ schreef Johan Rudolph Thorbecke daarover twee
dagen na de vergadering aan C.J. van Assen.29 De overhandiging van de erepenning
aan zijn vriend Van der Palm was voor Siegenbeek genoeglijker. Dat gaf hij ook zelf
toe: ‘waarom toch zou ik ontveinzen, 't geen ieder uwer, zich in mijne omstandigheden
verplaatsende, levendig gevoelen moet?’30

Na Bilderdijks dood
Dat was het laatste huldeblijk dat aan de dichter tijdens zijn leven ten deel zou vallen.
Het werd hem door de taalkundige en predikant Joost Hiddes Halbertsma
overhandigd.31 Vijf maanden later, op 18 december 1831, stief hij. ‘Zijn gelaat drukte
geen genot, maar ernsten diepe aanbidding uit,’ herinnerde Willem de Clercq zich.32
Op zijn sterfbed werd Bilderdijk geportretteerd door Gerrit Jan Michaëlis (afb.7).
De 23ste werd hij begraven in de Sint- Bavokerk te Haarlem, omringd door intimi
en discipelen.33 Had de Maatschappij hem in juli nog vanwege zijn dichterlijke
verdiensten in het zonnetje gezet, nu waren er nauwelijks prominen-

7 Portret van Bilderdijk op zijn sterfbed. Naar het schilderij van G.J. Michaëlis.

ten uit het literaire leven aanwezig om hem de laatste eer te bewijzen. Willem de
Clercq verbaasde zich erover dat er vrijwel geen letterkundige vrienden van Bilderdijk
waren. Alleen leden van de Haarlemse rederijkerskamer De Wijngaardranken, onder
de zinspreuk Liefde boven al, brachten de dichter een afscheidsgroet. Op hun initiatief
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werd in 1832 een gedenksteen boven het graf van de dichter onthuld.34 Uit Leiden
was alleen H.W Tydeman gekomen.35 Andere Maatschappij-prominenten schitterden
door afwezigheid. Afgevaardigden van regeringswege waren er evenmin. Volgens
Da Costa, die zich ‘allerbitterst bedroefd’ voelde, was dat niet verwonderlijk, gezien
de ‘algemeenheid zijner ongunst in het Noord-Nederlandsche Vaderland’.36 Voor
Siegenbeek was de dood van zijn grootste tegenstander een ware verlossing. Bij hem
thuis, zo schreef Thorbecke in een brief aan een vriend, ‘heeft men, toen het berigt
van Bilderdijks overlijden hier aankwam, eenige ponden kaarssen bezorgd voor eene
illuminatie’, om een feestje te bouwen dus. ‘De heer Siegenbeek heeft het echter
welvoegelijker geoordeeld, dezelve in de keuken te laten gebruiken’, aldus
Thorbecke.37
Toch was Siegenbeek nog niet helemaal van Bilderdijk af. Tijdens de
jaarvergadering van de Maatschappij, die op 3 juli 1832 te Lisse plaatsvond, werd
namelijk van Siegenbeek verwacht dat hij Bilderdijks levensbericht zou voordragen.
Die
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gelegenheid gebruikte hij om zichzelf vrij te pleiten. Hij stelde dat de breuk met de
dichter geheel buiten zijn eigen schuld was ontstaan. Bijgevolg voelde hij er niets
voor om voor hem als lofredenaar op te treden, hoezeer dat normaal gesproken ook
van een voorzitter verwacht mocht worden. Bovendien vond hij de tijd te kort om
recht te kunnen doen aan Bilderdijks verdiensten, die hij overigens niet volledig kon
overzien. Zelfs de hartelijkste vriend en vurigste vereerder van de dichter zou die
taak niet naar behoren kunnen vervullen, meende Siegenbeek, en daar liet hij het
verder bij.38 De toespraak wekte wrevel. Bilderdijks oud-student Groen van Prinsterer,
die zelf niet bij de vergadering aanwezig was geweest, had vernomen dat Siegenbeek
zich in zijn zichzelf vrijpleitende necrologie ‘op eene zeer onbescheiden en ergerlijke
wijs over Bilderdijk’ had uitgelaten.39
Aandacht voor de dichter was er in 1832 dankzij Tydeman. Op 27 januari 1832
las hij, na een voordracht van professor Adam Simons, tijdens een openbare, voor
publiek toegankelijke vergadering van de Maatschappij een verslag voor over de
Geschiedenis des Vaderlands (1832-1853) van Bilderdijk, waarvan het eerste deel
datzelfde jaar door hem zou worden uitgegeven. Wat Tydeman precies zei, weten
we niet, maar C.J. van Assen vond het een schande: ‘Die voorlezing van Tydeman
was infra dignitatem; zoo spreekt men niet tot een beschaafd publiek.’40 In februari
1832 sprak Tydeman opnieuw over de dichter. Toen las hij een verhandeling voor
over het karakter van de dich ter.41 Hij gaf een psychologische verklaring voor het
onmaatschappelijke karakter en de grootheidswaan van de dichter, namelijk het feit
dat Bilderdijk in zijn jeugd - als gevolg van een trap op zijn voet - jarenlang in een
sociaal isolement had geleefd.

Besluit
Daarmee kwam er binnen het genootschap voorlopig een einde aan de aandacht voor
Bilderdijk. Ook na diens dood behielden veel Maatschappij-leden hun ambigue
houding ten aanzien van de dichter. Dat bleek wel uit een reactie van Van der Palm,
drie jaar na Bilderdijks dood. Nicolaas Beets beschreef als student in zijn dagboek
een discussie die de hoogleraar met een andere student had gevoerd: ‘Van der P liet
zich nu en dan vrij hevig tegen Bilderdijk uit, doch wisselde zijne uitvallen af met
betuigingen van de hoogste bewondering. “Met dat al” - zeide hij tenslotte van een
gezegde dat minder tot Bilderdijks eer was, “met dat al is het iemand dien ik ver, ver
boven mij acht.”’42 Dat geeft aan dat Van der Palm zijn achting voor Bilderdijk,
ondanks diens reactionaire standpunten, niet had verloren. Bilderdijk mag dan veel
weerstand hebben opgeroepen, vriend en vijand hadden ook grote bewondering voor
hem.
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35 Willem de Clercq naar zijn dagboek, dl.2, p.128 en Groen van Prinsterer, Schriftelijke
nalatenschap. Uitgegeven door C. Gerretson en A. Goslinga, dl.2 (Den Haag 1925), p.521.
36 Willem de Clercq naar zijn dagboek, dl.2, p.128 en Isaäc da Costa, De mensch en de dichter
Willem Bilderdijk. Eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter en schriften (Haarlem
1859), p.356.
37 De briefwisselingvan J.R. Thorbecke, dl.1, p.269, 272-273.
38 Jaarboek van deMaatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1832), p.7.
39 Groen van Prinsterer, Schriftelijke nalatenschap, dl.2, p.580.
40 Vertaling: ‘beneden iemand zijn waardigheid’. Zie Groen van Prinsterer, Schriftelijke
nalatenschap, dl.2, p.533.
41 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1832), p.41. Fragmenten van
de verhandeling ‘Over Mr. Willem Bilderdijk als mensch, of over het karakter van Bilderdijk’
werden gepubliceerd in de Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de hoogleeraren en mrs.
M. en H.W. Tydeman, dl.2, p.329-340.
42 Het dagboek van de student Nicolaas Beets. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Peter van
Zonneveld (Den Haag 1983), p.112.
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Bien étonnés de se tronver ensemble - of toch niet? Potgieter en
Sint-Nicolaas
Eugenie Boer
Everhardus Johannes Potgieter (1808-1978) was een internationaal georiënteerd man.
Niet alleen Europese landen en hun literatuur interesseerden hem, ook voor Amerika
had hij een grote bewondering. Zo heeft zijn welbekende Jan, Jannetje en hun jongste
kind (1841) het Sketchbook van Washington Irving als inspiratiebron. Daar ter plekke
is Potgieter zelf nooit geweest, wel wordt in de bibliotheek van de New York
Historical Society een boekje bewaard dat er door toedoen van Potgieter is gekomen:
Jan Schenkmans Sint Nikolaas en zijn knecht, uit ongeveer 1860. Hoe kwam dat
daar, en waarom?
In september van dit jaar 2009 werd de herdenking gevierd van de oprichting van
de Compagnie Nieuw Nederland. Prins Willem Alexander en Maxima reisden ervoor
naar New York. In 1609 voer Henry Hudson in opdracht van de voc de latere
Hudson-rivier op. Zijn doel was geweest via de Noordpool een doortocht te vinden
naar Oost-Indië. Dat mislukte, de reis stokte op het eiland Manhattan, het hart van
het huidige New York. Maar Nederland was voor een aantal decennia een kolonie
rijker.
De stad New York herbergt sinds 1804 de New York Historical Society,
tegenwoordig gevestigd aan het Central Park. De bibliotheek van de Society werd
in 1865 verrijkt met een Nederlands kinderboekje, Sint Nikolaas en zijn knecht, uit
circa 1860, tien jaar eerder in eerste druk verschenen, en geschreven door de
Amsterdamse ex-onderwijzer Jan Schenkman (1806-1863). Zijn uitgever, de eveneens
Amsterdamse G. Theod. Bom, voorzag de zestien versjes van evenzovele kleurrijke,
paginagrote platen. En daarmee was een bestseller geboren (afb.1).

Een invloedrijk kinderboekje
Het boekje is een lust voor het oog en daaraan dankt het een deel van zijn succes.
Het is het eerste kinderprentenboek over Sint-Nicolaas dat eenvoudigweg het doen
en laten van de goedheiligman weergeeft: hoe hij per stoomboot uit Spanje arriveert
met zijn zwarte knecht, hoe hij zijn inkopen doet en hoe hij bij kinderen op bezoek
komt, bestraffend of mild, al naargelang hun gedrag. Dergelijke boekuitgaven waren
tot die tijd onbekend. In de eerste helft van de negentiende eeuw kwam Sint-Nicolaas
zelf nauwelijks aan bod in het kinderboek. Er werd wel óver hem gesproken, en er
was een enkele gravure - meestal in zwart/wit -, maar eigenlijk ging het vooral om
het kind zelf, het kind in zijn zwakke en onvolmaakte staat. Net zoals in het gedicht
‘De pruimeboom’ met de beroemde eerste regel ‘Jantje zag eens pruimen hangen’,
uit Proeve van kleine gedigten voor kinderen (1778) van Hiëronymus van Alphen,
werd het kind vooral beschouwd als kneedbare was, waarin deugden als ijver,
gehoorzaamheid en godsvrucht
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1 ‘Aankomst van Sint-Nicolaas’. Afbeelding uit de derde druk van Jan Schenkmans Sint Nikolaas en
zijn knecht, circa 1860, het exemplaar dat door E.J. Potgieter geschonken is aan de New York Historical
Society.

ingeprent konden worden. Op betoonde deugd (in het geval van Jantje: gehoorzaam
zijn en nietplukken) volgt de beloning van de rechtvaardige vader (het schudden aan
de boom zodat Jantje alsnog de begeerde pruimen krijgt). In dezelfde trant behandelt
een Sint-Nicolaasgedichtje uit 1800 het onderwerp ‘ontevredenheid’. Broertje ziet
dat de koek die zusje Koos heeft gekregen, groter is dan de zijne, hij klaagt en moeder
antwoordt:
Die door wangunst wordt gedreeven,
Anderen haar geluk benijd;
Schoon hem minder wordt gegeeven,
Spot met de Voorzienigheid!
God weet best wat ieder man,
Allernuttigst wezen kan.1

Daar moest broerlief het mee doen. Al is het moralisme bij Schenkman niet helemaal
uit het zicht verdwenen, het boekje ademt alleen al in uiterlijke verschijning een
geheel andere sfeer. Niet meer de deugd, maar het plezier staat op de voorgrond.
Kleurrijk en overvloedig geïllustreerd

2 Handgeschreven opdracht in Potgieters exemplaar van Sint Nikolaas en zijn knecht: ‘To the New
York Historical Society from E.J. Potgieter of Amsterdam by S. Alofson. December 1, 1865.’

is de inhoud vooral gebaseerd op de fantasie: het kind mag meeleven met de vele
activiteiten van de Goedheiligman. De nadrukkelijk opvoedende aanwezigheid van
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de ouders heeft plaatsgemaakt voor een bescheiden belerende vinger van de
goedheiligman.
Het boekje sloeg in als een bom. Herdrukken en imitaties volgden en na korte tijd
leek het of het met Sint-Nicolaas nooit anders geweest was dan zoals Schenkman
het de lezer voorstelde.

Potgieter en Sint-Nicolaas
Dat dit boekje in New York wordt bewaard, is op zich een leuk gegeven, maar een
handgeschreven opdracht voorin maakt het pas echt interessant. In potlood staat daar
genoteerd: ‘To the New York Historical Society from E.J. Potgieter of Amsterdam
by S. Alofsen. December 1, 1865.’ (afb.2). De Nederlandse literator E.J. Potgieter
heeft het boekje dus aan de Society geschonken door bemiddeling van een zekere S.
Alofsen. Het noemen van de naam Potgieter mag voor nu even voldoende zijn, maar
wie was Alofsen (of Alofson, zoals zijn naam ook wel gespeld wordt)? Enige
naspeuring leverde al snel meer gegevens op. Net als Potgieter was Alofson lid van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. In het Verslag van de Handelingen
der Maatschappij gedurende het jaar 1867-1868 staat vermeld:
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De zes geleerden uit den vreemde, aan wie het lidmaatschap was
aangeboden, hebben zich alle door die onderscheiding vereerd gevoeld;
bovendien heeft een hunner, de heer S. Alofson, te New-Yersey-City in
Noord-Amerika, een nieuw bewijs van zijn belangstelling in de studie van
onze vaderlandsche wetenschappen gegeven door eene milde gift aan onze
Maatschappij aan te bieden, overtuigd dat de beoefening van de taal en
geschiedenis van zijn moederland op die wijze zeer goed gebaat zou
worden.2
Salomon Alofson (1808-1876) was Nederlander van geboorte. In Nederland is hij
ook gestorven, maar van de tussenliggende jaren heeft hij er vijftig in Amerika
gewoond. Geïnteresseerd in geschiedenis, was hij in Amerika lid van diverse
historische genootschappen, onder meer van de New York Historical Society.
Omdat Alofson in deze zaak slechts intermediair was, zullen wij het, wat hem
betreft, hierbij laten.
Maar dan nu Potgieter, de auctor intellectualis, en al eerder dan Alofson lid van
de Maatschappij. Toen Potgieter op de vergadering van 25 juni 1841 benoemd werd
als lid van de Maatschappij, was hij - 33 jaar oud - al een gewaardeerd criticus en
schrijver, die ijverde voor de verhoging van de kwaliteit van de Nederlandse
letterkunde. Bijna 25 jaar later stuurt hij een Nederlands kinderboekje de oceaan
over.
Wat heeft Potgieter voorgehad met zijn daad? Vastgesteld mag worden dat het
boekje goed op zijn plaats is in de bibliotheek van de New York Historical Society.
De Society geldt als het geheugen van New York sinds ze in 1804 werd opgericht
met het uitgesproken doel de geschiedenis van de stad vast te leggen. Aandacht voor
de geschiedenis van New York betekent ook aandacht voor de Nederlandse oorsprong.
In uitbreidende zin is belangstelling voor Nederlandse eigenaardigheden en tradities
dus niet zo verwonderlijk.
Maar wat waren Potgieters diepere drijfveren bij de gift? In New York was in die
tijd het personage van Santa Claus al enkele decennia in ontwikkeling. Santa Claus
- de naam zegt het al - is een derivaat van Sint-Nicolaas, maar de ontwikkelingen in
New York volgden bepaald niet het Nederlandse voorbeeld. Was Potgieters gift dus
wel zo neutraal informatief als we misschien aanvankelijk zouden denken? Wilde
hij misschien bijsturen?

De waardering voor Sint-Nicolaas in het midden van de negentiende eeuw
We zijn tegenwoordig snel geneigd het Sint-Nicolaasfeest als een ‘klein’ onderwerp
te beschouwen, maar was het dat wel voor Potgieter? En ook: was het dat wel voor
zijn tijdgenoten?
Het springt bij nadere beschouwing in het oog dat tal van gerespecteerde auteurs
midden negentiende eeuw, ieder met een eigen invalshoek, aandacht besteedden aan
dit feest. Dit is des te opmerkelijker omdat de auteurs protestants waren terwijl het
feest toch een nadrukkelijk roomse herkomst heeft. Maar de protestantse heren -
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dominees zelfs vaak - zagen heel goed de aardigheid en het belang van het feest in.
Het bevorderde de huiselijkheid en het was didactisch goed inzetbaar. Het element
surprise zorgde voor de nodige humor. Maar bovendien kon de goedheiligman
gepresenteerd worden als voorbeeld voor sociale betrokkenheid en vrijgevigheid,
iets dat in de dagen van toen goed van pas kwam. Zo schreef Jonathan (J.P.
Hasebroek) in 1839 zijn verhaal ‘Sint-Nicolaas’, een verhaal vol menselijk mededogen
en zorg voor de armen. Hasebroek stuurde het als bijdrage voor De Gids naar
Potgieter, die er zeer verguld mee was.3 Mogelijk herkende hij iets van zichzelf, als
de vrijgezel die hij nu eenmaal was, in de eerste zinnen van het stuk:
Een oude vrijer heeft weinig feestdagen in zijn leven. Hij is een
gedwongen egoïst, die zich zelven tot het middelpunt van al zijn vreugd
en leed maakt. Hij mist de zaligheid zich van nabij in het geluk van anderen
te verlustigen.
In 1849 maakte De Génestet furore met zijn lange verhalende gedicht ‘De
Sint-Nikolaasavond’, dat ook door Potgieter met plezier gelezen werd. Plagerijen op
het feest van Sint-Nicolaas, een goede afloop, en als klap op de vuurpijl een gelukkige
verbintenis tussen een vrijer en een vrijster, precies zoals dat al enkele eeuwen tot
de tradities rond Sint-Nicolaas behoorde.
In 1865/1866 verscheen de omvangrijke roman
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De lotgevallen van Klaasje Zevenster van Jacob van Lennep. De hoofdpersoon van
het verhaal, het meisje Klaasje, dankte haar voornaam aan Sinterklaas. Op vijf
december was zij, als baby, als surprise bezorgd bij een groepje Leidse studenten.
De doos van de banketbakker, die er zo onschuldig had uitgezien, bevatte tot hun
verrassing niet het bestelde letterbanket maar een zoet slapend meisje.
Ook Potgieter liet zich niet onbetuigd, al was het lange en zorgvuldig
gecomponeerde Sint-Nicolaasgedicht dat hij in 1866 schreef, in principe niet voor
de openbaarheid bedoeld. Hij maakte het voor Gideon, het zoontje van zijn literaire
kompaan en vriend Conrad Busken Huet. Al springen Potgieters aardige, zachte
kanten in zijn werk niet zo naar voren, hij had ze wel. Een daarvan was zijn meermalen
beleden liefde voor het feest van Sint-Nicolaas. Misschien had die liefde te maken
met het oer-Hollandse karakter ervan, of met de mogelijkheid tot moralisering, maar
zeker hield die ook verband met zijn eigen gemankeerde vaderschap. In de kleine
Gideon kon hij een deel van die behoefte aan kinderliefde realiseren. ‘Ieder mensch
moet die [liefde, EB] voor alle kinderen, voor geheel het opbloeijend geslacht in
zijnen boezem koesteren’. Want ‘dan zelfs, wanneer gij nimmer een kind het uwe
zoudt mogen noemen, veredel uw gemoed, door het zacht gevoel van vaderlijke
liefde.’4 Huet, als vader van de kleine Gideon, had die liefde gezien en geproefd.
Kinderen trokken hem aan om ‘de eerste opwelling van gemoed en karakter’, daarna
om ‘de eerste spranken vernuft’. Aldus verwoordde Busken Huet het in zijn
Persoonlijke Herinneringen.5 In december 1866 schonk Potgieter de toen zesjarige
Gideon een blikken speelgoedkoetsje - de flying Dutchman geheten - en een paard
van papier-maché. Daarbij ging een doorwrocht gedicht van niet minder dan 438
regels in een keur van versvoeten en wisselende rijmschema's: ‘Speelgoed-Phantasie’.
Gideon had in die tijd de vurige wens koetsier te worden en op dat thema borduurde
Potgieter met veel fantasie voort:
‘Stap, Gideon!’- en statig schreed het voort
Dat moedig ros, door kleine hand gedwongen,
‘Draaf, Gideon!’ - er werd muziek gehoord,
Harmonisch als die vlugge vier daar sprongen,
‘Ren Gideon!’ en als een bliksemschicht
Verdween de flying Dutchman uit 't gezigt.

In een begeleidend briefje schreef Potgieter aan Busken Huet en zijn vrouw: ‘Lieve
Vrienden! Gideon heeft mij verleden winter gevraagd, eens een versje voor hem te
maken. Ik beloofde maar half, en nog was het onvoorzigtig. Het kind te doen spreken,
ik laat het aan gelukkiger over. Maar uitstel mogt toch niet geheel afstel worden, en
zie Sint-Nikolaas bragt den volgenden inval.’6 Het gedicht is door vader Conrad in
1875, met nog drie andere gedichten, gebonden in een speciale uitgave: Eens dichters
vriendschap. Gédéon Busken Huet op zijn 15den verjaardag door zijne Ouders
aangeboden, tot eene gedachtenis aan zijnen en hunnen onvergetelijken Vriend en
Weldoener E.J. Potgieter, geboren 27 Junij 1808. Gestorven 3 Februarij 1875.
Het feest van Sint-Nicolaas raakte zeker ook de snaar van Potgieters nationalistische
gevoelens. Al uit de zeventiende eeuw dateren beschrijvingen van de viering, in het
geheim bij katholiek gebleven huisgezinnen maar evengoed - en eveneens in het
geheim - bij veel protestanten. Kinderen zongen voor de haard hun liedjes, schoenen
werden gezet en 's nachts bracht de Sint ongezien zijn geschenken. De overheid,
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daartoe opgejut door predikanten, deed er alles aan die bijgelovige praktijken te
verbieden, maar tevergeefs. Het plezier in die verfoeilijke feestdag waardoor ‘de
superstitiën in de harten der jeugd onderhouden worden met groote onkosten en
schade der ingezetenen’ was sterker dan welke leer ook.7

Een Duitse bedreiging van het feest van Sint-Nicolaas
De negentiende-eeuwse Potgieter (afb.3), van protestantse huize, had geen enkel
probleem met de viering van een feest dat toch ooit ontstaan was ter ere van een
roomse heilige. Integendeel. We kunnen ondermeer aan zijn geste ten opzichte van
Potgieters zoon Gideon zien met hoeveel plezier hij eraan deelnam. Het feest was
voor hem een intrinsiek en positief gewaardeerd onderdeel van de Nederlandse cultuur
geworden. Met afgrijzen zag hij dan ook dat het vanuit het oosten bedreigd werd. In
het naburige Duitsland had het kerstfeest
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3 Portret van Everhardus Johannes Potgieter (1808-1875) door H.A. van Trigt (DBNL).

zich ontwikkeld tot een verleidelijk feestelijke aangelegenheid met de schittering
van kaarsen, de versierde boom en een stortvloed van geschenken namens het
Christkind. Deze pracht zou de oude Nederlandse Sint-Nicolaasviering op 5 of 6
december wel eens kunnen verdringen. Potgieter was niet de enige die dit vreesde.
Tal van teksten uit kranten en tijdschriften in die tijd getuigen ervan: moest een goed
Nederlandse gewoonte het afleggen tegen een feest van buiten waaraan bovendien
de geur van heidendom kleefde?
Potgieter roert het onderwerp aan in een brief aan Busken Huet, toen die in 1863
met zijn gezin in Duitsland verbleef, ongetwijfeld te midden van een overvloed aan
kerstversiering. Met enig venijn, maar ook met een zekere angst én hoop op
ontkenning, schrijft hij; ‘Is Gideon niet in de wolken geweest over die Christ-Baüme?
Of heeft hij - ik hoop het voor den Hollandschen jongen - te fijnen zin voor kleur
om vrede te hebben met dien bonten poespas... ?’8 De geschiedenis heeft ons geleerd
dat de versierde bomen weliswaar hun intrede hebben gedaan in ons land, maar dat
daarmee het sinterklaasfeest geen geweld is aangedaan. Integendeel, juist in de tijd
dat Potgieter deze brief aan Busken Huet schreef, groeide en bloeide het
Sint-Nicolaasfeest in Nederland als nooit te voren. En dat was te danken aan het
boekje dat Potgieter aan Alofson had meegegeven: Jan Schenk mans Sint Nikolaas
en zijn knecht. Zó beeldend en fantasierijk was het geschreven dat het niet lang duurde
of de beschreven scènes werden nagespeeld:
De vindingrijke burgervader maakte van karton een mijter, en, met
behulp van de gastvrouw en Suze, ook een kleed en mantel, alles volmaakt
naar het model, daarvan in het boekje van Schenkman gegeven, zoodat de
kinderen, die de versjes van dat boekje alle van buiten kenden, en de
prentjes natuurlijk duizendmalen hadden bewonderd, niet konden twijfelen
of ‘ginds stond de Bisschop voor de opene deur’.9

Het echte gevaar loert elders en heet Santa Claus
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De Duitse kerstviering was dus geen echt gevaar gebleken, maar elders wachtte een
grotere dreiging zijn kans af: de Amerikaanse sinterklaasviering aan de vooravond
van Kerstmis, met in de hoofdrol de figuur van Santa Claus. Sint-Nicolaas zou zich
in Amerika ontwikkelen tot een dikbuikige lolbroek, en dat tragisch genoeg met New
York als startpunt, de stad waarin Potgieters boekje terecht was gekomen. Misschien
was zijn gift aan de New York Historical Society dus meer dan een aardigheidje ter
informatie? Misschien was het wel een bewuste poging het juiste voorbeeld te laten
zien in de hoop de misgroei om te buigen.
Potgieter hield van Amerika; hij zag het land als de ideale gemeenschap van vrije
burgers. Zo daadkrachtig en vol initiatief, zo wilde hij de Nederlanders ook wel. In
1841 schreef hij zijn gedicht ‘Aan New York’, waarin hij onder meer benadrukte dat
zeker niet vergeten mocht worden - ook in Amerika niet - dat het de Hollanders
waren die New York hadden gesticht. Hij kende, zoals gezegd, het werk van de New
Yorkse schrijver Washington Irving en ongetwijfeld heeft hij ook diens A History
of New York (1809) gelezen, waarin op ludieke humoristische wijze de komst van
de Hollanders wordt beschreven. In dat boek wordt meerdere keren gewag gemaakt
van de Nederlandse Sint, maar, eerlijk is eerlijk, zonder dat de auteur zich goed
geïnformeerd had over het hoe en waarom. A History of New York maakte van
Sint-Nicolaas een bekende figuur maar dwong de heilige wel in een vrije val.
Wat Potgieter ook voor ogen heeft gestaan, voor
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correctie op het Amerikaanse Sint-beeld was het in 1865 al te laat. Slechts een enkele
keer is de goedheiligman in Amerika in prent als een bisschop voorgesteld. Maar al
snel ging de Amerikaanse fantasie haar eigen weg. Men maakte van St. Nicholas
aanvankelijk een klein mannetje - hoe zou hij anders de schoorsteen in kunnen? Het
paard werd vervangen door een rendierslee; dat was makkelijk in de New Yorkse
koude winters. Ook zijn kleding werd aangepast aan het daar heersende klimaat.
Steeds groter, jovialer en dikbuikiger werd hij, - maar dan is Potgieter al overleden
- totdat hij dankzij de illustrator Haddon Sundblom zijn huidige uiterlijk kreeg. Zo
- als Santa Claus of korter nog: Santa - veroverde hij in de twintigste eeuw de wereld,
samen met het merk Coca Cola, in opdracht waarvan Sundblom dertig jaar lang de
reclamebeelden verzorgde.

Santa Claus versus Sint-Nicolaas
Santa Claus is louter pret, hij is gul met zijn lach en met cadeaus zonder dat daar iets
tegenover hoeft te staan. Onze Sint-Nicolaas geeft nog steeds onder voorwaarden,
al zal uiteindelijk niemand met lege handen achterblijven. In het boekje van
Schenkman waarschuwt de Sint geheel volgens oudere tradities de stoute kinderen,
zet hij rijke kinderen aan tot edelmoedigheid tegenover de armen, spoort hij kinderen
aan goed hun lessen te leren, stelt hij dat een boek krijgen beter is dan snoepgoed
(afb.4).
Goedburgerlijk moralisme, een streven naar verbetering, met op de achtergrond hoe wezensvreemd in feite ook voor een protestant - een voorbeeldige bisschop, dàt
alles was Potgieter op het lijf geschreven.

4 ‘Sint-Nicolaas houdt boek’. Afbeelding uit Jan Schenkmans Sint Nikolaas en zijn knecht, circa
1860.

In Nederland heeft Santa Claus, of, in een wat neutralere term, de Kerstman, ook
zijn weg gevonden, maar van verdringing van Sint-Nicolaas lijkt het toch niet te
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komen. Gelukkig maar; het zou de ironie ten top zijn als Sint-Nicolaas in eigen land
door zijn Amerikaanse perversie verjaagd zou worden.
Potgieter zond het goede voorbeeld de oceaan over, de Amerikaanse ontwikkelingen
heeft hij echter niet meer bij kunnen sturen. Maar dat hij, conform de geest van zijn
tijd, Sint-Nicolaas een warm hart toedroeg, moge duidelijk zijn.
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2 ‘Verslag van de Handelingen der Maatschappij gedurende het jaar 1867-68’. In: Handelingen
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gehouden den 18den Juni 1868, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
p.28-29.
3 Jonathan, Waarheid en droomen. Haarlem, 1840, p.387.
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letterkunde. Leiden, 2005, p.110.
5 Cd. Busken Huet, Potgieter (1860-1875). Persoonlijke herinneringen. Haarlem, 1910, derde
druk, p.76.
6 Eens dichters vriendschap. Stichting De Roos, Utrecht, 1968, p.28.
7 Cd. Busken Huet, Het land van Rembrandt. Studiën over de Noordnederlandse beschaving in
de zeventiende eeuw. Deel 2, eerste helft, derde druk, z.p., 1898, p.94.
8 De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet. Uitg. door Dr. Jacob Smit.
Groningen, 1972, p.48.
9 R. Koopmans van Boekeren, Strooiavonden. Novellen voor jonge lieden. Leiden, 1867, p.3.
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Mendel
Peter van Zonneveld
Oktobermiddag in de kloostertuin
waar Mendel erwten kweekt. Groen en geel
telt hij, maar geel driemaal zoveel.
De lucht is grijs. Het gouden blad wordt bruin.
Van de essentie snapt de abt niet veel,
maar Mendel krijgt een kas. Vanuit de bibliotheek
kijkt men vertederd neer op zijn gekweek.
Meer vriendschap dan erkenning is z'n deel.
Wat sterk is, overheerst het zwakke, maar
verdrijft het niet. 't Is tijdelijk onzichtbaar,
want geel is dominant en groen is recessief.
De welgedane monnik draagt - dat zie je nietzijn vondsten als een onderhuids verdriet.
Hij oogt zo florissant. Hij voelt zich depressief.

Brno, 17 oktober 2004
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Gerard Brom, veelzijdig leermeester
Marcel van der Heijden
Peter Altena's artikel ‘Over de leraar Nederlands in de roman Droom is 't Leven
(1953) van Willem G. van Maanen’ in het meinummer van dit jaar riep tot mijn
verrassing - want ik kende die roman niet - een van mijn oude leermeesters weer
eens in mijn herinnering terug: Gerard Brom (1882-1959), hoogleraar in de
Nederlandse en Algemene Letterkunde in Nijmegen. Begin oktober 1951 maakte ik
als twintigjarige neerlandicus in spe kennis met deze coryfee van de Nijmeegse Alma
Mater vanaf het eerste uur, een zeker naar de toenmalige maatstaven oude, maar
kwieke man met een grijze baard, en met levendig twinkelende ogen. Hij was toen
69 jaren oud.

Spelletjesavond
Zijn laatste lichting eetstejaars, bestaande uit twee meisjes, vijf paters en een zestal
gewone jongens, werd aan het begin van het collegejaar uitgenodigd voot een avondje
ter nadere kennismaking, bij hem thuis, Sint-Annastraat 185 in Nijmegen. Ik kan
niet zeggen dat het een vlotte en vrolijke bedoening was, hoewel de gastheer,
geheelonthouder en eertijds drankbestrijder, zich niet ontzag na het kopje thee met
koekje ons op een glaasje wijn te onthalen. Het hoogtepunt van de avond brak aan
toen hij voorstelde enkele gezelschapsspelletjes te doen, waaraan ook mevrouw
deelnam, Willemien Brom-Struick, indertijd nog wel bekend als publiciste over
reidansen. Zij ging de kamer uit en werd een tijdje later weer teruggeroepen. Ze
moest dan in zo kort mogelijke tijd weten te zeggen over welk onderwerp de
zittenblijvers tijdens haar afwezigheid hadden gepraat; dit lukte, waarschijnlijk door
een of andere truc, wonderlijksnel. Mijn animo voor gezelschapsspelletjes is door
die avond niet groter geworden, maar Brom werd voor mij een des te groter raadsel.

Taartjes eten
Later in het academisch jaar overkwam mij door zijn toedoen iets aangenamers. Hij
gaf elke zaterdagmorgen enkele colleges, ik meen speciaal gericht op algemene
literatuurgeschiedenis. In de pauze tussendoor trok hij zich terug in een
professorenkamertje, ongetwijfeld ook van de gelegenheid gebruik makend om met
individuele studenten te praten en hen aan de tand te voelen over hoe het met hun
studie stond; ik weet dat niet meer zo precies. Op een van die zaterdagmorgens had
hij tevoren de banketbakker bezocht en nodigde hij twee meisjes uit met hem een
gebakje te eten. Elk van die twee mocht een van de aanwezige jongens vragen met
haar mee te komen. Eén van de meisjes was een jaargenote van mij, en waarachtig,
zij vroeg mij met haar mee naar het kamertje te gaan. Het was niet ongezellig en het
gebakje was heerlijk, maar eigenlijk was het toch een enigszins vreemde vertoning,
en ik vtoeg me af wat hem bezield had die sessie te arrangeren. Later, toen ik
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1 Portrettekening van Gerardus Bartholomeus (Gerard) Brom (1882-1959), gemaakt door Huib Lunds
in 1907.

over hem meer te weten was gekomen, ging ik vermoeden dat Brom, die zeer tot zijn
spijt kinderloos was,1 er echt genoegen in moet hebben geschept deze jonge mensen,
in een sobere tijd, een plezier te doen, maar ook dat nieuwsgierigheid een rol heeft
gespeeld: wie zouden deze meisjes vragen! Mijn jaargenote heeft me verteld, dat ze
Brom een keer tegenkwam in de Molenstraat, Nijmegens drukste winkelstraat, en
dat hij toen een doos appelbollen kocht, die ze beslist mee naar huis moest nemen.

Werkcolleges
Dit soort attenties en lievigheden waren de andere kant van de man die bij andere
gelegenheden heel kritisch, vaak sarcastisch en soms venijnig uit de hoek kon komen.
Van zijn hoorcolleges kan ik mij niet veel anders herinneren dan dat ze op mij indruk
maakten door hun abundante geleerdheid. Maar van zijn werkcolleges
‘prae-candidaats’ heb ik enkele levendige herinneringen overgehouden. Tijdens die
colleges moest een van de studenten
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2 Portret van de oudere Gerard Brom. Uit: Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek
(DBNL).

het resultaat bekendmaken van zelfstudie inzake een zelfgekozen onderwerp. Deze
collegevorm was toen een nog spaarzaam toegepaste didactiek, geloof ik. Een pater,
die een referaat hield over P.C. Hooft, en gaandeweg een indrukwekkende hoeveelheid
boeken ter adstructie uit de ruime zakken van zijn pij tevoorschijn haalde, kreeg
complimenten van de hoogleraar. Dit gebeurde overigens niet omdat het een pater
betrof, want Brom was weliswaar zeer vroom, maar had bepaald ook antiklerikale
trekjes. Als hij niet tevreden was over de geleverde prestatie, gaf hij kort maar
onbarmhartig zijn oordeel, waarbij je een kleur kreeg ook als het niet jezelf betrof.
Het feit dat ik in april van het studiejaar mijn studie moest onderbreken omdat ik in
militaire dienst moest, heeft mij misschien wel voor een ramp behoed.

Socratisch wandelen
Brom had de gewoonte op zaterdagmiddag na zijn ochtendcolleges een lange
wandeling te maken. Wie wilde, kon meewandelen en zo met hem gesprekken voeren,
die nooit zomaar over koetjes en kalfjes gingen. Tot zijn teleurstelling was er weinig
of geen animo voor het wandelen. Een destijds oudere medestudent vertelde me nog
niet lang geleden, dat hij een enkele keer wel eens meeging, en dat hij dan de enige
was. Dat heeft Brom dwarsgezeten en achteraf heeft hij zich afgevraagd: ‘was ik
door mijn leeftijd (...) langzamerhand van de jeugd afgegroeid?’2 Dit lijkt mij
inderdaad het geval, al sinds de tijd dat hij, vergeefs, de studenten voorhield afstand
te nemen van de negentiende-eeuwse studentenmores, sober en gezond te leven en
vanuit idealen dienstbaar te zijn aan hun volk en aan de wereld.3 Min of meer
ontgoocheld door te weinig weerklank trad hij in 1923 af als secretaris van de mede
door hemzelf ooit gestichte Unie van Katholieke Studentenvereenigingen in
Nederland.
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Plicht tot promoveren
In datzelfde jaar ging de Katholieke Universiteit van start, mede door Broms toedoen.
Omdat men de taalkundige van internationale faam Jacques van Ginneken niet wilde
passeren, en omdat deze niet tevreden was met alleen maar de Nederlandse taalkunde,
de vergelijkende Indogermaanse taalwetenschap en het Sanskriet, kon men niet de
Nederlandse letterkunde aan Brom toevertrouwen, waarvoor hij wel bij uitstek
bevoegd was. Hij was meer dan twintig jaar hoogleraar in de Kunstgeschiedenis en
Schoonheidsleer, voordat hij na de dood van Van Ginneken (1945) alsnog, maar
eigenlijk te laat, de leeropdracht Nederlandse en Algemene Letterkunde kreeg. Een
van de stokpaardjes van de hoogleraar Brom is altijd geweest: de titel ‘doctorandus’
betekent ‘hij die nog moet promoveren’. Daarom spoorde hij met de hem eigen
missionaire ijver zijn discipelen aan te promoveren. En wanneer ze daarop ingingen,
bestookte hij hen met briefkaarten, telkens als hij iets gevonden had wat hun dienstig
kon zijn.

Venijn
De teleurstellingen die Brom heeft moeten verwerken, hebben hem zijn idealisme
niet ontnomen, maar misschien wel zijn ingeboren zin voor kritiek aangewakkerd
en vaak verscherpt tot een zekere venijnigheid, die zelfs nog na-echoot in een terloopse
opmerking van Frits van Oostrom: ‘Met het hem kenmerkende venijn, maar zeker
niet ongefundeerd, heeft Gerard Brom gespot met geschiedkundigen die zich
Hadewijch hebben
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willen toeëigenen (...)’.4 Ook Broms collega's bleven niet van zijn kritiek verschoond,
dood of levend. Berucht is in dezen zijn herdenkingsrede over zijn naaste collega
Van Ginneken, officieel namens de universiteit uitgesproken toen het lijk nog boven
de aarde stond.
5

‘Vieze’ taal
De diepgelovige en idealistische apostel die Brom was, had ook iets van een enfant
terrible. Zijn eerste wetenschappelijke boek, zijn dissertatie Vondels Bekering (1907),
tot stand gekomen onder, of misschien in die vorm ondanks, de leiding van de
Utrechtse hoogleraar J.W. Muller, wekte naast bewondering ook ergernis wegens
een ‘gewone’, volgens sommigen ook ordinaire, ja zelfs ‘vieze’ taal. Later zou hij
dit geschrift omvormen tot Vondels Geloof(1935), een rustiger en evenwichtiger turf
van bijna 500 bladzijden, waarin hij het toch niet laten kon te doen wat hij anderen
verweten had inzake Hadewijch: hij eigende zich Vondel toe als geloofsgenoot vanaf
lang vóórdat deze toetrad tot de moederkerk. Ik kan nergens meer de bron vinden,
maar in mijn geheugen zit vastgespijkerd, dat de hoogleraar in de kunstgeschiedenis
en schoonheidsleer Brom, gevraagd naar zijn oordeel over de nieuwe, in de jaren
twintig gebouwde aula van de Nijmeegse universiteit, deze een ‘opgedirkt urinoir’
noemde, of woorden van gelijke strekking.

Boeiende en vermoeiende nalatenschap
Broms ontzagwekkend talrijke en vaak omvangrijke wetenschappelijke publicaties
over kunst-historische en letterkundige onderwerpen, die stuk voor stuk schatkamers
van gegevens en citaten zijn, verdienen veel respect en zijn nu nog van waarde, al
is zijn stijl vaak spitsvondig en daardoor vermoeiend. Bovendien irriteert hij nogal
eens door zijn polemiseren, ook met in zijn tijd al niet meer in leven zijnde
letterkundigen of geleerden. ‘Iedere zin een vondst en een vonnis.’6 In de Nederlandse
letterkunde ging zijn belangstelling echter nauwelijks uit naar de periode vóór de
zeventiende eeuw en de tijd na de negentiende eeuw, oftewel vóór Vondel en na
Gezelle. In 1940 werd Brom benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen.

Veelzijdig leermeester
Gerard Brom was een van de merkwaardigste mensen die ik heb ontmoet, voor het
laatst een half jaar voor zijn dood in 1959. Een geleerde, die ontzaglijk veel las, ook
buitenlandse schrijvers, en die wat hij gelezen had, ook vasthield; een zeer productief
schrijver, ook van enkele biografieën; medeoprichter en leider van het cultureel en
wetenschappelijk belangrijke tijdschrift De Beiaard (1916-1925); een olijke
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kwajongen; een nijdas; een idealist en een bevlogen apostel van zijn geloof, waarin
hij alle Nederlanders, speciaal de protestantse, wilde laten delen.
Kortom: een Brom die niets gemeen had met die van Van Maanen. Gelukkig.7

Opmerking auteur
Voor deze schets heb ik vooral gebruik gemaakt van de in de noten 1 en 2 genoemde
geschriften; zie verder ook A.H.M. van Schaik in het Biografisch Woordenboek van
Nederland.

Eindnoten:
1 L.T. Rogier, ‘Herdenking van Gerard Brom’. In: Terugblik en Uitzicht. Verspreide Opstellen
2 (1965), p.527.
2 Gerard Brom, Een katholiek leven. Autobiografische aantekeningen. Bezorgd door P. Luykx
en J. Roes. Baarn, 1987, p.221.
3 Exemplarisch hiervoor is zijn boek De omkeer in 't Studenteleven. Delft, 1923.
4 ‘Heer Hendrik van Breda en Hadewich’. In: Het geheugen van een stad. dl.1, Breda, 2002,
10-18, p.13.
5 De KRO brak tijdens de rede de uitzending af (M. Derks, Heilig Moeten (2007), p.64 en de rede
werd pas in 1955 gepubliceerd, in het tijdschrift Roeping, jrg. 31 (1955), p.273-288.
6 Aldus K. Heeroma, De Nijmeegse Hederlandtstiek. Assen, 1960, p.19.
7 Blijft nog over de vraag hoe Van Maanen ertoe kwam de naam Brom te gebruiken voor de
neerlandicus in zijn boek. Desgevraagd schreef Van Maanen: ‘De naam Brom kwam mij toen
goed uit; nomen est omen illustreerde mijn toenmalige opvatting dat een naam meer moest zijn
dan een toevalligheid.’ Van Maanen studeerde in die tijd Nederlands, bij de Leidse hoogleraar
Stutterheim (brief d.d. 15 juli 2009 aan mijn vrouw). Hij kon dus gemakkelijk bekend zijn met
het toen kleine wereldje van universitaire neerlandici.
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De taal van Marten Toonder
Frida Balk-Smit Duyzentkunst
‘Heren,
die ons een toevlucht geweest zijn van geslacht tot geslacht’ - zij allen zijn
vormloze dieren.
F. ten Harmsen van der Beek
De taal van Marten Toonder vertegenwoordigt een weelde aan paradoxen. Die
paradoxen zijn tegenstrijdigheden waarvan het nog maar de vraag is of ze schijnbaar
zijn. Ik noem er twee. De eerste is: Toonder is onze grootste striptekenaar. Hij
publiceerde duizenden striptekeningen in alom gelezen dagbladen. Deze stripverhalen,
die talloze malen in boekvorm zijn herdrukt, zijn geen stripverhalen. De tweede
paradox is: Marten Toonder is onnavolgbaar. Van geen enkele Nederlandse auteur
is de taal zozeer nagevolgd als van Marten Toonder. In dit artikel vindt u om te
beginnen een beknopte uitwerking van die twee paradoxen.

Status en gedaante van het stripverhaal
Volgens Van Dale is stripverhaal synoniem met beeldverhaal. Maar deze verklaring
is incompleet. Het ware stripverhaal bestaat uit reeksen (strips) naast elkaar geplaatste
omlijnde plaatjes, die een verhaal vertellen. De personages op de plaatjes horen een
beetje karikaturaal te zijn. Veelal zijn het mensen in diergedaante, wier conversatie
en gedachtegoed is weergegeven binnen ‘wolkjes’ tekst die uit hun hoofd of lijf
oprijzen. De ‘wolkjes’ omringen dus weergegeven spraak óf monologue intérieur.
Die teksten, de volgorde van de plaatjes, alsmede de pantomimiek van de figuren
geven de gang van het verhaal aan. Er komt vrijwel geen vertelling aan te pas, laat
staan een al of niet ‘Alwetende Verteller’. De narratologie staat met lege handen. De
‘tekst’ bestaat nogal eens uit in letters uitgedrukt onomatopeïsch geblaas of gejammer,
en de grafische vorm van ‘wolkje’ en omwolkte letters geeft daarvan de kracht en
de gevoelswaarde weer. Zoals in Donald Duck ‘GRMBL! PFFF! ATJTSJ! BWAF!’, grillig
rimpelig omwolkt.
De echte strip bevat veel meer ‘plaatje’ dan ‘tekst’. Overdreven gezegd is in een
strip de tekst een illustratie bij het plaatje. In het oorspronkelijke beeldverhaal echter
vormen de plaatjes illustraties bij de tekst, die een goed lopend, grammaticaal
verantwoord verhaal vertelt, afgedrukt in voortgangsblokken. Daar pal boven of
daarnaast bevindt zich steeds het vrijwel even grote bijbehorende plaatje. Wolkjesloos.
Hét onsterfelijke voorbeeld is Bruintje Beer. Maar dat is natuurlijk geen strip.
Vergeleken met Donald Duck is Bruintje Beer hoge literatuur. De avonturen van
Bruintje Beer zijn, uit het Engels vertaald, in ons land in tientallen series in boekvorm
herdrukt; vanzelfsprekend in oblong formaat, overeenkomstig hun oorspronkelijke
vorm als vervolgverhaal in ons Algemeen Handelsblad. Gek, ik weet niet eens hoe
Bruintje Beer in het Engels heet. Maar voor mij is hij het oerwezen van het genre
beeldverhaal. De beer is bovendien het universele speelgoedbeest en blijkbaar de
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aangewezen figuur om diepmenselijke gebeurtenissen te vertolken in een wereld die
vooral kinderen vertrouwd is.
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Niet voor niets is Nederlands grootste hedendaagse stripheld een beer: Ollie B.
Bommel. Ofschoon achteloos aangeduid als stripheld is Ollie B. Bommel geen
onderwerp van een stripverhaal, evenmin als Bruintje Beer. De twee scheppingen
vertonen een treffende gelijkenis. Maar ook een onmetelijk groot verschil: de
lotgevallen van Bruintje Beer richten zich tot het kind; die van Ollie B. Bommel tot
de volwassene.
Deze wonderlijke relatie tussen Bruintje en Ollie is, kort gezegd:
Ze zijn allebei een beer.
Alleen Ollie is een heer.

De taal van de onnavolgbare Marten Toonder
Geen taal is in onze hedendaagse taalgemeenschap zozeer nagevolgd als die van
Marten Toonder.
Weliswaar is de omgang met taal qualitate qua één-en-al navolging, maar ook
daarin zijn er graden en soorten. Eén soort, die synoniem is met ‘imitatie’ in de zin
van namaak, laten we buiten beschouwing. Het gaat ons om het origineel als
voorbeeld, als
Matten Toonder werd op 2 mei 1912 te Rotterdam geboren. Op
vijfjarige leeftijd leerde hij plaatjes kijken en Engels lezen door de
bestudering van Amerikaanse stripbladen. Nadat hij zich op school het
schrijven eigen had gemaakt, nam hij het besluit de letterkunde in nieuwe
banen te leiden door het geschreven woord aan het getekende beeld te
paren. Er volgden kommervolle jaren, miskend doorgebracht op
inrichtingen voor lager en middelbaar onderwijs, een academie voor
beeldende kunsten en een uitgeverij van periodieken. Hierna echter wijdde
hij zich geheel aan de door hem beoogde communicatievorm, die zijn
erkenning vond door zijn benoeming tot lid van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde.
(Tekst op de Franse titelpagina van Marten Toonder, Als je begrijpt wat
ik bedoel. Uitleiding door Jan Hein Donner. Uitgeverij De Bezige Bij,
Amsterdam, 1967)
inspiratiebron voor iets anders dat niet pen se minderwaardig is, maar juist een soort
eerbetoon aan het origineel.
De navolging in taal, op woord-, zins- of stijlniveau, komt, simplistisch gezegd,
neer op citeren. Naarmate een citaat zich frequenter voordoet, raakt de bron meer en
meer op de achtergrond, vervaagt, of verdwijnt uit het collectieve geheugen.
Het uiten van Toondertaal kan een automatisme worden, zodat we het - al doende
- zelf niet altijd meer merken, als u begrijpt wat ik bedoel. Zo zei Thomas Rosenboom
in Haarlems Dagblad van 16 september 2009 over zijn nieuwste boek Zoete mond,
waaraan zijn diepe affectie voor zijn huiskonijn ten grondslag ligt: ‘Ik wist niet dat
ik dat in me had.’ Hij doelde op die overrompelende genegenheid voor een dier, die
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hem bracht tot het schrijven van ‘een zachter boek’, veel zachter dan zijn vorige
werk. ‘Ik wist niet dat ik het in me had’ is ook zo'n wending, én de titel van een
Toonderverhaal. Misschien wist Rosenboom dát evenmin. Want er zijn onnoemelijk
veel teksten van Toonder waarin een staande uitdrukking is verwerkt zodanig dat je
niet precies weet of Toonder die aan de taal of dat de taal die aan Toonder heeft
ontleend.
Karakteristiek voor Toonder is ook het steeds terugkeren van allerlei zinnen en
zinswendingen. ‘Zoals mijn goede vader zei’; ‘Heel betreurenswaardig’; ‘Een heer
van stand’; ‘Een teer gestel’; ‘Geld speelt geen rol’; ‘Een eenvoudige doch voedzame
maaltijd’, alle steeds weer geuit door Ollie B. Bommel. Al die wendingen, met hun
plechtige woordkeus, krijgen door het voortdurend herhalen, als ging het om een
stopwoord, steeds meer iets hilarischs'.
De bekendste uitdrukking is ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’, eveneens afkomstig
van Ollie B. Bommel. In volle ernst geuit verliest deze bijzin z'n hilarische karakter.
Zo schreef een vooraanstaand antroposofisch arts, L.F.C. Mees, in een
biopsychologisch gefundeerde taalkundige verhandeling (1988): ‘Waar de Bijbel
begint met een schepping door God, begint het Johannes Evangelie met: “In den
beginne was het Woord.”’ Daarmee wordt, zegt Mees, het ontstaan van al wat is,
begrijpelijker voor ons. ‘We weten immers wat een woord is. Het gewone menselijke
woord moet [iets met de herkomst van al het zijnde] te maken hebben, anders zou
Johannes
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het woord “woord” niet gebruikt hebben (als men begrijpt wat ik bedoel)’ (Mees,
p.12; mijn cursivering, FBSD). Wist deze auteur dat hij Ollie B. Bommel citeerde?
Dit citaat is vooral treffend, omdat het slechts een afhankelijke voorwaardelijke
zin is, geen volwaardige volzin (zoals ‘Geld speelt geen rol’). Treurig genoeg wordt
- bijna per definitie - vrijwel nooit precies begrepen wat er wordt bedoeld. Dat maakt
deze bijzin zowel sterk als overbodig.

De literaire kracht van de taal van Marten Toonder
Heel wat zinnen en wendingen van Toonder fungeren als een soort epitheton ornans
van het personage dat ze uitspreekt. Neem de aanduiding ‘een heer van stand’. Niet
alleen ís Ollie B. Bommel een heer van stand, een echte heer dus, hij verkondigt dat
ook onophoudelijk. Hij gaat eronder gebukt, evenals onder ‘zijn teer gestel’. ‘Een
heer moet alles alleen doen’; ‘Het wordt me allemaal te veel met mijn teer gestel.’
Hij is zelfs kasteelheer, bewoont Bommelstein en heeft huispersoneel: ‘zijn trouwe
knecht Joost’. Die is zó dienstbaar, dat hij praktisch geen zin kan uitspreken zonder
te eindigen met ‘met uw welnemen’, of ‘als ik zo vrij mag zijn’. Die onderdanigheid
is sterker dan Joost zelf, getuige: ‘ik hoop het maar, met uw goedvinden’, of ‘het is
héél betreurenswaardig, als u mij toestaat.’
In het openbare mondelinge taalverkeer ken ik maar één voorbeeld van iemand
die met zulke frases volkomen geloofwaardig omgaat: Antoine Bodar. Die zegt (aan
het zinsbegin) ‘als u mij toestaat...’ of woorden van gelijke strekking, in ernst en in
een ontwapenend naturel.
De belangrijke personages van Toonder zijn stereotypen, gekenmerkt door hun
uitspraken; een literair procedé dat onder andere is toegepast door Van het Reve in
De avonden. De gaarne treiterende Frits van Egters zegt wáár hij kan: ‘Jij wordt ook
al aardig kaal’, en de pijnlijke onschuld van zijn moeder uit zich in haar willekeurig
herhaald ‘hoei boei’. Ook J.J. Voskuil weet er raad mee in Het bureau. Prof. dr.
Kaatje Kater, lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
oftewel het ‘Hoofdbureau’, werd vooral onsterfelijk door haar bestuurlijke
overwegingen steevast af te sluiten met ‘Ik bedoel maar’; of ‘Ik wil maar zeggen.’
Het is duidelijk: de schepper van Tom Poes en Ollie B. Bommel bevindt zich in
gerenommeerd literair gezelschap.
Toonders verhalend proza is uitzonderlijk levendig, oorspronkelijk en grammaticaal
onberispelijk. Maar zonder de onvergetelijke afbeeldingen blijft de dierlijke factor
onzichtbaar. Vrijwel alle personages hebben de vorm van een dier. We zien in elk
dierpersonage een mens. We kunnen niet anders. De dierlijke beeldkenmerken
versterken juist de opvallendste menselijke eigenschappen die stereotiep zijn voor
juist dát personage! Voor een verklaring van deze wonderbaarlijke integratie van
mens en dier kunnen we waarschijnlijk niet terecht bij Darwin. Zelfs niet in ‘Zijn
Eigen Jaar’.
Hoe dan ook, gebleken is dat zowel tekst als afbeelding deel uitmaken van de taal
van Marten Toonder.
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De Toondermaatschappij
In de door Toonder gecreëerde wereld heerst een maatschappelijke hiërarchie die
we schematisch kunnen schetsen door van vier personages uit dat dichtbevolkte
geheel de portretten wat aandachtiger te bekijken.

1 Tom Poes, Markies de Canteclaer en Heer Bommel
(© 1972 Stichting Het Toonder Auteursrecht).
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1. De heer Olivier B. Bommel (ook wel: heer Ollie, heer Olivier, heer
Bommel)
In de volksmond van de lezer: Ollie B. Bommel. Ollie B. Bommel dan is een bevlogen
heer uit de tijd waarin een heer qualitate qua gewetensvol en eerbiedwaardig was.
Maar die tijd is voorbij. Om zich nu als heer te kunnen handhaven moet hij
aanhoudend strijd leveren. Hij is permanent omringd door wisselend gespuis: hoger
geplaatsten, lager geplaatsten, een obscure suikertante die hem een spookhuis nalaat,
extreme professoren, technici die geheel bestuurd worden door computers, occulte
wezens, experimenterend met door vreemde inblazingen toegebrachte levensvormen,
eenvoudige dieven en bedriegers, alchemisten, ondernemers die we nu
projectontwikkelaars zouden noemen en die uit zijn op de woningen van behoeftige
burgers, een echtpaar dat in kwade dampen handelt die als geneeskrachtig worden
aangeprezen. Echte heren zijn er niet bij, al geeft men soms voor er één te zijn.
Kortom, Ollie leeft in een maatschappij die niet zo gek veel verschilt van de onze.
Zijn functie bekleedt hij krachtens zijn geboorte. Hij is een heer van stand. Hij draagt
verantwoordelijkheid, maar heeft nauwelijks macht. Hij bewoont een kasteel en bezit
‘geld dat geen rol speelt’. Conflicten, noodsituaties en voortwoekerend onrecht gaat
hij te lijf met tact, list, doorzettingsvermogen en een oneindig geduld. Zijn avonturen
lopen nooit definitief mis en worden bij voorkeur afgesloten met een geheven glas
en ‘een eenvoudige doch voedzame maaltijd’.

2. Tom Poes
Gelukkig is in de wereld van Ollie B. Bommel nog wel een enkeling te vertrouwen.
Zo'n enkeling is zijn jonge vriend Tom Poes. Die is argeloos en vindingrijk.
Van alle Toonder-personages (afgezien van een monsterlijke kraai) is Tom Poes
de enige die geen kleding draagt. Zijn verleidelijke poezenvacht voorkomt dat we
hem naakt vinden. Of bloot. Toch, naakt is hij. Maar we merken het niet. Een
oerparadijselijke toestand. Tom Poes' hoofd is relatief groot. Ten opzichte van z'n
lijf dus. Zijn gestalte heeft de verhoudingen van een baby. Hij is verreweg de kleinste
van de belangrijke personages. Maar hij loopt rechtop en kijkt oplettend uit zijn ogen.
In netelige situaties oppert hij nu en dan achteloos een maatregeltje dat, naar later
pas blijkt, veel bijdraagt tot een oplossing. Een kind is hij. Wetend en onbevangen.

3. De markies de Canteclaer de Barneveldt
Deze markies is van huis uit hoger dan Ollie B. Bommel. Die is dan wel een heer
van stand, maar de markies is een heer van adel.
Hij laat zich voorstaan op zijn hoge geboorte en ontleent er in tegenstelling tot
Ollie geen morele idealen aan. Hem gaat het om uiterlijk en macht. Hij gebruikt
opzichtig Franse tussenwerpsels: ‘Parbleu’ (‘Tjonge’) en ‘fi donc’ (hetgeen ‘foei!’
betekent, wat in 't Nederlands al een hooghartige uitroep is). Hij spreekt onbekommerd
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over ‘het grauw’ en beschouwt heer Bommel als een parvenu, welk woord, hoewel
zuiver Frans, hij overigens niet bezigt. Als hij orde op zaken moet stellen in zijn
gemeente Rommeldam, wat nogal eens het geval is, schuift hij de werkzaamheden
zo veel mogelijk af op heer Bommel. Als het even kan geeft hij hem zelfs de schuld
van de Rommeldamse misstanden.
De markies, die in de loop van de jaren steeds deftiger wordt - zijn naam evolueert
van Cantecler naar Canteclaer - wordt onafscheidelijk van zijn lorgnet, dat hij hanteert
als een blijk van grote eruditie. Zo maakt hij van de nood een deugd. Het camoufleert
zijn kortzichtigheid, oftewel zijn beperking: hij is kippig. Hij heeft dan ook de gestalte
van een reusachtige haan. Cantecleer is de naam van de haan uit Van den vos
Reinaerde (eind dertiende eeuw). Dat suggereert een geduchte stamboom, het
waarmerk van een hoge graad van adel. Een enkele keer wordt hij voluit bij zijn
adellijke naam genoemd: Querulijn Xaverius markies de Canteclaer de Barneveldt.
Heer en meester in het latere rijk van de kippen en de eieren.

4. Juffrouw Doddel
Van de vier pijlers van ons Toonder-wereldschema (de beeldspraak is gebrekkig,
maar u begrijpt wat ik bedoel) is Juffrouw Doddel de enige die geen dier is. Sterker:
zij is een mens. Nog sterker: een vrouw. De enige. De schaarse mensachtigen die in
Toonders epos optreden, zijn altijd toch een beetje
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dierachtig (zoals onder andere het ‘wroegwezen’ en de zijnen) door een
onwaarschijnlijke haaruitgroei. Juffrouw Doddel is onmiskenbaar mens: normale
gestalte, netjes gekleed, en getooid met wat mijn oude vader noemde een luifelhoedje,
zoals vroeger ál mijn roomse buurmeisjes droegen als zij naar de kerk gingen.
In de Toonder-maatschappij, waar heer Ollie B. Bommel zich staande moet houden,
is juffrouw Doddel de ‘Oneindig Nederige’, een verborgen heilige. Heer Bommel
spreekt haar aan met ‘U’ en ‘Mevrouw’ en zij noemt hem gewoon ‘Ollie’. Een
omkering van de maatschappelijke orde!
Juffrouw Doddel is heer Bommels enige troost in noodsituaties en ze woont om
de hoek. In bange dagen kan hij bij haar terecht en ze heeft altijd een kopje thee of
een kopje koffie voor hem, of zelfs wel eens een kommetje snert. Ze stelt hem gerust
en steunt hem. Moederlijk en onnadrukkelijk. Een onaanzienlijk persoon, waar toch
ook een heer van stand niet buiten kan. Omdat, zoals in ieder mens, diep in hem een
kind schuilt.
Niet voor niets is juffrouw Doddel prominent afgebeeld als de spreekwoordelijke
moeder die klaarzit met de theepot als de kinderen uit school komen. Hét zinnebeeld
van de onderdrukte trut die de ontwikkeling van de carrièrevrouw in de weg staat.
Maar ook een symbool van onwrikbare gezelligheid. Onze geëmancipeerde
maatschappij is al een paar duizend jaar een mannenbolwerk, maar de Toonder-wereld
heeft gelukkig juffrouw Doddel nog. Zij ontfermt zich over de enige echte heer die
ons nog rest, Ollie B. Bommel.

De status van wetenschap en taal in de Toonder-maatschappij
De onuitputtelijke rijkdom van de taal van Marten Toonder mag ons niet doen
vergeten dat er in zijn wereld ook aandacht is voor taal als zodanig. En voor
wetenschap. De supergeleerde in deze gemeenschap is Professor Prlwytzkofsky.
Samen met doctor Zielknijper doet hij onderzoek naar het agressieve gedrag van een
monsterlijke vogel, de ‘grauwe razer’ geheten, waarschijnlijk een kraaiachtige. In
de ‘neuro-pedagogische kliniek’ van dr. Zielknijper bespreken de twee geleerden
hoe een monster weer in ‘het rechte spoor’ gebracht kan
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2 Juffrouw Doddel. (© 1965 Stichting Het Toonder Auteursrecht).

worden. ‘Wat is het rechte spoor voor een monster?’ vraagt de professor aan de
‘zielkundige’. Deze antwoordt:
Een liefdevolle vorming. [...] De fout ligt altijd bij de opvoeding; ook in
dit geval. U kunt dat horen aan de taal die het ventje uitslaat. We zullen
het analyseren, dan zult u zien, dat er een gewone knaap te voorschijn
komt. (p.112)
Die opvoeding vereist natuurlijk een opvoeder. En dat blijkt een totaal verloederde
kraai te zijn. Ook heer Ollie en Tom Poes zijn betrokken bij deze problematiek. Die
opvoedende kraai, opgesloten in een kooi, raast, tiert en scheldt zonder weerga.
Vriendelijk begroet door de heer Bommel schreeuwt hij:
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‘Kale halfsleet!’ [...] maar heer Ollie liet zich niet afschrikken.
‘Ik heb nog eens nagedacht’, voer hij voort, ‘en ik zou toch wel willen
weten, wat je met dit ongemanierde beest van plan bent.’
‘Wel’, zei Tom Poes, ‘we moeten hij het begin beginnen, en het begin ligt
bij deze vogel.’
‘Netellijder!’ kraste het beest uit de kooi.
‘Ziet u?’ hernam Tom Poes. ‘De razer heeft nooit iets anders dan deze taal
gehoord - en daardoor is hij zo geworden.’
‘Schrimpelkop’, riep de vogel - en heer Bommel kromp een weinig ineen.
‘Bedoel je....’ begon hij. Hij maakte zijn zin echter niet af en verviel tot
nadenken. ‘Ik zie ineens in wat je bedoelt’, mompelde hij na enige tijd.
‘Wat een vreselijk denkbeeld! Een kleuter die nooit een lief woordje heeft
gehad. Zoals Olleke of zo, als je begrijpt wat ik bedoel... Ach, dat is erg!
Zó had ik het nog niet bekeken!’
‘Daarom moet de kraai anders leren praten,’ verklaarde Tom Poes. ‘Want
de razer luistert alleen maar naar dit beest. Voor alle anderen is hij bang.’
(p.113)1
In de neuro-pedagogische kliniek komt de monsterlijke razer op een brancard te
liggen. De zielkundige spreekt hem toe:
‘Ontspan je’ sprak hij met rustige stem. ‘Denk eens terug aan de tijd dat
je nog kleuter was. Wat herinnet je je?’ De razer sloeg lodderig de ogen
op en knipoogde gehinderd tegen het felle licht.
‘Krotter!’ fluisterde hij schor. ‘Krothuis!’
‘Hoort u wel?’ riep de zielkundige opgetogen tot de professor. ‘Deze
woorden wijzen op slechte woningtoestanden. Zo'n analyse is hoogst
interessant voor ons vaklieden!
[...] Personen zijn altijd monsters wanneer zij niet begrepen worden.’
‘Doorgedrukte dreumel!’ murmelde het ventje.
‘Luister maar,’ hernam de opvoedkundige. ‘Zijn gepraat duidt op liefdeloze
behandeling in het ouderlijk huis. Ach ja, enkele woorden zijn genoeg om
een geheel verhaal te ontvouwen aan de geschoolde vakman.’ (p.114)2
Tom Poes draagt het zijne tot de oplossing bij:
‘Het gaat om een paar woorden,’ zei Tom Poes tegen de kraai. ‘Die kunnen
voor jou niet zo moeilijk te leren zijn. Als je ze kent mag je uit de kooi.’
‘Opgeklepte miezel’, kraste het dier bedrukt.
‘Dat moetje vergeten’, vervolgde zijn leermeester. ‘Die onzin heb je van
een onaardig iemand gehoord. Luister nu goed, dan zullen we met iets
gemakkelijks beginnen. Zeg eens: Lekkere thee!’.
‘Krijg de teter!’ riep de vogel.
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‘Nee’, hernam Tom Poes geduldig. ‘Thee! Lekkere thee!’
‘Lekkere teter,’ mompelde de kraai moedeloos. (p.115)3
Echt helemaal goed komt het uiteindelijk niet met de razer. Maar zoals Tom Poes
opmerkt ‘doet de razer geen kwaad zolang hij met rust gelaten wordt.’ (p.140).
Hetgeen heet Ollie opgelucht beaamt tijdens de door hem aan het therapeutisch team
aangeboden eenvoudige doch voedzame maaltijd.

Het geheim van Ollie B. Bommel
Maatschappelijke hiërarchie is gekenmerkt door macht. De markies De Canteclaer
is de enige die naar macht streeft, en ook, als edelman, enige formele macht bezit.
Ollie B. Bommel streeft in de allereerste plaats naar recht, en naar het goede dat het
kwade overwint. Tom Poes vertegenwoordigt het kind en Juffrouw Doddel behoort
tot een, sociologisch gesproken, verwaarloosbare categorie.
Niet alleen zijn talloze uitdrukkingen uit de taal van Marten Toonder voorgoed in
onze maatschappij doorgedrongen, ook is er één geval bekend van een trendy
auteurspresentatie die van Toonder is overgenomen. Zo meldt het Toonder-proza
nadrukkelijk dat in de naam Ollie B. Bommel de B niets afkort, geen betekenis heeft.
Precies datzelfde vertelde in een dagbladinterview de auteur Wim. T. Schippers over
die T. Die betekent niets, zegt hij. Die maakt de naam wel opvallend, spreekt mogelijk
tot de verbeelding en blijft hangen in het geheugen. Ik geloof Wim T. op zijn woord.
Maar Ollie B. Bommel was er véél eerder, en die B betekent natuurlijk wel degelijk
iets: het is de B van Beer.
Dat Ollie een beer is, zijn we zowat vergeten, al
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was het maar doordat hij zo overweldigend en zonder ophouden heer is. Die B
verzwijgt en benoemt zijn beerschap. Van zijn Schepper uit gezien stamt Ollie af
van Bruintje Beer, wiens beeldverhaal Marten Toonder aanvankelijk even in het
Nederlands voortzette. Die B is dus de B van Beer, niet van het wilde dier dat in
biologiewerken wordt beschreven, maar van het onsterfelijke gekoesterde
speelgoedbeest dat Beer heet en ook met die naam individueel wordt aangesproken.
Intussen weet ik - met dank aan Bert Jansen - dat Bruintje Beer in het Engels
Rupert heet en geschapen is (1920) door Mary Tourtel (1874-1948). Zijn enige mij
bekende naamgenoot is Rupert Sheldrake, de briljanre controversiële bioloog.
Bruintje Beer is het eeuwige kind. Hij heeft een zorgzame vader en een lieve
moeder, die hem nooit in de steek zullen laten. Van alle Toonder-dieren is Tom Poes
het enige kind. Hij was aanvankelijk van Toonders eigen vervolgbeeldverhaal de
uitgesproken hoofdpersoon. Een kind, net als Bruintje Beer. De beer Ollie was zijn
grote vriend. Tom Poes bleef kind. Maar de ontwikkeling van Ollie was niet tegen
te houden. Hij werd volwassen. En hoofdpersoon. Hij werd een heer. Zijn portretten
vertonen meer en meer een herengezicht en een herenbuik. Maar oprecht vertrouwen
in het goede heeft hem nooit verlaten. De zekerheid evenwel van Bruintje Beer, altijd
te worden opgevangen in een veilig lief gezinnetje, heeft hij nooit gekend.
Zoals Bruintje Beer nooit anders dan dezelfde geruite broek en dito das droeg, zo
bleef Ollie zijn precies zo geruite jasje levenslang trouw. Afkomst verloochent zich
niet. Voor deze onthulling moesten we ons even wenden tot Ollies Schepper, die
uiteraard buiten de wereld van Ollie zelf thuishoort.
Zijn kinderlijk gemoed heeft Ollie B. Bommel altijd behouden. Hij had vrede met
zijn onontkoombaar lot: ‘Een heer moet alles alleen doen.’

Literatuur
L.F.C. Mees, arts, Hoe is de olifant ontstaan? Een onthulling van het scheppende
woord. Driebergen-Rijsenburg, 1988.
Rupert Sheldrake, Het zevende zintuig. Telepathie, het gevoel bekeken te worden,
helderziendheid: op zoek naar een verklaring. Utrecht, 2004.
Marten Toonder, Als je begrijpt wat ik bedoel. Uitleiding door Jan Hein Donner.
Amsterdam, 1967.
Niet genoemd in mijn tekst, maar onmisbaar bij alle Toonderstudie is het
standaardwerk van Pim Oosterheert, Bommellexicon: Van Aanmaak tot
Zwirkvlaai. 5000 lemma's uit de Bommelsaga. Soest, 2005.

Eindnoten:

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 27

1 De drie zojuist geciteerde fragmenten alsmede de geruststellende slotopmerking van Tom Poes
zijn afkomstig uit De grauwe razer, gebundeld in Marten Toonder, Als je begrijpt wat ik bedoel.
Amsterdam, 1967. Hiermee corresponderen ook de paginaverwijzingen.
2 De drie zojuist geciteerde fragmenten alsmede de geruststellende slotopmerking van Tom Poes
zijn afkomstig uit De grauwe razer, gebundeld in Marten Toonder, Als je begrijpt wat ik bedoel.
Amsterdam, 1967. Hiermee corresponderen ook de paginaverwijzingen.
3 De drie zojuist geciteerde fragmenten alsmede de geruststellende slotopmerking van Tom Poes
zijn afkomstig uit De grauwe razer, gebundeld in Marten Toonder, Als je begrijpt wat ik bedoel.
Amsterdam, 1967. Hiermee corresponderen ook de paginaverwijzingen.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 27

64

Jacob Haafner en de Haarlemse geleerde genootschappen
Paul van der Velde
Op 4 september dit jaar was het 200 jaar geleden dat Jacob Haafner (1754-1809)
stierf in Amsterdam. Korte tijd speelde ik met het idee een muursteen te laten
bevestigen op het pand op de Hoogte Kadijk bij de Overhaalsgang in Amsterdam,
waar hij overleden is. Al snel legde ik dat idee naast mij neer en ik bedacht dat een
kleurrijke projectie van Indiase danseressen op het pand meer bij hem zou passen.
Ten slotte zag ik ook daar vanaf. Een ànder saluut moest gebracht worden aan Haafner,
auteur en fervent antikoloniaal, die in de afgelopen twintig jaar zijn plaats in het
pantheon van de Nederlandse literatuur opnieuw heeft ingenomen,1 een man ook
wiens denkbeelden nog steeds te ver afstaan van de Nederlandse manier om
geaccepteerd of populair te raken: wie immers zou er in dit land uit menslievendheid
barbaar willen worden? Deze bijdrage over zijn beginnend schrijverschap en zijn
relaties met de geleerde wereld in Haarlem is daarom een hernieuwd eerbewijs aan
Haafner.
Het is niet de eerste keer dat er over Jacob Haafner in dit tijdschrift wordt bericht.2
In 1994 publiceerde Jaap de Moor, met wie ik samen De Werken van Jacob Haafner
uitgaf, de lezing die hij in 1992 hield bij de opening van de tentoonstelling
‘Nederlanders over Azië 1770-1830’. Die tentoonstelling vond plaats in het
Letterkundig Museum, waar tevens het eerste deel van die werken werd gepresenteerd.
In zijn lezing stond Jaap de Moor stil bij het levendige en hedendaags aandoende
werk van de toen zo goed als vergeten schrijver, die balanceerde op het breukvlak
van Verlichting en Romantiek.3
Pas twee jaar geleden, kort voordat Haafners biografie onder de titel Wie onder
palmen leeft. De sublieme wereld van Jacob Haafner (1754-1809) werd gepubliceerd,4
ontdekte ik in het archief van de ‘Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen’
zijn correspondentie met die Maatschappij én in bijlagen daarbij drie handschriften.
Deze handschriften, die handelen over de Indiase godenwereld, zeden en danseressen,
geven niet alleen zicht op de oorsprong van zijn schrijverschap, maar ook op zijn
contacten met de Hollandse geleerde wereld van die tijd. In dit artikel wil ik hier wat
langer bij stilstaan dan in de biografie mogelijk was.

Liefde voor India
Jacob Haafner werd in 1754 geboren in Halle an der Saale in Duitsland. Samen met
zijn ouders belandde hij in 1765 in Amsterdam. Zijn vader nam het jaar daarop als
scheepsarts dienst bij de VOC en nam de elfjarige Jacob mee, die als scheepsjongen
aanmonsterde. Zijn vader overleed vlak voor aan-
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Portret van Jacob Haafner door Bob Pingen (olieverf op doek), 1998. (Privébezit.)

komst in Kaapstad en Jacob bleef alleen op de Kaap achter. Hij maakte er kennis
met de uitwassen van de koloniale samenleving en zo werd de basis gelegd voor de
antikoloniale houding die in zijn latere werken veelvuldig opduikt. In 1770, na een
j aar verblijf in Batavia, ging hij terug naar Amsterdam. Hier volgde hij korte tijd
een opleiding tot schilder - alle latere illustraties in zijn boeken zijn gebaseerd op
zijn tekeningen -, maar al snel vond hij het leven in Amsterdam te beklemmend. In
1771 besloot hij daarom weer de steven naar het Oosten te richten. Hij zou vijftien
jaar in Azië blijven. Het gtootste deel daarvan bracht hij door in India, in de
beginperiode als klerk in dienst van de VOC op haar kantoren op de Coromandelkust,
daarna als privéhandelaar in Sri Lanka en Calcutta. Hier maakte hij fortuin en
vertoefde hij in kringen van de in 1784 opgerichte ‘Asiatic Society’, die onder leiding
van de geleerde William Jones diepgaande studie maakte van de Indiase taal en
cultuur.
In 1786 maakte Haafner een reis langs de Coromandelkust die het onderwerp zou
zijn van zijn chef d'oeuvre Reize in eenen Palanquin, waarin hij vertelt over zijn
romance met de Indiase danseres Mamia. Hij koesterde niet alleen voor haar een
grote liefde, ook de cultuur en de taal van India waren object van zijn liefde en
aandacht. Hij sprak Tamil en Hindi, en had het Sanskriet bestudeerd. Hij paste zich
volledig aan de levenswijze van de Indiërs aan. Hij werd vegetariër en liep rond in
dezelfde kledij als de lokale bevolking, waardoor hij als een van hen werd beschouwd.
Toen Mamia overleed, keerde hij terug naar Amsterdam, waar hij van zijn kapitaal
leefde, en waar hij een gezin stichtte. In 1795 sloeg het noodlot toe, want in dat jaar
verloren de Franse assignaten, schuldbrieven van de Franse staat, waarin hij zijn
kapitaal had belegd, hun waarde. Hij moest nieuwe inkomstenbronnen zien aan te
boren. Eerst richtte hij zich tot het ‘Comité tot Zaken van de Oost-Indische Handel
en Bezittingen’, de rechtsopvolger van de gefailleerde VOC, met het verzoek hem
een post in Zuid-Afrika te bezorgen. Nadat hij in augustus 1796 vernomen had dat
zijn verzoek was afgewezen, richtte hij zijn pijlen op de wetenschappelijke wereld.
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Het huis ‘De drie bloeyende koornaarn’, Hoogte Kadijk bij de Overhaalsgang in Amsterdam. Hier
stierf Jacob Haafner op 4 september 1809.

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
In de achttiende eeuw werden in veel Europese landen onder invloed van de
Verlichting geleerde genootschappen opgericht, ook in Nederland. Zo werd in 1752
in Haarlem de ‘Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen’ gesticht met het doel
de wetenschappen te bevorderen. Het bestuur bestond uit directeuren, die geldelijke
bijdragen leverden, en leden, die meestal bekende geleerden waren. De Maatschappij
probeerde haar doel te verwezenlijken door prijsvragen uit te schrijven, vooral op
natuurkundig en wiskundig gebied. Maar ook vragen over de koloniën kwamen aan
bod, zoals de vraag die in 1794 werd uitgeschreven (en nooit beantwoord werd) hoe
de gezondheidstoestand in Batavia verbeterd kon worden. De prijswinnaars kregen
een gouden medaille of een voor die tijd substantiële financiële vergoeding van 400
gulden; hun antwoord werd uitgegeven in de Verhandelingen van de Maatschappij.
Haafner moet lucht gekregen hebben van de Maatschappij, maar erg goed
geïnformeerd over de werking van dit illustere genootschap bleek hij niet te zijn.
In zijn eerste brief aan de secretaris van de Maatschappij omschreef Haafner
zichzelf als volgt: ‘Geduurende een 23-jarig verblijf in de Indien heb ik mijn
hoofdzakelijk toegelegd om de voornaamste taalen der Indianen, hunnen godsdienst,
gewoonten, zeden, wetten, oude geschiedenissen & te leeren kennen’.5 Hij bood de
Maatschappij twee zeldzame, in het Sanskriet geschreven manuscripten te koop aan.
Hij twijfelde er niet aan of de Maatschappij zou er belangstelling voor hebben. Verder
meldde hij dat hij een boek aan het schrijven was over de mythologie van de hindoes,
daarnaast een woordenboek van Sanskritische en Bengaalse woorden en een haast
voltooid boek over de landbouw van India, in navolging van de Georgica van
Vergilius. Hij merkte op dat zijn slechte financiële positie het niet toeliet dat hij dat
‘om niet’ zou doen. Vóór die tijd, toen zijn financiële toestand nog aanzienlijk beter
was, zou hij wetenschappelijk werk blijkbaar wel zonder financiële beloning verricht
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hebben. Hij hoopte dat de Maatschappij hem nu wilde aanmoedigen, want voor de
rest zag hij weinig mogelijkheden in Nederland: ‘Dog daar ik in obscuriteijt leef,
mijn nooijt niet met schrijven heb bemoeijt als voor mijn eijgen vermaak, waarbij
gevoegt de critique tijden, en het bewoonen van een land waar selden andere
verdiensten g'agt zijn dan die van den koophandel, schijnen mijn de vooruijtzigten
niet seer vleijend’.6 Hieruit komt Haafner naar voren als iemand die zich
gemarginaliseerd voelt. Ook wordt uit dit citaat duidelijk dat Haafner de pen nooit
om den brode in de inkt zou hebben gedoopt als omstandigheden hem er niet toe
gedwongen hadden.
Tussen het schrijven van zijn brief en de vergadering van de Maatschappij verliepen
twee maanden. De secretaris Martinus van Marum, een in die tijd vooraanstaand
geleerde, berichtte hem kort na de vergadering van 4 oktober 1796 dat hij zich voor
de verkoop van de manuscripten tot een boekhandel
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moest wenden en voor de publicatie van zijn boeken tot een uitgever.7
In een brief van 16 oktobet 1796 motiveerde Haafner uitgebreid waarom hij het
onterecht vond dat de Maatschappij zijn publicatie had afgekeurd. Bovendien kon
hij niet begrijpen waarom de ‘beroemde’ Maatschappij niet in zijn wetenschappelijke
vruchten geïnteresseerd was: ‘Ik dagh, dat even als die van Calcutta in Indien [Asiatic
Society, PvdV], en van andere natiën in Europa, haare institutie niet alleen ten doel
had de wetenschappen en geleerdheid te bevorderen maar ook deselve te
encourageeren en te animeren, met perzoonen, die door ondervindinge studie, of
verre en zeldene reijzen, eenige nutte ontdekkingen gedaan hadden, nog onbekende
beschrijvingen en schriften konden publicq maken, waardoor de sluijer van onkunde
wierd weggenomen’.8
Hij wees de Maatschappij erop dat de kennis van India, die verlichte natie waar
de wetenschappen hoog ontwikkeld waren, in Europa nog zeer gering was. En hoe
konden boekverkopers over zijn werken oordelen? ‘Hunnen verachtelijke handelwijze
omtrend auteurs zijn genoeg bekent’. Immers, zij geven alleen boeken uit van bekende
auteurs of van personen die door geleerde genootschappen geprotegeerd worden! In twee eeuwen is er in dat opzicht nog weinig veranderd.
Van Marum lichtte het bestuur in over Haafners reactie en kreeg de opdracht eens
met Haafner te gaan praten. Dat gesprek liet meer dan een halfjaar op zich wachten.
Haafner liet het er niet bij zitten en probeerde elders zijn werken te slijten. Even had
hij succes, want een gedeelte van zijn hindoemythologie werd in het openbaar
voorgelezen. Zelf mocht hij bij die voorlezing niet aanwezig zijn. In de Nieuwe
Algemene Konst- en Letterbode werd er kort over bericht:
Het Amsterdamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap, heeft, op
den 9 Mey 1797, deszelfs Jaarlijksche Vergadering, alhier, in den
Handboog-Doelen gehouden. De voorzitter G. Brender a Brandis opende
dezelve, met enige, door Jacob Haafner, vertaalde proeven, uit de
Mahabarat en Ramaijon, twee Sanscritische Heldendichten, betoogende
tevens, dat de Nederlandsche Natie thans beter in de gelegenheid is, om
Indiaansche Dichtstukken, regtstreeks uit het Sanscritisch vertaald, in het
licht te geven, dan de Engelschen.9
Gesterkt doof deze publieke voorlezing bood hij de Maatschappij diezelfde maand
nog een onvoltooid manuscript, ‘Mongol of lofzang op de duizend namen van God’,
aan. Hij verontschuldigde zich bij voorbaat: ‘Overigens verzoek ik uedele mijn slegte
stijl en schrift te excuseren wegens de menigvuldige bezigheden waarmede ik
overhoopt ben’.10

Van goden en danseressen
Het manuscript, dat in de geest van de Verlichting uitgebreid geannoteerd was,
handelde dus over de duizend namen van god. Een samenvatting daarvan nam hij
later op in zijn Reize in eenen Palanquin: ‘hem worden in 't geheel duizend namen
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gegeven die zijne eigenschappen en vermogens kenmerken; daarom wordt hij ook
Doshotamé en Hazarramé of de duizendnamige genoemd. Ik zal, om de
nieuwsgierigheid mijner lezers te voldoen, eenige van deze namen aanhalen zoo als
dezelve mij te binnen schieten; als Suituntrum, de onafhankelijke; Surbepbirsi, de
alomtegenwoordige; Servasher, de Heer van 't heelal; Ekkumesha, de éénige; Nitteh,
de eeuwige.’11 Zowel in het handschrift als in de Reize in eenen Palanquin volgen
er nog tientallen andere namen. Het moet de heren geduizeld hebben. Van Marum
zag het als een staaltje van zijn bedrevenheid in de Indische geleerdheid. Hij berichtte
Haafner, die weer om financiële aanmoediging had gevraagd, dat die steun alleen
mogelijk was als hij een prijsvraag wist te winnen, en dat alleen personen die zich
verdienstelijk voor de Maatschappij hadden gemaakt, ervoor in aanmerking kwamen.
Bovendien stelde Van Marum dat een fragment van een vertaling zoals dat van
Haafner, nooit in aanmerking kon komen voor een aanmoedigingsprijs. Het moest
een coherent geheel zijn.12
Toch was de nieuwsgierigheid van Van Marum naar deze India-kenner geprikkeld,
want vier maanden later, op 30 oktober 1797, bracht hij samen met de voorzitter van
de Maatschappij J. Teding van Berkhout een bezoek aan Haafner op het Kamperhoofd.
Van Marum deed de volgende dag tijdens de vergadering verslag van hun bezoek:
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‘De goeder-gelukzegger’. Gravure van Reinier Vinkeles naar een tekening van Jacob Haafner.
Oorspr. afkomstig uit: Jacob Haafner, Reize in eenen Palanquin, dl. 1, Amsterdam, 1808.

‘Dat deeze man gelegenheid gehad heeft (zoo verre ik uijt zijne verhaalen
mag besluiten) om de sanskritische taal, zijnde de Heilige taal der Hindoos,
zich eigen te maaken, door zijn verkeering met een Bramin, en daar door
deselve in staat gesteld is goede berichten betreffende de mijthologie der
Hindoos mee te deelen’.13
Haafner moet het bezoek als een positief signaal hebben opgevat, want eind november
1797 bood hij de Maatschappij weer een tekst aan met de titel ‘Gevoelen der Hindoes
aangaande straffen na dit leven’.14
Van Marum riep een commissie in het leven die de handschriften van Haafner
moest beoordelen, want naast het reeds genoemde werk stuurde Haafner een
verhandeling met als titel ‘Beschrijving der Indiasche danseressen’, hoewel Van
Marum dat ontraden had vanwege de controversiële inhoud. Haafner vroeg
desondanks nog of hij een tekening van een danseres moest sturen, maar daar bleek
al helemaal geen behoefte aan. Zijn inzending werd besproken op de vergadering
van 13 februari 1798 en het bleek dat de beoordelaars de tekst ongeloofwaardig en
onwetenschappelijk vonden.15 Van Marum moest Haafner tot zijn leedwezen berichten
dat de commissie zijn bijdrage niet geschikt vond voor uitgave in de Verhandelingen
van de Maatschappij.16 Hier hield de correspondentie met de Maatschappij op.
Zijn zoektocht naar aanmoediging en een ‘post’ staakte hij echter niet. Hij richtte
zich tot Theodoor van Kooten, agent van de nationale opvoeding in Den Haag, met
het verzoek hem een baan te geven bij het Instituut van Nationale Opvoeding.17 Ook
dit verzoek werd afgewezen.
Uiteindelijk zou zijn zoon meer dan tien jaar na zijn dood zijn pennenvrucht op
het terrein van de Indiase mythologie uitgeven onder de titel Proeve van Indische
Dichtkunde volgens den Ramaijon (1823). Zijn denkbeelden over de Indiase
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danseressen zouden in de eerste helft van de negentiende eeuw grote invloed
uitoefenen op de Franse en Engelse muziek- en danswereld.18 Waarschijnlijk hebben
zijn pogingen bij de Maatschappij er wel toe bijgedragen dat hij enkele jaren later
een prijs bij de eveneens in Haarlem gevestigde Teylers Stichting in de wacht zou
slepen. Van Marum, die toch wel enige sympathie voor Haafner koesterde, was als
directeur van het Teylers Museum immers ook daar zeer invloedrijk.

Laureaat van het Teylers Godgeleerd Genootschap
Haarlem vormde kennelijk een vruchtbare voedingsbodem voor particulier
wetenschappelijk initiatief, want nog geen vier jaar na de oprichting van de
Maatschappij besloot de Haarlemse textiel-
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fabrikant Pieter Teyler van der Hulst in 1756 zijn nalatenschap te bestemmen voor
de bevordering van wetenschap en godsdienst. Na zijn overlijden in 1778 werd de
‘Teylers Stichting’ opgericht. De directie bestond voornamelijk uit doopsgezinden
die uit andere genootschappen geweerd waren. De stichting voerde het beheer over
de door Teyler nagelaten kunst- en wetenschappelijke collecties, die werden
ondergebracht in het Teylers Museum.
Dat museum opende in 1784 zijn deuren en tot op de dag van vandaag is het in
zijn oorspronkelijke staat te bewonderen. Feitelijk werden twee afzonderlijke
genootschappen opgericht. Het eerste, het ‘Teylers Godgeleerd Genootschap’, wilde
door discussie en het uitschrijven van prijsvragen de bestudering van de christelijke
godsdienst bevorderen. Het tweede genootschap, het zogenoemde ‘Tweede Collegie’,
richtte zich op het stimuleren van natuurkunde, geschiedenis en de letteren. Blijkens
de spreuk die op de gouden erepenning van het genootschap staat, ‘Waare
Godsdienst-kennis bloeyt door Vrijheid’, wilde het genootschap benadrukken dat
het voorstander was van verdraagzaamheid en tegenstander van overheidsinmenging
in godsdienstige zaken.
Eind 1803 schreef het Godgeleerd Genootschap de volgende prijsvraag uit: Welke
resultaten hebben zendelingen in de afgelopen twee eeuwen geboekt in de verspreiding
van het christendom en welk resultaat kunnen wij verwachten van de
zendelingsgenootschappen die nu werkzaam zijn? De tekst van de prijsvraag werd
afgedrukt in de voornaamste Nederlandse nieuwsbladen. Waarschijnlijk heeft Haafner
hiervan kennisgenomen in een van de vele koffiehuizen die de hoofdstad telde. Het
was een zeer actueel onderwerp. Vooral in protestantse kringen in Europa won de
zendingsgedachte tegen het eind van de achttiende eeuw sterk veld. Het was een
beweging die haar inspiratiebron vond in het piëtisme, waarvan de geboortestad van
Haafner, Halle an der Saaie, het centrum vormde. In Nederland werden in 1787 de
‘Evangelische Broedergemeente’ in Zeist en in 1797 in Rotterdam het ‘Nederlandsch
Zendeling Genootschap’ opgericht. De zendelingen gaven in de genootschapplijke
tijdschriften hoog op van de resultaten die ze met hun werk bereikten. Het waren
opwekkende berichten, bedoeld voor het thuisfront, waarvan
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‘Mamia’. Gravure van Reinier Vinkeles naar een tekening van Jacob Haafner.
Oorspr. afkomstig uit: Jacob Haafner, Reize in eenen Palanquin, dl. 1, Amsterdam, 1808.

de zendelingen financieel afhankelijk waren. In werkelijkheid bereikten de
zendelingen, die gebrekkig opgeleid en slecht voorbereid waren, weinig tot niets.
Haafner had ze aan het werk gezien in Zuid-Afrika en was daardoor zeer kritisch
geworden ten aanzien van hun levenswandel en de resultaten van hun zendingswerk.
Vanwege zijn deplorabele financiële situatie zal hij met het oog op de prijs, een
gouden medaille of vierhonderd gulden, wel niet lang geaarzeld hebben om dat op
papier te
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zetten wat hij al lang wilde doen. Hij heeft er ongeveer een jaar aan gewerkt en op
30 november 1804 werd Haafners 195 pagina's tellend manuscript aan het Spaarne
bezorgd. Na langdurige besprekingen van het essay besloten de bestuurders van het
genootschap in hun vergadering van 4 april 1805 Haafner de prijs toe te kennen. Op
9 april 1805 maakte de Haarlemsche Courant bekend dat ene Jacob Haafner de
prijsvraag van het Teylers Godgeleerd Genootschap had gewonnen.
Er moet een last van Haafners schouders zijn gevallen toen hij het nieuws vernam.
Zijn financiële nood was tijdelijk gelenigd, maar de publicatie in de serie van het
genootschap twee jaar later zou hem in een nog groter sociaal isolement brengen.
Heel de Nederlandse goegemeente viel over hem heen. Hoe durfde hij te beweren
dat een andere cultuur verheven was boven de westerse?
Zijn debuut in 1806 bij de Haarlemse uitgever A. Loosjes, Lotgevallen op eene
reize van Madras over Tranquebar naar het eiland Ceilon, oogstte positieve kritieken
en zijn tweedelige Reize in eenen Palanquin (1807-1808) maakte hem tot een bekend
schrijver. Lang heeft hij daar niet van kunnen genieten, want hij overleed het jaar
daarop aan de gevolgen van angina pectoris. Hij stierf overigens in de wetenschap
dat zijn boeken in het Duits en Frans waren vertaald. Daar zouden later nog
vertalingen in het Engels, Zweeds en Deens bij komen en dat maakte hem tot een
van de meest vertaalde Nederlandse auteurs van het eerste kwart van de negentiende
eeuw.
Tweehonderd jaar na zijn dood is het werk van Haafner onverminderd actueel,
springlevend en een lust voor de lezer.

Eindnoten:
1 De digitale literatuurgeschiedenis (www.literatuurgeschiedenis.nl) heeft in het pantheon van
de Nederlandse letteren onlangs een kleine eregalerij ingericht voor Haafner.
2 Een deel van mijn website www.paulvandervelde.nl is gewijd aan Haafner. Daarop is een
uitgebreide bibliografie opgenomen van zijn werken en artikelen over hem.
3 Jaap de Moor, ‘Jacob Haafner 1755-1809, reiziger in Azië’. In: Nieuw Letterkundig Magazijn
12 (1994), nr.2, p.26-28.
4 Paul van der Velde, Wie onder palmen leeft. De sublieme wereld van Jacob Haafner (1754-1809).
Amsterdam, 2008.
N.B. Als in dit artikel gesproken wordt van de ‘Maatschappij’, dan wordt bedoeld de HMW =
de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, opgericht in Haarlem in 1752.
5 Rijksarchief Noord-Holland (RNH), Archief van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
(HMW), Ingekomen stukken, 1794-1837, nr 74 (1796). Brief van Jacob Haafner aan de HMW
van 11 augustus 1796, Amsterdam.
6 Idem.
7 Idem. Notulen van de bestuurs-, directeuren- en extra-ordinaire vergaderingen, 1752-1980.
8 Idem. Ingekomen stukken, 1794-1837, nr 74 (1796). Brief van Jacob Haafner aan de HMW van
16 oktober 1796, Amsterdam.
9 Nieuwe Algemene Konst- en Letterbode. Haarlem, 1797, p.177.
10 RNH, HMW Ingekomen stukken, 1794-1837, nr 74 (1796). Brief van Jacob Haafner aan de HMW
van 18 augustus 1797, Amsterdam.
11 J.A. de Moor & P.G.E.I.J. van der Velde (Eds.), De Werken van Jacob Haafner. 3 dln. Zutphen,
1992-1997, dl.3, p.242.
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RNH, HMW,Notulen

6 juni 1797, fol.1734.
Idem, Notulen 31 oktober 1797, fol.1737.
Idem, Notulen 12 december 1797, fol.1743.
Idem, Notulen 13 februari 1798, fol.1744-1755.
Idem, Afschriften van uitgaande brieven, 1752-1798. Brief van Martinus van Marum aan Jacob
Haafner van 19 februari 1798, Haarlem.
17 Nationaal Archief (NA), Archief Ministerie van Binnenlandse zaken, nr.289. Brief van Jacob
Haafner aan den Burger Agent der Nationale Opvoeding, Amsterdam 19 oktober 1798. Over
deze brief: Peter Altena, ‘Een ‘mediocre post’ voor een bijzonder man! Hoe Jacob Haafner in
1798 een baan zocht en niet vond’. In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman
32 (2009), nr.2, te verschijnen. De auteur dankt Peter Altena voor het aandragen van deze brief.
18 J. Bor, ‘Mamia, Ammani and other Bayaderes: Europe's Portrayal of India's Temple Dancers'.
In: M. Clayton and B. Zon (red.), Portrayal of the East: Music and Orientalism in the British
Empire, 1780S-1940S. Aldershot, 2007, p.39-70.
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Floor Kist
De brief
Over wat er precies in Mexico gebeurde, zijn Cees Nooteboom en ik het nooit eens
geworden. Ik werkte daar in de late jaren zeventig op de ambassade en kende hem
nauwelijks. Toch belde hij mij op een woensdag op. Hij was in de stad en had
onthouden dat ik daar zat. Wij maakten een lunchafspraak voor diezelfde dag.
Een uur eerder was ‘de koerier’ binnengekomen, de wekelijkse postzak van het
ministerie van Buitenlandse Zaken, die op de ambassade zijn populariteit vooral
ontleende aan het feit dat er ook privépost in zat. Voor mij zat er o.a. een briefje van
uitgever Thomas Rap bij, waarin hij mij een velletje postpapier terugstuurde waarvan
hij dacht dat het van mij was en dat kennelijk niet aan hem was gericht. Zoals hij het
uitdrukte, ‘kennelijk niet voor mijn rode oortjes bestemd’.
Het was namelijk duidelijk de eerste bladzijde van een brief geschreven aan een
vrouw voor wie de schrijver een bovengemiddelde genegenheid had opgevat. Wie
de schrijver was, bleef onbekend; dit was slechts een eerste pagina, die dus geen
ondertekening droeg. Wel stond er een aanhef boven: Lieve Simonie.
Dat was een wonderlijke aanhef, want Simonie is geen vrouwennaam. Het is iets
zondigs, althans voor katholieken, nader beschreven in - uiteraard - het bijbelboek
Handelingen der Apostelen. Ik kende dus ook geen Simonie en besloot per kerende
koerier Thomas te schrijven dat hij het velletje elders moest zien thuis te brengen.
Tijdens de lunch vertelde Cees over zijn reisroute. Sommige steden klonken vreemd
bekend. Toen achtereenvolgens Trinidad, Paramaribo en Bogotá ter sprake kwamen,
wist ik ineens waarom. Deze drie werden ook in de brief genoemd. Zou Cees de
schrijver zijn? Maar hoe was dit vel dan bij mij beland - en uitgerekend op de dag
dat Cees zich aandiende?
Ik besloot tot een omtrekkende manoeuvre. Volgens Cees heb ik, toen er een kleine
pauze in het gesprek viel, gezegd: ‘Mijnheer Nooteboom, zegt het woord “simonie”
u iets?’ Zo heeft hij het ook al een paar keer opgeschreven, o.a. in het boekje De
brief, dat in 2006 verscheen in de reeks Literaire Juweeltjes en waarin hij mij als
Boudewijn Latour opvoert. Ik heb tegenover hem al verschillende malen ontkend
dat het zo is gegaan. In de eerste plaats zeiden we allang geen ‘meneer’ meer tegen
elkaar, maar daar val ik niet over. Het gaat mij erom dat ik hem in feite veel directer
te lijf ben gegaan. Ik heb hem simpelweg de vraag gesteld: ‘En hoe is het met
Simonie?’
Ik herinner me dat zo goed omdat ik toen voor het eerst in mijn leven letterlijk
iemands mond zag openvallen. Vervolgens zei hij verbijsterd: ‘Dit kun jij niet weten.’
Maar ik wist het nu wel. De uitgever had de ontboezemingen van Cees aan Simone
(toen nog niet zijn echtgenote, maar daar werd, zoals uit de brief bleek, aan gewerkt)
aan mij toegeschreven - en het almachtige toeval had voor de rest gezorgd.
Cees kent mijn versie van het verhaal. Hij verschanst zich op het standpunt dat
iedereen nu eenmaal zijn eigen waarheid heeft. Maar ik blijf ongerust. Cees is razend
populair in Duitsland en vroeg of laat verschijnt natuurlijk ook De brief in het Duits,
zeker nu hij ook nog de Prijs der Nederlandse Letteren heeft gekregen. In plaats van
wat er dan hoort te staan, ‘Und wie geht's Simonie?’, zal het wel weer ‘Herr
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Nooteboom, was hat das Wort “Simonie” für Sie zu bedeuten?’ worden. Zo wordt
het steeds erger.
Er is één troost. Thomas Rap achtte mij, een ordentelijk burger met een echtgenote,
toch maar in staat een andere dame dit soort brief te schrijven. Dat streelde mij. Bijna
iedere man wordt nu eenmaal, ongeacht zijn werkelijke gedrag, graag voor een
veroveraar aangezien. Denk maar aan de klassieke hamvraag voor mannen: wat heb
je liever, een heftige affaire met een mooie vrouw zonder dat iemand het weet, of
géén affaire terwijl iedereen denkt van wel.
Thomas dacht tenminste van wel.
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Apocalyps 2012
Kees M. Paling
Tijdens de millenniumwisseling, zo'n tien jaar geleden, ging de wereld uiteindelijk
toch niet ten onder, alle gevreesde doemscenario's ten spijt. Maar voor de ware
gelovigen is er toch weer hoop: de volgende Apocalyps is vastgesteld op 21 december
2012.
Zo'n tien jaar geleden telde de wereld de dagen, uren en minuten af tot het grootste
evenement aller tijden: de millenniumwisseling 2000, de overgang naar de 21ste
eeuw.
En hoewel puristen volhielden dat het derde millennium pas begon op 1 januari
2001 (een discussie die ook al in 1899 had gewoed),1 was voor iedereen duidelijk
dat oud en nieuw 1999 het enige, echte moment was. In de laatste maanden van 1999
leefde de hele wereld in de verwachting dat men deelgenoot zou worden van een
geweldig festijn. Media, ondernemers en verstokte feestgangers waren al jaren bezig
met de voorbereidingen. En cultuursociologen en -filosofen waagden zich in de jaren
negentig aan allerhande beschouwingen over de sociale en culturele implicaties van
de naderende millenniumwisseling. In het laatste decennium van de twintigste eeuw
verscheen een boekenplank aan publicaties, waarin vooral teruggegrepen werd naar
eerdere eeuwwendes en soms vooruitgekeken werd naar de beloftes van het derde
millennium.2

Wisseling der Millennia
Een eerder ‘Fin de Millennium’ had de christelijke wereld in feite slechts meegemaakt
in de periode rond het jaar duizend na Christus. Vergelijkbaar waren die periodes
niet of nauwelijks, omdat de verschillende bronnen over de gebeurtenissen aan het
eind van het eerste millennium elkaar tegenspraken. Gaan we af op de populaire
ondergangs-literatuur van auteurs als Charles Berlitz,3 dan zou de middeleeuwse
mens sidderend van angst en samenhokkend in kerken en kathedralen het Einde der
Tijden hebben afgewacht. Maar hoewel het ook in die jaren niet ontbroken heeft aan
millenniaristische groeperingen of ‘tekens aan de hemel’ (kometen en
zonsverduisteringen), gaan meer serieuze historici als de Fransman Duby ervan uit
dat het merendeel van de bevolking de eerste millenniumwisseling gelaten, zoniet
onverschillig heeft ondergaan.4 Niet onwaarschijnlijk is, dat men in die tijd de
wisseling der seizoenen als belangrijker - om niet te zeggen reëler - heeft ervaren
dan de wisseling der millennia. Daardoor werd de naderende Dag des Oordeels vooral
een zaak van geletterden en geestelijken, en per definitie waren zij het ook die daarvan
getuigenis aflegden in brieven en geschriften.

Fin de Siècle
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Een vruchtbaarder vergelijking was dan wellicht die van de nadagen van de twintigste
eeuw met het Fin de Siècle aan het eind van de negentiende eeuw. Aan het eind van
die laatste eeuw draaide in Wenen - in de woorden van de satiricus en essayist Karl
Kraus - het ‘proefstation van de ondergang van de wereld’ op volle toeren,5 terwijl
in Parijs het ‘Fin de Siècle’ werd uitgevonden, in een grillige werveling van decadentie
en allure. Het was een cultureel klimaat dat gekenmerkt werd door een vreemde
mengeling van cultuurpessimisme en
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vooruitgangsgeloof; van decadentie en verval naast bloei en innovatie. Een klimaat
dat doorwerkte in alle aspecten van het maatschappelijk leven, van kunst en
wetenschap tot politiek en diplomatie.
Op dit Fin de Siècle werd in het Nederland van de jaren negentig op verschillende
manieren teruggegrepen. Zo organiseerde het Bureau Studium Generale van de
Universiteit Utrecht in vrijwel het gehele decennium lezingen over kunst en
wetenschap aan het eind van de negentiende eeuw, om deze voordrachten vervolgens
te bundelen in interessante publicaties.6 Aan het eind van de jaren negentig publiceerde
de Volkskrant een serie artikelen over het Fin de Siècle, terwijl het Concertgebouw
een concertserie organiseerde rond composities uit het einde van de negentiende
eeuw.7 Maar wie deze beschouwingen en alle andere publicaties die in die jaren
verschenen, aan zich voorbij liet trekken, kon niet anders concluderen dan dat het
tijdens het Fin de Siècle heel wat interessanter was toegegaan dan in de nadagen van
de twintigste eeuw. Natuurlijk, het ging economisch heel goed met de westerse
wereld. Op dat punt viel er weinig te klagen. Maar waar waren de baanbrekende
weten-chappelijke inzichten? De revolutionaire nieuwe kunststromingen? De
wereldbestormende politieke visies? In postmoderne termen: de ‘grote verhalen’?
Wat, in andere woorden, maakte het leven in die jaren boeiend, interessant en de
moeite waard?
Al met al leek het meer op een ingeslapen, ingezakte cultuur van
zelfgenoegzaamheid. En zoals de negentiende eeuw pas eindigde toen de Grote
Oorlog een einde maakte aan de belle époque van aloude keizerrijken en nieuwerwets
vertier, zo kwam er ook een einde aan de gezapigheid van het twintigste-eeuwse Fin
de Millennium met de aanslag op de Twin Towers en de de moord op Fortuyn.
Gezapigheid sloeg om in geklaag en gemopper en voor het eerst in vijftig jaar zakte
het vertrouwen in de regering naar een naoorlogs dieptepunt.8

Millenniumbridge
Natuurlijk had het in de jaren negentig niet ontbroken aan mensen die iets bijzonders
wilden maken van de naderende millenniumwisseling. Al in 1978, met de opening
van het Centre Pompidou in Parijs, installeerden de Fransen een klok die zou aftellen
tot het jaar 2000. In 1993 volgden de Engelsen met de instelling van een officiële
millenniumcommissie, die een budget kreeg van een kleine vijf miljard gulden. Mede
daardoor zouden de inwoners van Londen ook nog iets overhouden aan de
millenniumviering: het reuzenrad vanwaaruit je nog steeds een prachtig uitzicht hebt
over de Britse hoofdstad, en de Millenniumbridge, die de beide oevers van de Theems
verbindt, maar die tevens als een soort oprijlaan dient naar Tate Modern, de vestiging
van de Tate Gallery waar vooral moderne kunst wordt getoond.9

Dubbel Duizend
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Dat de zo nuchtere Nederlanders zich nog iets meer konden voorstellen bij een
millenniumwisseling dan louter méér drank, méér eten en méér kruitdamp dan
gewoonlijk, bleek toen NRC Handelsblad op oudejaarsdag 1994 (nog vijf jaar te
gaan...) een prijsvraag uitschreef voor het beste idee of projectvoorstel ter markering
van het jaar 2000. Er kwamen uiteindelijk meer dan 400 inzendingen binnen, van
zeer uiteenlopende omvang en kwaliteit. Over dit laatste aspect was de jury overigens
niet erg te spreken. Eén jurylid sprak zelfs van ‘geestelijk macramé’, en dat bleek
dan ook reden genoeg om slechts eervolle vermeldingen toe te kennen.
Uiteindelijk werd de viering van deze historische gebeurtenis vooral overgelaten
aan de markt - zoals ze dat aan de overkant van de Atlantische Oceaan ook deden.
In de Verenigde Staten speelden slimme ondernemers in op elke verwachting van
de consument. Aan feestvierders verkocht men kaartjes voor het grootste popconcert
aller tijden: de vijftig grootste popgroepen van de wereld vijf dagen lang op allerlei
podia in de woestijn van Californië. Het concert zou medio 1999 worden afgeblazen
wegens te weinig belangstelling. Men verkocht feestkleding, kalenders, champagne
en millenniumreizen aan eenieder die deze gelegenheid aangreep om eens goed de
bloemetjes buiten te zetten. Zo was er in Nederland door particulieren een Stichting
Dubbel Duizend opgericht met als enig doel het organiseren van een dubbele
millenniumviering op de Fiji-eilanden. De stichting
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wilde haar leden een ‘sprookje van 2000 en 2 nachten’ aanbieden, omdat de tijdgrens
dwars door deze eilandengroep heenloopt. Daardoor werd het mogelijk om de
eeuwwende eerst op een westelijk eiland te vieren en dit 24 uur later op een oostelijk
eiland nog eens dunnetjes over te doen.9
Maar ook voor de doemdenkers was er een aanbod. Van voedsel pakketten tot
machinegeweren, van gasmaskers tot zuiveringstabletten, in elke behoefte kon worden
voorzien. En zo konden zelfs zij die geloofden in het Einde der Tijden, de Dag des
Oordeels afwachten in betrekkelijke berusting.

Selffulfilling prophecy
Wat er in die nadagen van de twintigste eeuw vooral ontbrak, was enig besef van de
kracht van sociale dynamiek. En dat terwijl de Amerikaanse socioloog Thomas al
decennia eerder zijn theorema had geformuleerd: ‘als mensen een situatie als werkelijk
ervaren, dan zullen zij daar ook naar handelen’. Zijn collega Merton zou dat later
uitwerken tot de theorie van de ‘selffulfilling prophecy’. Als maar genoeg mensen
denken dat de beurs zal inzakken en daar ook naar handelen (door al hun aandelen
te verkopen), dan zakt de beurs ook in. En wanneer mensen het Einde der Tijden
verwachten en bijvoorbeeld gaan hamsteren, dan komt die ondergangssfeer griezelig
dichtbij met al die lege schappen in de winkels. Daar staat tegenover dat het ook
mogelijk is om die dynamiek op een positieve manier aan te wenden. Door een
wervend toekomstbeeld te schetsen of een aansprekend visioen. Een rol die
kunstenaars, wetenschappers en politici op het lijf geschreven stond, maar die in die
laatste maanden tot de millenniumwisseling door niemand werd opgepakt.9

Nostradamus
Daar door bleef alleen datgene over waar media en publiek het meest in geïnteresseerd
waren: slecht nieuws en onheilsvoorspellingen. En wederom werden zij op hun
wenken bediend. Want in de aanloop naar het jaar 2000 ontbrak het niet aan
voorspellingen over het naderende Einde der Tijden. Of het nu kwam door het
computerprobleem (Y2K),10 een fatale stand van de planeten in ons zonnestelsel, een
omkering van de magnetische polen of de komst van het Beest van de Apocalyps,
‘the end of the world as we know it’ was op handen. Bewijzen hiervoor werden
ontleend aan de astrologie, de Openbaring van Johannes, de profetieën van
Nostradamus en de visioenen van de heilige Malachias.11 Maar op 1 januari 2000
bracht het nieuws 24 uur lang louter beelden van feestende wereldburgers, van Kiribati
in de Stille Zuidzee tot Hawaï aan de andere zijde van de datumgrens. De lang
verwachte Apocalyps bleef uit en menig doemdenker had zich ten onrechte verschanst
in een grot, bunker of kelder, met proviand voor zes maanden en tot de tanden
bewapend.
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Petrus van Rome
De kater was groot, maar zou zeker niet lang duren. Want zoals de Britse historicus
Norman Cohn in de jaren zestig al aantoonde in zijn studie The pursuit of the
millennium,12 geloven doemdenkers wel in uitstel, maar nooit in afstel. Had de
bestseller The Bible Code niet een atoomoorlog voorspeld voor het jaar 2006? Geen
probleem, want voor elke misser is een dieperliggende oorzaak, die de ware gelovigen
slechts kan sterken in hun overtuiging dat het over vier jaar wel zover is. De volgende
Dag des Oordeels is namelijk vastgesteld op 21 december 2012. Die voorspelling is
ditmaal niet ontleend aan de profetieën van Nostradamus. De kwatrijnen van deze
zestiende-eeuwse Franse astroloog zijn immers dermate raadselachtig geformuleerd
en in een willekeurige volgorde geplaatst, dat zij aan vrijwel elke historische of
toekomstige gebeurtenis kunnen worden gekoppeld. In dat opzicht maken de visioenen
van de heilige Malachias nog meer kans. Deze twaalfde-eeuwse Ierse bisschop had
tijdens een bezoek aan Rome een visioen, waarin hij alle 112 toekomstige pausen
aan zich voorbij zag gaan. De huidige Paus Benedictus XVI is in deze rij de op één
na laatste. En de allerlaatste wordt ‘Petrus van Rome’ genoemd en kan dus ook de
wederopstanding zijn van de apostel Petrus, die immers ooit de eerste paus van Rome
is geweest.13

Maya-kalender
De nieuwste voorspelling is echter vooral gebaseerd
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op de kalender van de Midden-Amerikaanse Maya's. Net als de oude Egyptenaren
hadden de Maya's een fabelachtige kennis van de sterrenhemel. Zo konden de
Maya-astronomen zon- en maansverduisteringen eeuwen tevoren voorspellen. Met
dezelfde precisie stelden ze een kalender op die niet alleen de dagen, maanden en
jaren aangaf, maar die tevens werkte met een kosmische cyclus van 12.000 jaar. Bij
de overgang van de ene naar de andere cyclus doen zich dusdanige natuurrampen
voor dat het voortbestaan van elke beschaving op het spel staat. Volgens de
overlevering ging bij de vorige transformatie - rond 10.000 voor Christus - het
legendarische rijk Atlantis ten onder.
De eerstvolgende zondvloed wordt verwacht rond 21 december 2012. Die
verwachting leeft overigens niet alleen bij de Maya's in Midden-Amerika, maar ook
bij de afstammelingen van de Inca's in Peru, de Yaqui en Azteken in Mexico, de
Hopi, Navajo en Pueblo-indianen in het zuiden van de Verenigde Staten en de
Cherokee en Seneca aan de oostkust. Sinds het eind van de jaren negentig organiseren
Maya-sjamanen bijeenkomsten voor vertegenwoordigers van alle hiervoor genoemde
volken, in een poging het naderende onheil te keren.14
Overigens werd in het novembernummer van het tijdschrift Natuurwetenschap &
Techniek de hele berekening rond de Maya-kalender weer in twijfel getrokken.
Wetenschappers beweerden dat bij nader inzien de Maya-kalender pas over twee
eeuwen afloopt, ergens rond 2208.15 Of dat voldoende ‘bewijs’ is voor de ‘gelovigen’,
moet echter ten zeerste worden betwijfeld. Voor hen ligt het Einde der Tijden (weer)
vast op 21 december 2012.

Crystal skulls
Een belangrijke rol lijkt daarbij weggelegd voor de kristallen schedels, objecten die
volgens de Maya-overlevering zo oud zijn als de wereld zelf en waaraan bijzondere
krachten worden toegeschreven. Zo zouden zij informatie bevatten over het verleden
en de toekomst van de mensheid. In The mystery of the crystal skulls, naar de
gelijknamige BBC-documentaire, deden Chris Morton en Ceri Louise Thomas verslag
van hun zoektocht naar de waarheid achter de schedels.
Zij achterhaalden een aantal van de schedels in
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Crystal skull, in Musée du Quai Branly in Parijs.
(Volgens laatste onderzoeken daterend uit 18e of 19e eeuw. Bron: Wikimedia, geraadpleegd
19-11-2009.)

particulier dan wel publiek (British Museum en het Amerikaanse Smithsonian) bezit
en lieten deze onderzoeken door onder andere een Brits forensisch instituut en het
laboratorium van het Amerikaanse Hewlett Packard. In het forensisch instituut werd
het gezicht van één van de schedels gereconstrueerd en dit bleek duidelijk een
vertegenwoordiger van de Midden-Amerikaanse indianenvolken.16

Atlantis
Bij Hewlett Packard, waar men veel ervaring heeft met kristallen, werd vastgesteld
dat de schedels uit één brok natuurlijk kristal bestaan, dat - zoals veel kristal - het
vermogen bezit om informatie op te slaan. Verder konden de schedels licht
kanaliseren: werd een sterke lichtbron op de onderzijde van de schedel gericht, dan
schoten er geconcentreerde
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lichtbanen uit de oogkassen naar voren. Merkwaardiger was echter, dat nergens een
aanwijzing was te vinden van het gebruik van moderne gereedschappen. Daardoor
was het niet mogelijk om de ouderdom van de schedels vast te stellen. Zonder
gereedschap zou het handmatig vervaardigen van een kristallen schedel - met zeer
zorgvuldig gebruik van water en zandkorrels - circa 300 manjaren in beslag nemen.
Een bijna onmogelijke prestatie voor een ‘primitieve’ samenleving. Voor de Maya's
is de oplossing echter simpel: volgens hen komen de kristallen schedels van de sterren
en dateren ze nog van vóór het begin van de menselijke beschaving. Of ze daarmee
doelen op de nazaten van Atlantis of op buitenaardse wezens, is niet geheel duidelijk
- beide zullen voor de indianenvolken ‘niet van deze wereld’ zijn geweest.

Indiana Jones
De eerste publicaties over de Maya-kalender verschenen al vóór de
millenniumwisseling, en inmiddels heeft zich een kleine bibliotheek gevormd met
berekeningen en onheilsvoorspellingen rond de naderende Apocalyps. Ook de kunst
en de commercie hebben het jaar 2012 ontdekt. Bestseller-schrijfster Manda Scott
beschrijft in haar recente thriller The crystal skull de jacht op de laatste, nog
ontbrekende schedel die de wereldwijde kring van dertien kristallen schedels moet
completeren, wil de mensheid overleven.17. Diezelfde dertien schedels keren terug
in Steven Spielbergs nieuwste avonturenfilm Indiana Jones and the kingdom of the
crystal skulls, waarbij Spielberg kiest voor de buitenaardse variant.
Eind 2009 is de speelfilm 2012 te zien, die in de goede rampenfilmtraditie laat
zien wat er allemaal staat te gebeuren bij het aflopen van de kalender.

Hobbithuizen
Met de nadering van de beruchte datum zal het aan onheilsprofeten niet ontbreken.
En net als rond het millennium, zullen groepen mensen zich verschansen in bunkers
of zich hoog in de bergen een schuilplaats bouwen. Speciaal voor hen is er het boek
How to survive 2012; tactics and survival places for the coming pole shift van de
Belg Patrick Geryl.18
Als we deze zuiderbuur mogen geloven - het is inmiddels zijn derde boek over
201219 - zijn we nergens echt veilig voor de aardbevingen, vulkaanuitbarstingen,
orkanen en vloedgolven die ons staan te wachten.
Op zijn website www.howtosurvive2012.com valt te lezen dat Europa een nucleair
Armageddon zal worden, vanwege de vele kerncentrales die door het natuurgeweld
zullen openbreken. De Verenigde Staten en Canada zullen onder een ijskap verdwijnen
en delen van andere continenten zullen door de vloedgolven worden verzwolgen.
Het enige continent waar het relatief rustig zal zijn, is Afrika. Met het geld van zijn
eerste boeken heeft Geryl inmiddels grond aangekocht in de Zuid-Afrikaanse
Drakensbergen. Op deze plek, met weinig tot geen vulkanische activiteit en hoog
genoeg om de vloedgolven te weerstaan, hoopt hij de Apocalyps te overleven. Hij
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gaat er voorraden aanleggen en containers ingraven, die hij voor veel geld wil verhuren
als een soort hobbithuizen. Voor wie daartoe niet de middelen heeft, is er volgens
Geryl nog een andere optie: koop een ETAP, een kajuitzeiljacht voor vier personen,
dat gegarandeerd niet kan zinken en altijd met de kajuit omhoog komt bovendrijven.
Het zal niet verbazen dat de ETAP van Belgische makelij is.
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mee eens. Zo liet de vorst van Reuss, een der vorsten van Thüringen, bekendmaken dat op zijn
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Gemengde berichten
Jaarvergadering MNL 2010
De eerstkomende jaarvergadering is vastgesteld op zaterdag 29 mei 2010 in het
Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden en omvat de volgende onderdelen:
10-10.30 uur

Ontvangst met koffie

10.30 uur

Huishoudelijk gedeelte

12.30 uur

Lunch in de nieuwe Faculty Club,
Rapenburg 73

14.15 uur

Drie lezingen van elk twintig minuten
door leden van de werkgroep
Indisch-Nederlandse Letterkunde

15.30 uur

Uitreiking van de Van der Hoogt-prijs en
de Henriëtte de Beaufort-prijs

16.00 uur

Receptie

Menno Hertzbergerprijs
Mw. dr. M. (Rietje) van Vliet wint Menno Hertzbergerprijs
‘Uitstekend voorbeeld boekgeschiedenis nieuwe stijl’.
Op 12 november 2009 is voorde veertiende maal de Menno Hertzbergerprijs onder
auspiciën van de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren in de Koninklijke
Bibliotheek te Den Haag uitgereikt. Mevrouw dr. M. van Vliet kreeg de prijs voor
haar studie Elie Luzac (1721-1796): boekverkoper van de Verlichting (Nijmegen,
2005).
De studie van Rietje van Vliet is naar het oordeel van de jury een uitstekend
voorbeeld van de ‘boekgeschiedenis nieuwe stijl’, dat wil zeggen historisch onderzoek
naar het boekenbedrijf dat over de volle breedte is ingebed in de cultuur- en
ideeëngeschiedenis van Nederland en Europa. Onderzoekers en belangstellenden
van velerlei huize zullen in dit boek iets van hun gading kunnen vinden.
De Menno Hertzbergerprijs werd in 1963 ingesteld door de Nederlandse antiquaar
Menno Hertzbetger, toenmalig voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van
Antiquaren, ter stimulering van de bestudering van de geschiedenis van het boek en
de beoefening van de bibliografie. De prijs wordt eenmaal in de drie tot vier jaar
toegekend aan de auteur(s) van een al dan niet gepubliceerde studie op het gebied
van de (carto)bibliografie of de geschiedenis van het boek in de ruimste zin des
woords en bedtaagt € 2.500.
Sinds 2002 bestaat ook de Menno Hertzberger Aanmoedigingsprijs, bedoeld om
jonge boekwetenschappers te stimuleren tot het publiceren van werken of artikelen
op genoemde terreinen. Deze prijs bedraagt € 1.000.
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De Aanmoedigingsprijs viel ten deel aan dr. M. van Egmond voor zijn studie
Covens & Mortier: productie, organisatie en ontwikkeling van een
commercieel-cartografisch uitgevershuis in Amsterdam (1685-1866) ('t Goy-Houten,
2005), proefschrift Universiteit Utrecht.
De jury, tevens het bestuur van de Stichting Menno Hertzberger Prijs, wordt
gevormd door de heren Freek Heijbroek (voorzitter), Peter Pruimers (secretaris),
Paul Hoftijzer, Frans Laurentius en Paul van Capelleveen.

Constantijn Huygens en de vrouwen
Onder de auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde werd in 1987
de driehonderdste sterfdag van Constantijn Huygens (1596-1687) op tal van manieren
herdacht. Er was een tentoonstelling in het Museon te Den Haag en in paleis Het
Loo te Apeldoorn, er waren congressen, er verscheen een biografie door de helaas
te vroeg overleden Huygens-kenner Leen Strengelt en natuurlijk was er een officiële
herdenking in de Kloosterkerk te Den Haag. Het Huygens-jaar 1987 is goed
gedocumenteerd in het Jaarboek van de Maatschappij en het Nieuw Letterkundig
Magazijn.
Zonder een direct biografische aanleiding wordt de komende maanden opnieuw
op diverse fronten aandacht geschonken aan Constantijn Huygens. Huygensmuseum
Hofwijck opent namelijk op 9 april 2010 in samenwerking met het stadsmuseum
Leidschendam-Voorburg een fraaie expositie onder de titel ‘Vrouwen rond Huygens’.
Het concept voor deze tentoonstelling is ontwikkeld door Belle van den Berg, directeur
van het Huygensmuseum en Lea van der Vinde, conservator bij het Mauritshuis, die
als gastconservator optreedt. Bijgestaan door een adviesraad met enthousiaste
deskundigen, zijn zij erin geslaagd een indrukwekkend beeld te geven van vrouwen
rondom Huygens. Lea van der Vinde is ook de auteur van de tentoonstellingscatalogus.
Als opmaat voor de tentoonstelling verschijnt in november 2009 bij uitgeverij Boom
te Amsterdam in samenwerking met het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
(ING) te Den Haag een editie van de briefwisseling tussen Constantijn Huygens en
de hertogin van Lotharingen, Béatrix de Cusance. Deze editie is het resultaat van de
samenwerking tussen Rudolf Rasch, editeur van onder meer Driehonderd brieven
over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens (Hilversum, Verloren 2007) en
Ineke Huysman, medewerkster van het ING, die een dissertatie voorbereidt over het
leven van Béatrix de Cusance. Aan vrouwen rondom Huygens wordt ook aandacht
besteed in het laatste nummer van de jaargang 2009 van het tijdschrift De Zeventiende
Eeuw. Over al deze Huygens-activiteiten volgt hieronder meer.
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Tentoonstelling ‘Vrouwen rondom Huygens’
Constantijn Huygens had wat met vrouwen. Dat kan worden afgeleid uit de talrijke
gedichten en brieven die hij aan zeventiende-eeuwse vrouwen heeft geschreven of
van hen heeft ontvangen. Huygensmuseum Hofwijck organiseert daarom in het
voorjaar van 2010 in samenwerking met het stadsmuseum Leidschendam-Voorburg
een verrassende expositie over de vrouwen rondom Constantijn Huygens.
In deze tentoonstelling maakt men kennis met de vrouwen rond Huygens. De een
is bekender dan de ander, maar stuk voor stuk zijn het interessante voorbeelden van
vrouwen uit de zeventiende eeuw. Natuurlijk horen daar zijn buurmeisje, zijn vrouw
en zijn dochter bij, maar ook zijn werkgeefster, Amalia van Solms, de ambitieuze
vrouw van stadhouder Frederik Hendrik. Huygens onderhield contacten met vrouwen
over muziek, kunst en wetenschap, onder anderen met de zeer geleerde Anna Maria
van Schurman en de vrijgevochten hertogin van Lotharingen, Béatrix de Cusance.
Niet alleen zijn portretten, brieven en gedichten van deze vrouwen en van Huygens
te zien, maar ook voorwerpen, zoals borduur- en tekenwerkjes en zelfs een loden
reliekkistje met het hart van Béatrix de Cusance. De vrouwen rondom Huygens waren
geen doorsneevrouwen. Ze waren vaak rijk, van adel en zeer getalenteerd. Op de
tentoonstelling is er ook aandacht voor het leven van de gewone vrouw in de Gouden
Eeuw. Bovendien geven vrouwen uit onze tijd hun mening over de positie van de
vrouw, toen en nu.

Themanummer De Zeventiende Eeuw
Ter begeleiding van de tentoonstelling wordt een nummer van het tijdschrift De
Zeventiende Eeuw gewijd aan de vrouwen rondom Huygens. De gastredacteuren Els
Kloek, Frans Blom en Ad Leerintveld verzamelen hierin bijdragen over Huygens'
moeder en zusjes, over zijn jeugdliefde, over zijn echtgenote, over muzikale
vriendinnen, over geleerde vrouwen en over hoogadellijke vrouwen met wie hij graag
verkeerde.
Talrijke specialisten, kenners van de zeventiende eeuw en van Constantijn Huygens
en zijn wereld, hebben hun medewerking toegezegd: Mieke Smits-Veldt portretteert
Huygens' moeder Susanna Hoefnagel. Lisa Jardin probeert Huygens' jeugdliefde
Dororhée van Dorp meer historische context te geven. Frans Blom laat zien hoe
Huygens zijn zusjes Geertruydt en Susanna een rol geeft in zijn debuutbundel Otiorum
libri sex. Ton van Strien belicht Huygens' muzikale vriendin Maria Casembroot.
Rudolf Rasch schrijft over Huygens en Utricia Ogle. De geleerdste vrouw van de
zeventiende eeuw, Anna Maria van Schurman, komt aan bod in een uitgebreid artikel
van Katlijne van der Stighelen en Jeanine de Landtsheer, die de correspondentie
tussen Huygens en Van Schurman opnieuw uitgeeft. Nadine Akkerman en Marguérite
Corporaal introduceren de andere geleerde vrouw met wie Huygens contact had,
Margaret Cavendish. Ook de adellijke dames komen aan bod in artikelen over
Elisabeth van Boheemen (door Nadine Akkerman) en Béatrix de Cusance (door
Ineke Huysman). De tentoonstelling en het bijbehorende themanummer van De
Zeventiende Eeuw vormen een waardevolle aanvulling op het boek Het volk met
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lange rokken; vrouwen rondom Constantijn Huygens (1987) van Elisabeth Keesing
(1911-2003).
Uitgeverij Verloren brengt dit themanummer van De Zeventiende Eeuw uit in een
aparte handelseditie die te koop zal zijn bij de tentoonstelling.

De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens
Béatrix de Cusance (1614-1663), Hertogin van Lotharingen en Constantijn Huygens
waren in veel opzichten elkaars tegenpolen. Het is opmerkelijk hoe goed Constantijn
en Béatrix het met elkaar konden vinden. Ruim tien jaar hebben zij intensief met
elkaar geschreven tussen ontmoetingen in Antwerpen, Den Haag en Brussel door.
De correspondentie die in dit boek bijeen is gebracht, bestrijkt alle aspecten van hun
leven, van hun liefhebberijen, zoals muziek, dichtkunst, schilderkunst en snuisterijen,
hun familieleven, tot hun maatschappelijke positie en de politieke toestand om hen
heen.
De in het Frans geschreven brieven worden in dit boek in de oorspronkelijke taal
én in een toegankelijke en goed leesbare Nederlandse vertaling gepresenteerd. Béatrix
en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens
1652-1662 door Ineke Huysman en Rudolf Rasch, verschijnt bij uitgeverij Boom,
in samenwerking met het ING.

Tot slot
Het thema Vrouwen rondom Huygens inspireerde Michel Meissen tot het toneelstuk
Rokken rond Constantijn. In samenwerking met de Stichting Het Portret Spreekt is
dit al in diverse theaters in de regio Den Haag gespeeld door André van den Berg
als Constantijn Huygens; Gepke Witteveen als Susanna Hoefnagel, Dorothea van
Dorp, Susanna van Baerle, Helene Liefferts en Maria Casembroot; Harry Mertens
als Mary Stuart I, troubadour en gitaarspeler. Het is te verwachten dat dit
indrukwekkende theaterstuk ook tijdens de tentoonstelling zal worden opgevoerd.
Ad Leerintveld
Raadpleeg voor informatie over de tentoonstelling de websites van de beide musea:
www.hofwijck.nl en
www.stadsmuseum-lv.nl.
Informatie over de bundel artikelen is te vinden op de website van uitgeverij
Verloren: http://www.verloren.nl/
Zie voor het boek Béatrix en Constantijn:
www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Beat rix-en-Constantijn/
Zie voor het toneelstuk:
http://www.hetportretspreekt.nl/ Pub-Constantijn.html

Vrunt-buuc van Jan van Hout
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Op 11 december 2009 heeft de presentatie plaatsgevonden van het Vrunt-buuc van
Jan van Hout (1542-1609).
Ter herinnering aan de 400ste sterfdag van Jan van Hout verschijnt een
facsimile-uitgave van het Vrunt-buuc. Deze luxe editie (ca. 180 blz., met alle
inscripties afgebeeld in kleur op ware grootte, gebonden) is bezorgd door neolatinist
em. prof. dr. L. Heesakkers.
Aan het Vrunt-buuc of album amicorum hebben indertijd 26 tijdgenoten van Jan
van Hout bijgedragen, die hem eren als baanbreker voor de volkspoëzie. Onder hen
bevinden zich zijn vrienden Janus Dousa en Justus Lipsius, alsook Roemer Visscher,
Dirck Volkertsz. Coornhert en Christophorus Plantijn.
Jan van Hout was decennialang stadssecretaris van Leiden, sleepte de stad door
de Spaanse belegering en stond aan de wieg van de universiteit. In zijn Vrunt-buuc
laat Jan van Hout zich nadrukkelijk van een heel andere kant zien en treedt hij naar
voren als de kunstminnaar die hij óók was.
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Tentoonstelling ‘Sint Nicolaas op Bezoek’
Op 1 oktober 2009 is in het Museum Catharijneconvent te Utrecht de tentoonstelling
‘Sint-Nicolaas op bezoek’ geopend. Deze duurt tot 3 januari 2010.
De tentoonstelling belicht de herkomst en de ontwikkeling van de verering van
de heilige Nicolaas en laat zien hoe hij in de loop der eeuwen in de kunst is
weergegeven. Legenden rond zijn persoon hebben aanleiding gegeven tot het ontstaan
van tradities die in Nederland tot op de dag van vandaag gehandhaafd zijn. Het is
buitengewoon interessant dat dit van oorsprong katholieke feest - met name in
Nederland - de reformatie zo glorieus heeft overleefd. Pas in de negentiende eeuw
wordt de figuur van Zwarte Piet aan het verhaal toegevoegd.
Bij de tentoonstelling hoort een boek, Het Sinterklaasboek (Waanders Uitgevers,
Zwolle), samengesteld door Eugenie Boer en John Helsloot. Eerstgenoemde auteur
behandelt de (kunst-)historische, laatstgenoemde de volkskundige aspecten van
Sint-Nicolaas.

Siegenbeek essaywedstrijd
Neerlandici in binnen- en buitenland worden uitgenodigd om mee te doen aan de
Siegenbeek Essaywedstrijd. Inzending staat open tot 1 juni 2010. De winnaar ontvangt
€ 200,-.
Betoog van den rijkdom en de voortreffelijkheid der Nederduitsche taal,
en eene opgave der middelen om de toenemende verbastering van dezelve
tegen te gaan.
Onder deze titel verscheen in 1810 een welluidend en wijdlopig essay van Matthijs
Siegenbeek als antwoord op een prijsvraag, uitgeschreven door de Bataafsche
Maatschappij van Taal- en Dichtkunde. Siegenbeek, de eerste hoogleraar in de
neerlandistiek en naamgever van de alumnivereniging van Leidse neerlandici, gaf
aan zijn betoog een aan Bilderdijk ontleende zinspreuk mee:
Bataven, kent uw spraak en heel heur' overvloed:
Zijt meester van de taal, gij zijt het van't gemoed.

De rijkdom van de Nederlandse taal is volgens Siegenbeek onder meer af te leiden
uit het grote aantal namen voor de verschillende diersoorten en voor de eigen
benamingen voor hun lichaamsdelen, zoals kop naast hoofd en bek of muil naast
mond. Maar hij verwijst ook naar Simon Stevin, die al in 1605 wetenschappelijke
werken in het Nederlands uitgaf, en naar de vertalingen door Coornhert en Hooft,
die in schoonheid niet onderdoen voor de originele teksten van klassieke auteurs.
De voortreffelijkheid van het Nederlands zou onder meer blijken uit zijn hoge
ouderdom, die af te leiden is uit zijn verwantschap met het Perzisch en het Grieks.
Siegenbeeks klachten over de verbastering van onze taal en zijn oproep om het
gebruik van leenwoorden te vermijden als er een goed Nederlands synoniem
voorhanden is, klinken verrassend bekend in de oren.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 27

Oproep
Siegenbeeks betoog werd met een gouden erepenning bekroond. Omdat het volgend
jaar precies 200 jaar geleden zal zijn dat het stuk verscheen, roept het
Siegenbeekbestuur op tot een nieuw essay over de rijkdom (of het gebrek daaraan)
van de Nederlandse taal. Het spreekt daarbij vanzelf dat uw betoogeen geheel andere
strekking mag hebben dan dat van Siegenbeek. Zijn verhandeling dient slechts als
aanleiding - en wellicht als inspiratie. De erepenning is vervangen door een prijs van
€ 200,-. Bovendien zal het winnende essay worden gepubliceerd in Metaal, het
tijdschrift van de Leidse opleiding Nederlands, en op de Siegenbeek-website,
www.siegenbeek.nl.

Voorwaarden
De maximale lengte van uw inzending is 2000 woorden. De uiterste inleverdatum
is 1 juni 2010. Alle stukken zullen worden beoordeeld door een zeer deskundige
jury, bestaande uit Louise Cornelis, Susanne Onel en Joop van der Horst.
Deelname staat open aan eenieder die Nederlands studeert of Nederlands gestudeerd
heeft. Inzendingen kunnen worden gemaild aan bestuur@siegenbeek.nl of gestuurd
naar de Universiteit Leiden, Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, t.a.v. Siegenbeek
ALN, Postbus 9515, 2300 RA Leiden.

Projectplan 150 jaar Max Havelaar
1. Vrijdag 14 mei 2010: non-stop marathonlezing Max Havelaar
Tijd 08.00-00.00 uur
Plaats HUB Campus Koningsstraat, Koningssttaat 336, 1030 Brussel Op deze dag
zullen 96 deelnemers, studenten, hoogleraren, en belangstellenden, non-stop voorlezen
uit Max Havelaar, om te gedenken dat 150 jaar geleden, op 14 mei 1860, in het
Algemeen Handelsblad de allereerste advertentie verscheen van dit boek dat de
Nederlandse literatuur, het leven van Eduard Douwes Dekker en de koloniale politiek
in Nederlands-Indië voorgoed zou veranderen.

2. Vrijdag 15 oktober 2010: symposium Max Havelaar vertaald
(in samenwerking met CERES, Centre for European Reception Studies)
Tijd 14.00-15.30 uur
Plaats HUB Campus Koningsstraat, Koningsstraat 336, 1030 Brussel
Gratis toegang
Drie specialisten spreken over de vertalingen van Max Havelaar in resp. het Frans
(Philippe Noble), het Engels (Reinier Salverda) en het Duits (Kees Snoek).
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Het najaarsnummer 2010 van Over Multatuli zal geheel gewijd zijn aan dit
symposium en aan de viering van 150 jaar Max Havelaar in Vlaanderen.

3. Vrijdag 15 oktober 2010: concert Max Havelaar getoonzet
Tijd 19.30 uur
Plaats Koninklijk Conservatorium Brussel, Regentschapsstraat 30, 1000 Brussel
Tijdens deze avond zullen allereerst vier bestaande composities worden uitgevoerd
die geïnspireerd zijn door Max Havelaar. Vervolgens zal de ‘wereldpremière’
uitgevoerd worden van het beroemdste gedicht uit Max Havelaar: Saïdjah's lied Ik
weet niet waar ik sterven zal. Vijf jonge Vlaamse componisten hebben onafhankelijk
van elkaar ieder een van de vijf strofen getoonzet voor tenor, piano en cello.
Op dit moment zijn nog besprekingen gaande met de stichting Max Havelaar over
een receptie na afloop van het concert waar Fair-trade-dranken en -hapjes geserveerd
zullen worden.
Ook worden er pogingen ondernomen om een cd te produceren met de composities
die tijdens het concert van 15 oktober 2010 uitgevoerd worden.
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