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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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Hertaling 150 jaar oude Max Havelaar: eer of krenking? Of beide?

Het jaar 2010 is Multatuli-jaar: op allerlei wijzen wordt in Nederland en België
herdacht dat de beroemde roman van Multatuli 150 jaar geleden werd gepubliceerd.
Bovendien viert het Multatuli Huis in Amsterdam, het voormalige Multatuli Museum,
zijn honderdste verjaardag.
Het leek de redactie van het Nieuw Letterkundig Magazijn daarom een mooie
gedachte om in dit mei-nummer aandacht aan Multatuli en zijn boek te besteden.
Van de journalist Gijsbert van Es is onlangs een hertaling en bewerking van Max
Havelaar verschenen. Deze uitgave heeft in de pers direct voor commotie gezorgd.
De redactie van NLM zet de discussie voort: zij heeft Gijsbert van Es gevraagd zijn
motieven voor en criteria bij het hertalen uiteen te zetten. Bovendien zijn enkele
Multatuli-kenners benaderd om een korte reactie te schrijven naar aanleiding van de
hertaling of het 150-jarig bestaan van Max Havelaar.
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De hertaler aan het woord
Gijsbert van Es
‘Wat? Heb jij Max Havelaar hertaald? Dat zal een hoop gedoe geven!’
Een collega-redacteur bij NRC Handelsblad, een doctorandus in de
Nederlandse taal- en letterkunde, wreef zich in de handen. Hij voorspelde
verontwaardiging, boze reacties, woordenstrijd - en journalisten zijn daar
dol op. Ja, ik heb Max Havelaar herschreven in modern Nederlands.
Voorjaar 2009 ben ik eraan begonnen. Een half jaar later was ik klaar.
Wie ben ik dat ik dit doen mocht van mezelf? Ik neem een aanloop om die vraag te
beantwoorden. Ik ben NRC-redacteur sinds 1986. Dat is een baan met een keurig
salaris. Maar meer nog beschouw ik deze als levensvervulling, als een instrument
voor een activistische levenshouding. Ja, laat mij maar meteen grote woorden
gebruiken: NRC-redacteuren werken op basis van beginselen, die zijn vastgelegd in
NRC Handelsblad, jaargang 1, nummer 1 (1 oktober 1970): ‘De vrijheidsgedachte
die wij voorstaan, ver draagt zich niet met geloof in enig dogma, aanvaardt niet bij
voorbaat enig gezag. Dat betekent een niet aflatende waakzaamheid, voortdurend
onderzoek. (...) Ons wantrouwen geldt in beginsel iedere collectiviteit: hetzij staat,
partij of voetbalclub.’
En in het allereerste nummer van nrc.next (15 maart 2009): ‘Wij komen op voor
de democratische rechtsstaat en de ontplooiingskansen van het individu. Wij hanteren
het verantwoordelijke burgerschap als maatstaf en verdedigen de democratische
samenleving waarin rechten en plichten met elkaar in evenwicht zijn. (...) Wij stellen
ons teweer tegen een wereld waarin mensenrechten worden geschonden, minderheden
niet worden gerespecteerd en natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput. Een wereld
waarin verdraagzaamheid jegens andersdenkenden niet meer vanzelfsprekend is.’
Ik kan het simpeler zeggen: ik maak deel uit van een redactie die vindt dat politici,
ondernemers, geestelijk leiders, ja alle gezagsdragers en machthebbers op transparante
wijze moeten handelen en verantwoording moeten willen afleggen voor hun daden.
Ik ben dus oprecht trots op mijn krant wanneer we berichten over seksueel misbruik
in de rooms-katholieke kerk, over gerommel met overheidsgeld en -regels in het
Hilversumse Mediapark, over een burgemeester van Maastricht die de mond vol
heeft van integriteit en vervolgens zijn eigen regels schendt door te rommelen met
zijn Bulgaarse vakantievilla.
De filosoof Luuk van Middelaar heb ik eens horen zeggen: ‘Liberalisme is:
vrijheidsstrijd - want van nature produceert de mens onvrijheid.’ Goed gezien, goed
gezegd!
Het liberalisme is doorgebroken in de revolutionaire decennia van de negentiende
eeuw. En opnieuw leven we in revolutionaire tijden, nu van
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digitale technologie, met enorme gevolgen: in (snelheid van) communicatie, mobiliteit,
economische schaalvergroting, culturele vervlakking en politieke systemen die deze
turbulente veranderingen nauwelijks kunnen bijhouden. Ruw samengevat zijn alle
dagelijkse verhalen in mijn krant op deze megatrends terug te voeren.
Wat heeft dit allemaal met een hertaalde Max Havelaar te maken? Geduld, lezer!
- als ik mij deze Multatuliaanse toespeling mag permitteren. Een uitweiding acht ik
hier nodig.

Nieuwe formules
In de periode 2001-2007 was ik adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad. De
klassieke dagbladen, in Nederland en in het buitenland, kampen met hetzelfde
probleem: dalende lezersaantallen, dalende advertentieomzet. Ik durf te stellen dat
ik, tegen deze trend in, een eitje van Columbus heb gevonden: nrc.next, een nieuwe
krant met een vernieuwende formule, die een opmerkelijk succes is op de krimpende
krantenmarkt.
In de kern gaat het hier om een nieuwe vorm voor kwalitatief hoogwaardige inhoud.
Ditzelfde principe heb ik toegepast in het slepende debat over afnemende historische
kennis in de samenleving. Mijn stelling luidt: als ‘de inhoud’ z'n doel(groepen) niet
meer bereikt, ontwikkel daarvoor dan een nieuwe vorm. Dat werd de Canon van de
Nederlandse geschiedenis. Ik nodigde de historici Jan Bank en Piet de Rooy uit die
canon te schrijven en publiceerde dit stuk in NRC Handelsblad van 30 september
2004. De gevolgen zijn bekend: een golf van canons is over Nederland gespoeld, tot
en met de officiële ‘staatscanon’ met de vijftig vensters van professor Frits van
Oostrom c.s.
Ik noem hier nrc.next en de geschiedeniscanon om te illustreren dat ik probeer te
leven als een gedreven journalist en een prikkelende hobbyhistoricus. Ja, ik zal
gelezen worden! En ik heb nóg een drijfveer. Ik ben een activist. Over dit laatste wil
ik niet al te hoogdravend doen. Kort gezegd: ik ben tegen ontwikkelingshulp en voor
eerlijke wereldhandel. Trade, not aid. Armoede in de wereld valt onmogelijk te
bestrijden als wij 99,2 procent van ons nationale inkomen lekker zelf houden en 0,8
procent aan ‘de armen’ geven. Fair trade - daar ligt de kern van de oplossing. En
good governance, oftewel: corrupte regimes bestrijden met alle politieke en
diplomatieke middelen die volkenrechtelijk geoorloofd zijn. Kortom: geen buffels
stelen van arme boeren, niks kopen dat uit slavernij voortkomt (‘herendiensten’), en
corrupte regenten niet de hand boven het hoofd houden.

Max Havelaar 150 jaar
Eindelijk komen we nu in de buurt van Max Havelaar, en zijn we bijna bij mijn
hertaling. In 2007-2008 heb ik meegewerkt aan de multimediale productie Verleden
van Nederland: een achtdelige reeks tv-documentaires, begeleidende boeken en een
filmpje voor scholieren. Uiteraard hebben Multatuli en Max Havelaar hierin een
plek gekregen. Mijn oog viel toen op het jaartal 1860, waarin Max Havelaar
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verscheen. Een idee voor een volgende tv-productie viel mij in: een documentaire
over de actuele situatie in het West-Javaanse district Lebak, vermengd met het verhaal
over de situatie halverwege de negentiende eeuw.
Goed bestuur en eerlijke handel: dat zijn, eenvoudig samengevat, de thema's van
Max Havelaar. In een historische vergelijking vallen die thema's helder uit te werken
tot een tv-scenario. Hoe regeert de regent van 2010? Hoe verloopt het toezicht van
het centrale bestuur vanuit de hoofdstad Jakarta? Herendiensten en buffelroof - bestaat
het nog, of heeft uitbuiting andere gedaanten aangenomen?
Over dit plan raakte ik in gesprek met enkele tv-producenten, met medewerkers
van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam (die het uitgebreide
Multatuli-archief beheren) en het bestuur van het Multatuli Genootschap. Hier maak
ik een sprongetje in dit feitenrelaas. De tv-documentaire kwam er niet (geen omroep
te vinden die er geld voor over had). Enthousiasme om 150 jaar Max Havelaar te
vieren ontmoette ik wel: een tentoonstelling bij Bijzondere Collecties, lezingen, een
studentenproject en een symposium.
In dit aanstekelijke gezelschap van Multatulianen vatte ik het plan op Max Havelaar
in modern Nederlands te herschijven. Als we dan toch bezig zijn...

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 28

4

Criteria hertalen
Ik geef het onmiddellijk toe: nogal onbevangen, ja zelfs enigszins naïef ben ik aan
de hertaling begonnen. Zeker, ik voelde schroom dit werk aan te vatten. Voorzichtig
liet ik mijn plan vallen in besprekingen met enkelen van de grote Multatuli-kenners
van ons land: historicus Cees Fasseur (ex-voorzitter en erelid van het Multatuli
Genootschap), Jos van Waterschoot (Multatuli-conservator) en Dik van der Meulen
(-biograaf). Ze zeiden niet: ‘wàt, jij?’ Integendeel, ze moedigden mij aan.
Via de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren (DBNL) kreeg ik de
beschikking over een digitaal bestand van de oude Havelaar. Een vriendin was zo
lief eerst de spelling te actualiseren voordat ik met hertalen begon. Ergens in mei
2009 begon ik met hoofdstuk 1, dat ik in één avond herscheef. Makkelijk. Leuk werk
- vond ik. Het plezier bleef, tot en met het slot, op een natte zondagmiddag in
november, zeven maanden later. Maar makkelijk was het niet in alle hoofdstukken.
Multatuli's Max bevat veel verschillende stijlen, zinswendingen en uitweidingen, die
vaak een puzzel en soms een knoop waren.
Sinds de verschijning van mijn hertaling, in februari 2010, is mij vaak gevraagd:
wat waren je criteria voor herschrijven, wat veranderde je, wat liet je intact? Kende
je de betekenis van de negentiende-eeuwse woorden en het toenmalige idioom in al
hun facetten? Zijn er ooit regels met do's en don'ts opgesteld voor hertalers? Was je
je bewust van de beroemde passages en van de onsterfelijke zinnen die je niet zou
mogen ontheiligen?
Ik provoceer graag - in de geest van Multatuli. Ik zou dus op al deze vragen kunnen
antwoorden: nee, ik deed maar wat. Maar de nuance is deze. Ik sprak met mezelf af
dat ik Max Havelaar zou hertalen in ‘tijdloos Nederlands’: geen modieus
woordgebruik, geen actuele toespelingen, geen snelle, strakke zinnen. In mijn directe
omgeving, thuis en onder collega's, testte ik of de negentiende-eeuwse betekenis van
allerlei woorden nog bekend was. Wat betekent knevelen? Wie het antwoord wist,
zei: vastbinden, of de mond snoeren. Hertaling was noodzakelijk, want in Max
Havelaar wordt hiermee bedoeld: afpersen. Droogstoppel zegt een aantal malen van
zichzelf dat hij ‘braaf’ is - een gangbare kwalificatie in de negentiende eeuw, maar
in de eenentwintigste eeuw zegt niemand dat nog van zichzelf. Een hond of een kind
kun je braaf noemen, maar niemand plakt ooit nog zichzelf dit etiket op. Braaf werd
dus: fatsoenlijk.
Feitelijk hanteerde ik maar twee criteria bij mijn hertaling. Eén: ik wilde een
heldere tekst met soepel lezende zinnen afleveren. En twee: ik streefde naar een
correcte hertaling in historisch en taalkundig opzicht. Mijn zoon (zeventien jaar)
bewaakte mijn antwoord op de eerste vraag. De Multatuli- en Indonesiëkenners Dik
van der Meulen, Dirk Vlasblom (NRC-redacteur) en Jos van Waterschoot steunden
mij als vraagbaak en inhoudelijk geweten.
Steeds heb ik voor ogen gehouden voor wie ik het boek hertaalde: voor havo- en
vwo-leerlingen, zestien- à zeventienjarigen die lezen ‘voor hun lijst’. Navraag bij
verschillende docenten Nederlands had me geleerd: Max Havelaar wordt nauwelijks
nog gelezen. Het negentiende-eeuwse Nederlands is een barrière, en dit, gecombineerd
met de complexe structuur, maakt het tot een beroemd maar onbemind en amper nog
gelezen boek.
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Doel
Hertalen dus! En bewerken, ook dat, en vooral: de wijdlopige passages inkorten.
Van de 100.000 woorden uit de oorspronkelijke versie hield ik er 80.000 over. Ik
wist dat ik met vuur speelde. Tegelijk voelde ik mij gesteund door Multatuli zelf.
Zijn voornaamste drijfveer voor het schrijven van de Havelaar was niet een literair
monument op te richten. Het was geen statisch l'art pour l'art, neen, Multatuli schreef
een pamflet met een hoger doel. Eduard Douwes Dekker wilde een einde maken aan
de uitbuiting van Indische boeren, hij eiste een invloedrijke positie in het koloniale
bestuur, of anders een plek in de Tweede Kamer, of een ministerschap, om een einde
te kunnen maken aan het mishandelen van ‘de Javaan’.
Deze drijfveer bracht hem ertoe een boek te schrijven met een buitengewoon
geraffineerde compositie. Aan zijn vrouw Tine schreef hij hierover: ‘Je begrijpt, als
ik had uitgegeven: Klagt tegen het Ind. Bestuur of zoiets, dan had niemand mij
gelezen. Ik
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laat ze nu lang in het idee dat ze eene half grappige, half ernstige vertelling lezen,
en eerst als ik de lezer aan het lijntje heb, kom ik uit de hoek met de hoofdzaak. Wie
ruim halfweg is, weet nog niet dat het eene officiële zaak is die ik hun ingeef als een
drankje.’
Multatuli's vertelling mondt uit in het majestueuze slot, waarin hij schrijft: ‘Ja, ik
zal gelezen worden! Als dit doel bereikt wordt, zal ik tevreden zijn. Want het was
me niet te doen om goed te schrijven... ik wilde zó schrijven dat het gehoord werd.
En, evenals iemand die roept: “Houdt de dief!” zich weinig bekommert over de stijl
zijner geïmproviseerde toespraak aan 't publiek, is 't ook mij geheel om 't even hoe
men de wijze zal beoordelen waarop ik mijn “Houdt de dief” heb uitgeschreeuwd.’
‘Het boek is bont... er is geen geleidelijkheid in... jacht op effect... de stijl is slecht...
de schrijver is onbedreven... geen talent... geen methode...’
‘Goed, goed, alles goed! Maar... DE JAVAAN WORDT MISHANDELD! Want:
wederlegging der HOOFDSTREKKING van mijn werk is onmogelijk! Hoe luider
overigens de afkeuring van mijn boek, hoe liever 't mij wezen zal, want des te groter
wordt de kans gehoord te worden. En dit wil ik!’1
Voor mij zit in dit laatste citaat de crux van het boek. Was ik een schrijver die
louter voor de schoonheid schreef, dan zou ik Multatuli's schepping niet hebben
hertaald. Ik zou het boek op de kansel hebben gelegd om het te koesteren als de
Bijbel in de Statenvertaling van 1637. Maar ik ben geen schrijver, althans geen
schrijver die zichzelf schrijver noemt. Ik ben een journalist, een amateurhistoricus,
een activist. Voor mij weegt de taal als instrument zwaarder dan de taal als
schoonheidsideaal - óók de taal van Multatuli. Ook dat zeg ik de grote schrijver na:
‘Het is geen roman, het is een aanklacht!’, schreef hij in een brief, enkele maanden
voor verschijning van Max Havelaar.
Max Havelaar, of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij
geldt nu als een van de belangrijkste romans uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis.
Maar ik bewerkte vooral het pamflet Max Havelaar, dat - vind ik - ook na 150 jaar
nog steeds gelezen moet worden door alle Nederlanders, jong en nieuw: als bron van
historische kennis van het Nederlandse koloniale verleden, als inspiratiebron in het
tijdloze debat over uitbuiting en machtsmisbruik èn als een literair meesterwerk. Ja,
om al die redenen - in die volgorde.

Eindnoten:
1 Multatuli, Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Met
een inleiding van prof. dr. A.L. Sötemann. Amsterdam, 1986 (1ste druk 1860), gebaseerd op
laatste uitgave die Multatuli zelf verzorgd heeft, p. 287-288.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 28

6

‘Ik zal gelezen worden!’
Annemarie Kets
Eliza op de vlucht, met haar zoontje in haar armen geklemd, springend van schots
naar schots over de half bevroren rivier. Dat was mijn eerste kennismaking met Uncle
Tom's Cabin or Life Among the Lowly (1852). Ik las het verhaal in een bundel met
verhalen uit de wereldliteratuur, bewerkt voor kinderen, en het maakte zoveel indruk
op me dat ik jaren later de roman in zijn geheel gelezen heb.
Op een vergelijkbare manier zal het verhaal van Saïdjah en Adinda voor generaties
lezers hun eerste kennismaking met Max Havelaar zijn geweest. Van dit verhaal
bestaan uitgaven in vele soorten en maten en sommige ervan zijn duidelijk bedoeld
als opstapje naar de Havelaar zelf. ‘Als je de geschiedenis van Saïdjah en Adinda
mooi, droevig en aangrijpend vindt, zal je ook van de Max Havelaar kunnen genieten,’
aldus een van de nawoorden. Maar zelfs voor een enthousiast geworden scholier is
dat een hele stap. Op mijn weg van het verhaal van Eliza in een jeugdomnibus naar
Uncle Tom's Cabin had ik de keus uit vele tientallen, speciaal voor de jeugd bewerkte
versies van De negerhut van Oom Tom. Voor ‘onze eigen’ Havelaar ontbreken
dergelijke, vaak noodzakelijke ‘tussenstappen’ en alleen al daarom is het goed dat
Van Es de Havelaar heeft hertaald en bewerkt.
Hertalen, zeker van relatief ‘moderne’ teksten als de Havelaar, was tot voor kort
een editiewetenschappelijk taboe. Inmiddels is het besef gegroeid dat hertalingen
onmisbaar zijn, willen we ons literaire erfgoed levend houden, en is er een begin
gemaakt met het formuleren van randvoorwaarden waaraan een hertaling zou moeten
voldoen. Van Es is nog een stap verder gegaan door de Havelaar niet alleen te
hertalen, maar ook te bewerken tot (zijn woorden) ‘een iets kortere versie’. Hoe heeft
hij dat gedaan? Een globale vergelijking met de brontekst laat een paar tendensen
zien. Multatuli mocht, zoals bekend, graag ‘uitweiden over uitweidingen’ en veel
van die digressies in het kwadraat zijn bij Van Es gesneuveld. Hij snoeide ook in de
vele voorbeelden waarmee de breedsprakige Droogstoppel zijn toehoorders tracht
te overtuigen. Niet toevallig waarschijnlijk zijn juist die voorbeelden geschrapt (in
het eerste hoofdstuk bijvoorbeeld Van Alphen, de Bey van Tunis en de hertog van
Alva) die zonder uitleg niet door iedereen meer begrepen worden. Zo werd de roman
niet alleen korter, maar ook toegankelijker.
Bewerken betekende bij Van Es echter niet alleen schrappen, hij breidde de tekst
ook uit. Maleise woorden bijvoorbeeld voorzag hij in de lopende tekst van een
Nederlands equivalent tussen haakjes. Ingrijpender zijn de zelfbedachte
hoofdstuktitels, bedoeld naar ik aanneem om de ingewikkelde compositie van het
boek inzichtelijk te maken. Meestal maakte Van Es zakelijke ‘koppen’, zoals
‘Droogstoppel vindt artikelen over koffieteelt en koffiehandel in het Pak van Sjaalman.
Hij zet de jonge Stern aan het werk om een boek te schrijven’, al zijn er ook minder
gelukkige, want onnodig uitleggerige, titels als ‘Droogstoppel moppert en klaagt (...)
en maakt zichzelf belachelijk’. Sommige critici hebben geen goed woord over voor
deze ingrepen, maar ik vind het een creatieve oplossing, die heel wat lezers houvast
zal bieden. Mooi is bovendien dat dergelijke hoofdstuktitels heel gebruikelijk waren
in historische romans, een genre waaraan Multatuli zelf ook het een en ander
(manuscriptfictie, Pak van Sjaalman) voor zijn roman ontleende.
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Natuurlijk is er in Van Es' bewerking voor kenners veel van het origineel verloren
gegaan, maar dankzij zijn pioniersarbeid komen minder ervaren lezers nu ook in
aanraking met het onbetwiste hoogtepunt in de Nederlandse geschiedenis en literatuur.
Voor velen zal het hierbij blijven, maar voor sommigen zal het een aansporing zijn
om het origineel ter hand te nemen. En dat kán ook, want gelukkig zijn er meerdere
goede edities van Max Havelaar voorhanden. De oproep van een enthousiaste docent
Nederlands om de oude exemplaren van Max Havelaar uit de schoolbibliotheek weg
te gooien, moet dan ook beslist nièt worden opgevolgd.
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Max Havelaar: kwaliteit, hypocrisie, ijdelheid en actualiteit
Peter van Zonneveld
Waarom zou je als scholier Max Havelaar nog moeten lezen? Omdat de wijzen van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden het in 2002 bovenaan de
lijst van de literaire canon hebben geplaatst? Ik vrees dat dit argument op de
middelbare school weinig indruk zal maken. En daar komt het er nu juist op aan. Het
literatuuronderwijs is daar de laatste decennia stelselmatig afgebroken. De aandacht
voor de letteren van vóór 1880 is minimaal - al lijkt zich recent een kentering voor
te doen.
Weten de leerlingen die met een diploma de school verlaten, ook wie Droogstoppel
is? Wat met ‘het pak van Sjaalman’ bedoeld wordt? Kunnen ze de uitdrukking
‘Barbertje moet hangen’ uitleggen? Hebben ze ooit van ‘Insulinde’ gehoord? Of van
de toespraak tot de hoofden van Lebak? De parabel van de Japanse steenhouwer?
Het liefdesverhaal van Saïdjah en Adinda? Allemaal kleine, maar niet onbelangrijke
stukjes cultuurbezit - buitengewoon geschikt voor een inburgeringscursus voor
autochtonen.
De Max Havelaar is nu eenmaal een goed boek. Afwisselend van stijl, ingenieus
en verrassend van compositie, met personages die je bijblijven. Als lezer raak je
beurtelings vrolijk, ontroerd, verbaasd, verbijsterd en verontwaardigd. Zonder
mededogen voert de auteur je aan je nekvel mee naar het onontkoombare einde: de
aanklacht waar het hem om begonnen is. Hoe doet hij dat? Je kunt met dit boek niet
alleen goed leren lezen, je kunt ook leren hoe goed schrijven werkt.
Daarbij werpt het boek licht op de geschiedenis van onze samenleving, waar het
koloniale verleden een wezenlijk deel van uitmaakt. Er is geen familie die niet op
een of andere manier door Insulinde is aangeraakt. Ook voor nieuwkomers heeft het
boek veel te bieden. Indië was al een multiculturele samenleving toen de term nog
moest worden uitgevonden. Hoe gingen blank en bruin met elkaar om? Wie buitte
uit, wie beschermde en wie deed of zijn neus bloedde, of verschool zich achter vrome
praatjes?
In die zin is Max Havelaar buitengewoon actueel. Elsbeth Etty heeft er in
NRC-Handelsblad van 9 februari 2010 overtuigend op gewezen, dat de Droogstoppels
nog altijd onder ons zijn. Dat kun je ook aan leerlingen uitleggen (Heb je volgens
jou in deze tijd ook nog Droogstoppels, en zo ja, wie?). De hypocrisie, het cynische,
het schaamteloze eigenbelang, het kortetermijndenken, het staat er allemaal in. Ook
de andere kant van de medaille kun je laten zien. De held en zijn alter ego, de
schepper, demonstreren dat strijd tegen onrecht prima gepaard kan gaan met ijdelheid,
zelfoverschatting en megalomanie (Wie van jullie noemde daar de naam van Peter
R. de Vries?). De actualiteit ook van de marketingstrategie om het publiek te krijgen
waar je het hebben wilt. (Zo werkt ook de reclame, jongelui).
Lees, beste leerlingen, de echte Max Havelaar (en dan niet de hertaalde versie),
want het is een goed boek, een historisch boek, een politiek boek, een actueel boek.
Het kan je helpen om te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, en hoe dat komt.
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Hoe leesbaar is de Max Havelaar nu helemaal?
Ton Anbeek
Na het Grieks en het Latijn blijkt nu ook al de Max Havelaar te moeilijk voor
middelbare scholieren en daarom werd het boek hertaald. Daar moeten we blijkbaar
mee leven. Toch zijn er in ieder geval twee dingen over deze bewerking op te merken.
In de eerste plaats: is er serieus onderzoek gedaan of Multatuli's meesterwerk werkelijk
te zwaar is voor jeugdige hersenen? Op de site ‘scholieren.com’ staat een uitvoerig
boekverslag uit 2007 waarin ene ‘Maaike’ opmerkt: ‘De taal is helder en nu nog
redelijk goed leesbaar, op een paar verouderde en veel te lange zinnen na.’ Deze
Maaike had dus kennelijk weinig moeite met het taalgebruik van het boek en hetzelfde
geldt voor een ander boekverslag waarin bijvoorbeeld staat te lezen: ‘De stijl waarin
Multatuli zijn verhaal geschreven heeft, is nu, na meer dan honderd jaar, nog goed
leesbaar. Er is van een, voor die tijd, zeer frisse stijl gebruikgemaakt.’
Daarom is mijn volgende vraag: als de taal nauwelijks een struikelblok vormt voor
deze scholieren, wat zou dan wel een andere hindernis kunnen vormen voor jonge
lezers die zich in deze 150 jaar oude tekst willen (of moeten) verdiepen? De koloniale
achtergrond bijvoorbeeld, of de structuur die door D.H. Lawrence ‘a total mess’ werd
genoemd? Of het al te voorbeeldige karakter van de hoofdfiguur? Nogmaals: is er
onderzoek gedaan naar wat de scholieren nu precies zo moeilijk vinden? Daarvan
ontbreekt elk spoor in de hertaling van Van Es.
Deze Van Es heeft niet alleen hertaald maar ook bewerkt. ‘Bewerken’ betekent
in de praktijk ook: schrappen. Zo verdwijnt de eerste van de lastige vragen waarmee
de jonge Frits het leven van dominee Wawelaar zuur maakt: ‘Wat was licht vóór er
zon was?’ (Te moeilijk? Te poëtisch?) Hetzelfde gebeurt met ‘Hoe weten wij dat
God groot is, als wij hem niet begrijpen?’ en ‘Vanwaar kwamen de mensen die Kaïn
niet mochten doodslaan?’ - toch aardige discussiepunten nu het fundamentalisme
oprukt. Bewerkt is de laatste van Frits' vragen; Van Es maakte daarvan: ‘Wat gebeurt
er als twee gelovigen in hun gebed precies het tegenovergestelde aan God vragen?’
Maar Multatuli schreef: ‘Wat gebeurt er als twee gelovigen tegen elkaar inbidden?’
De parafrase is een onderbroek zonder elastiek geworden; ‘tegen elkaar inbidden’,
dat is niet alleen bondiger maar ook veel pregnanter.
Wat is de blijvende bekoring van de Max Havelaar, de x-factor die het boek zo
leesbaar maakt? Op die vraag is maar één antwoord mogelijk: de taal van het boek.
Precies wat de bovengeciteerde lezers al aangaven. Vergelijk een willekeurige bladzij
van Multatuli met het proza van zijn tijdgenoot Busken Huet, een even ironische en
sarcastische geest, maar wat een verschil! Huet legde zich toe op wat men toen een
‘periode’ noemde: de ‘breed opgebouwde volzin met voor-, tussen- en nazinnen’
(Van Dale). Multatuli koesterde zoals bekend een heel ander uitgangspunt: ‘Ik heb
mij toegelegd op het schrijven van levend Hollands, maar ik heb schoolgegaan...’
Gefeliciteerd Max Havelaar: na 150 jaar is je zeggingskracht door een hertaler
zorgvuldig om zeep geholpen!
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Een nieuwe Havelaar, voor nieuwe lezers?
Peter Altena
Dit jaar verscheen er een nieuwe Max Havelaar. Ik heb het ding onmiddellijk gekocht:
een stevig en goed verzorgd boekje, voor nauwelijks geld, tien euro. Het is de
zoveelste Havelaar in mijn kast. Hertaald en bewerkt is deze editie, maar ondanks
aanschaf is ze niet voor mij bedoeld, maar voor ‘nieuwe (jonge) lezers’, zoals hertaler
Gijsbert van Es in zijn ‘150 woorden vooraf’ laat weten. In die categorie val ik niet.
Om twee redenen meen ik recht van spreken te hebben. Lang geleden - omstreeks
1971 of 1972 - was ik wel zo'n ‘nieuwe (jonge)’ lezer. Voorts: vanaf 1982 zie ik,
leraar Nederlands aan het Dominicus College te Nijmegen, onophoudelijk ‘nieuwe
(jonge) lezers’ in mijn klassen. Ook zonder die twee redenen zou ik me overigens
een oordeel aanmatigen.
In 1971 of 1972, in de vierde of vijfde klas, wedijverde ik met enkele vrienden in
belezenheid. Op de literatuurlijst, die mij een opdracht tot lezen scheen, stond
Multatuli en ik las zijn Max Havelaar, in de door school voorgeschreven editie van
uitgeverij Ad. Donker, ingeleid door G.W. Huygens, ik meen voor nog geen vier
gulden. De eerste hoofdstukken las ik met verwondering. Toen Stern aan het woord
kwam en de natuur schetste, legde ik het boek verveeld weg.
Jonge lezers kunnen zich vergissen.
Een klas later las mijn leraar het Droogstoppelhoofdstuk voor en ik lachte mij het
boek in, in bewondering voor de doortraptheid van de schrijver. In de parallelklas
overkwam mijn vrienden hetzelfde: hun leraar beheerste als geen ander de toespraak
tot de hoofden van Lebak. Multatuli was weliswaar niet van de twintigste eeuw, maar
van de negentiende was hij onbetwistbaar de grootste.
Daarna heb ik de hele Havelaar gelezen; beter gelezen, vermoed ik. Toen ik mijn
eindexamen haalde, kreeg ik van mijn ouders de toen verschenen zeven delen van
Multatuli's Verzameld Werk cadeau, kroon op het werk, de editie van Van Oorschot.
Tijdens het examenfeest draaiden we steeds maar weer ‘Tigerfeet’ van Mud en
niemand van mijn vrienden keek op van de doos Multatuli op de kast. Mud, swingend
doch smakeloos, zorgde voor meer verwondering.
Sinds 1982 staat Multatuli in mijn lessen op het programma. Meestal fragmenten
uit de Havelaar. Niks hertaald, maar voorgelezen en toegelicht door de leraar.
Sommige jonge lezers lezen daarna of daarvoor de hele Havelaar, andere niet.
Dit bewijst natuurlijk niets. De enkeling die het pseudoniem Multatuli vertaalt als
‘ik heb veel gelezen’ is niet de norm, het grotere aantal jongeren dat er ‘gewoon’
niets aan vindt evenmin.
Wie die schitterende Max Havelaar echt wil lezen, leest niet Van Lenneps
Havelaar, niet de Garmt Havelaar, zoals de door Stuiveling bezorgde versie is gaan
heten, en al evenmin de hertaalde en bewerkte editie, maar de Max Havelaar met
ongekende woorden, intrigerende zinnen en overdonderende kracht.
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Max Havelaar bewerken, oefening baart kunst?
Eep Francken
Gijsbert van Es treedt in de voetsporen van Ivo de Wijs. Na de Woutertje is nu ook
de Max ‘hertaald en bewerkt’. Twee vragen dringen zich op. Moeten we met zo'n
onderneming blij zijn? Hoe brengt Van Es het er af?
Waarom deze uitgaaf? Van Es wil dat zijn versie ‘toegankelijker’ wordt dan de
oorspronkelijke, en denkt dat hij zo voor Max Havelaar ‘nieuwe (jonge) lezers’ wint.
Of die werkelijk toehappen? Dat valt nu nog niet te zeggen. De uitgave is weliswaar
meteen herdrukt, maar de kopers zijn naar mijn indruk niet jong en niet nieuw. Juist
wie al in Multatuli geïnteresseerd was, stelt ook belang in de bewerking. Die vormt
in elk geval een prima bijdrage aan de viering van het Havelaar-jaar. Een debat,
bijvoorbeeld over bewerken of niet, trekt immers meer aandacht dan dagen vol
lezingen.
Wat voor bezwaren zijn er in het algemeen tegen een bewerking aan te voeren?
Met een Multatuliaan die aan Multatuli's tekst hangt zoals een zwartekousendominee
aan de Statenvertaling, valt over bewerken niet te praten. Voor hem is elke verandering
immers een verslechtering. In de jonge eenentwintigste-eeuwer die niet door de echte
Multatuli heen komt, herkent hij een hopeloos geval.
Andere bezwaarden vrezen minder de bewerking dan het succes daarvan. Stel dat
de jongeren massaal Van Es zouden verkiezen boven de klassieke uitgave, dan zou
ons Nederlands beroofd worden van beroemde slagwoorden van Multatuli. ‘Daaraan
heeft hij zeer verkeerd gedaan’, ‘Ik groet u allen zeer’, de ‘roofstaat aan de zee, tussen
Oost-Friesland en de Schelde’, de ‘gordel van smaragd’. Maar Van Es houdt deze
er allemaal in! Wel heeft hij het adagium ‘wederlegging van de HOOFDSTREKKING
van mijn werk is onmogelijk’ onthoofd, om redenen waarvan ik niks begrijp. Daaraan
heeft Van Es dan wel zeer verkeerd gedaan.
Maar in dit opzicht zal Multatuli tegen De Wijs en Van Es bestand blijken, zoals
hij eerder Fons Rademakers heeft overleefd, en zoals de Statenvertaling zich handhaaft
naast de over elkaar heen struikelende ‘nieuwe vertalingen’. ‘Wie oren heeft om te
horen, die hore’, die aanvoegende wijs verdwijnt in een nieuwe vertaling.
Woordherhaling mag ook niet, dus het wordt: ‘Wie oren heeft om te horen, moet
goed luisteren’. Bijgevolg leeft alleen de oude vertaling voort.
Daarom: laat duizend bewerkingen bloeien, het kan geen kwaad. Waar blijft de
Havelaar-strip? De ‘Illustrated classics’ wilden immers net als Van Es de jongeren
helpen? Was dit nadelig voor Shakespeare of Moby Dick? Waar blijft Max Havelaar
als kinderboek, à la Don Quichotte, desnoods met plaatjes verkrijgbaar bij Max
Havelaar-producten, bestemd voor de echte jonge lezer, veel jonger dan die van Van
Es. Kortom: tegen het idee om Max Havelaar te bewerken, bestaat geen degelijk
argument.
Een andere vraag is of Van Es zijn werk goed gedaan heeft. Het begin van zijn
boek geeft wel te denken. Hij komt daar met een vreemd, enigszins aan Multatuli
toegeschreven stukje: ‘Het was me niet te doen om mooi en precies te herschrijven.
Ik wilde zo bewerken dat het boek door nieuwe generaties wordt gelezen.’ De hier
veronderstelde tegenstelling tussen aan de ene kant ‘mooi en precies’ schrijven en
aan de andere kant ‘gelezen worden’, is
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ongefundeerd. Wie Multatuli zelf hier als autoriteit wil aanroepen - een zeer
onmultatuliaans idee! - kan verwijzen naar zijn herhaalde verzekering dat hij geen
schrijver was (maar een man van de daad). Hij heeft dat vaak gezegd, maar geloven
moet je hem niet. Weinig schrijvers bleven hun teksten zo nauwgezet verbeteren als
onze man van de daad.
Herschrijven van andermans tekst moet al helemaal met precisie gebeuren. De
eerste zin bij Van Es is: ‘Vaak heb ik dichtersvrouwen horen klagen’. Dit is het begin
van het Franse motto, een lofprijzing van dichtersvrouwen, nu door Van Es vertaald.
Het doet vreemd aan. Waarom die vrouwen prijzen als het in feite zulke klagende
zeurpieten zijn? Er had dan ook ‘beklagen’ moeten staan. Het is een vertaalfout.
In de krant van Van Es zijn andere fouten aangewezen, waaronder nogal pijnlijke.
Van Es bedankt een paar deskundigen voor hun hulp. Wisten die niet dat ‘traktement’
iets anders is dan vermogen? Natuurlijk wel, maar blijkbaar is de versie-Van Es niet
vergeleken met de teksten waarvan hij is uitgegaan. Ik besef dat dit een tijdrovende
onderneming is, maar voor Multatuli moet je iets over hebben.
Met welke teksten van Multatuli werkt Van Es trouwens? Hij gebruikt verschillende
versies naast elkaar. ‘Havelaar wordt bespat met de modder van Slijmeringen en
Droogstoppels’ komt uit de vijfde druk, in plaats van het eerdere ‘de Havelaars
worden bespat’, maar de vragen van Frits Droogstoppel aan dominee Wawelaar ‘Hoe
kwam Noach aan een paar ijsberen voor de ark?’ haalt hij uit het oorspronkelijke
handschrift. Het is waar, in deze editie hoort geen uitgebreid wetenschappelijk
apparaat, maar toch wel één alinea verantwoording.
Heeft Van Es het goed gedaan? Mijn indruk op grond van steekproeven is: niet
slecht. Maar correcties zijn mogelijk, zoveel is zeker. Vijftien jaar na verschijning
onderwierp Multatuli zijn boek aan een grondige inspectie en bracht hij talloze
verbeteringen aan. Nu de bewerking zo goed verkocht wordt, hoeft Van Es zo lang
niet te wachten om de jeugd van Nederland te helpen aan een nog betere hertaling.
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De Max Havelaar: een pleidooi voor meer kolonialisme
Piet Emmer
Rond het midden van de negentiende eeuw was West-Europa aan verandering toe.
Meer democratie, een overheid die zich inzette voor een betere behandeling van de
zwakken in de samenleving, zoals vrouwen, kinderen, arbeiders, zieken en
gevangenen, en ook de niet-westerse mens verdiende een ander lot dan dat van
melkkoe.
In Groot-Brittannië en Frankrijk concentreerde het vernieuwingsdebat zich op de
afschaffing van de slavernij in Oost en West. Die moest verdwijnen, want slavernij
hoorde bij primitieve volken en het oude kolonialisme. Onvrije arbeid kon niet echt
productief zijn. Kijk maar naar het achterlijke Oost-Europa met z'n horigheid en z'n
lijfeigenen. Die waren er in West-Europa niet meer en daarom was het
Groot-Brittannië en Frankrijk gelukt om de Industriële Revolutie in gang te zetten
en zo een grote sprong voorwaarts te maken.
In Nederland aarzelde de regering, want in ons land moeten experimenten wel
geld opleveren. Had de afschaffing van de slavernij in de Engelse koloniën in 1833
en in de Franse koloniën in 1848 niet aangetoond, dat de plantages daarna juist minder
winstgevend werden en dat de koloniale overheid veel meer moest uitgeven? Daarom
maakte Den Haag geen haast, ook al omdat een lastige en rumoerige lobby van
abolitionisten in ons land ontbrak. Op Java bracht de onvrije arbeid van het
cultuurstelsel miljoenen in het laatje. Daar moest je afblijven.
Daartegen tekende Douwes Dekker protest aan. Zijn Max Havelaar legde de
nadelen van het oude kolonialisme haarfijn bloot. Daar waar het inheemse bestuur
z'n gang kon gaan, werd de eenvoudige Javaan uitgezogen en het koloniale bestuur
was te zwak, te corrupt en te ongeïnteresseerd om hem in bescherming te nemen.
Douwes Dekker pleitte niet voor minder kolonialisme en zeker niet voor het vertrek
van Nederland uit Azië, maar hij riep de koning der Nederlanden juist op om het
kolonialisme krachtiger te maken. Alleen zo zou het bestuur op Java de Westerse
normen van ‘good governance’ kunnen toepassen. Nederland moest maar flink in
de buidel tasten om onze gordel van smaragd eindelijk van behoorlijk bestuur naar
Westerse snit te voorzien. Dat zou een einde maken aan de corruptie en aan de macht
van de onbekwame Javaanse adel.
Daarmee sloeg Douwes Dekker de spijker op de kop. Het gebrekkige bestuur op
Java werd niet veroorzaakt door te veel kolonialisme, maar door te weinig. Dat
ontdekten de Engelsen en de Fransen ook, toen ze voor de taak stonden om aan de
slavernij een einde te maken. Dat kon alleen met veel meer koloniale ambtenaren
dan voorheen. In plaats van eigendom van de planters waren de slaven na hun
vrijlating immers koloniale onderdanen geworden en de overheid moest toen plotseling
zorgen voor hulp aan armen en zieken, voor onderwijs en rechtspraak. Ten aanzien
van Java stond Douwes Dekker iets soortgelijks voor ogen. De nadelen van het
bestuur in zijn tijd als koloniaal ambtenaar konden alleen overwonnen worden als
Nederland de inheemse adel zou uitrangeren, zich ging bekommeren om het wel en
wee van de gewone Javaan en zich niet langer alleen maar zorgen maakte of de
koloniale baten wel bleven vloeien.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 28

Met zijn Max Havelaar heeft Douwes Dekker de betekenis van het woord
‘wingewest’ eigenhandig veranderd: het werd voortaan een verwijt.
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Gé Vaartjes
Arthur van Schendel en Hedwig Krämer
Als klein kind kon ik urenlang geboeid luisteren naar verhalen die mijn grootmoeder
mij over ‘vroeger’ vertelde. Zij illustreerde haar herinneringen altijd met tientallen
liefdevol bewaarde kartonnen portretten: oudtante Lila, Duitse oudoom Bernard met
soldaten in de sneeuw tijdens de Eerste Wereldoorlog, blijkens een tekst strijdend
Mitt Gott fürs Kaiserreich. Drie verre nichten van mijn grootmoeder in te wijd
uitgevallen matrozenblouses, die anno 1900 zó onnozel in de lens gestaard hadden
dat ze zestig jaar later op mijn lachspieren werkten en ik mij telkens weer verheugde
op het weerzien met dit komische sepia trio. Griezelig en spannend tegelijk vond ik
de foto van een opgebaarde baby, Hedwig Krämer, buurmeisje van mijn
overgrootouders. Ze lag, eind negentiende eeuw, in een geïmproviseerd bedje op
twee aaneengeschoven thonetstoelen, omringd door palmen, en was vooral erg dood.
Hedwig Krämer en achterneef Willem - ik kende ze alleen in nostalgische tinten,
maar ze waren mij even vertrouwd als Jip en Janneke en Suske en Wiske.
Al decennialang is niemand van deze mensen meer in leven en ook de meesten
van hun nakomelingen zijn al lang tot stof vergaan. Er is ook niemand meer die hun
namen nog noemt. Ik vermoed dat ze alleen nog in mijn hoofd wonen en zo nog even
voortleven - tot ze met mij definitief de kist in gaan. Daar is niets tragisch aan oudtante Minna en oudoom Theo hebben gelachen en gehuild, gegeten en gedronken,
kregen kinderen en werden grootouders - en stierven. Zo gaat het, in het leven - je
sterft en verdwijnt op termijn in een schimmenrijk.
Een dode schrijver blijft wat langer zichtbaar. Meteen na zijn dood in
voorpagina-artikelen, die hem doorgaans bejubelen en hem een lang postuum leven
voorspellen. Hij blijft ook onder ons in herdrukken, door het overlijden geïnspireerd,
of door de publicatie van nagelaten werk. Maar dan volgt vaak snel een nieuw sterven.
De golfslag van de tijd heeft zeker in de onze iets van een tsunami. Uiteindelijk zijn
het enkelingen die niet geheel worden weggespoeld en min of meer officieel in onze
literatuurgeschiedenis worden bijgezet.
We leven in een periode van toptienen en canons, samengesteld door commissies
die op basis van hun smaak - en kennis - ‘vaststellen’ wie ‘de besten’ zijn en wat
‘men’ dus behoort te weten. Er is op zichzelf natuurlijk niets mis met aandacht voor
wie beschouwd worden als belangrijke erflaters. Als voetballers godenzonen zijn,
mogen grote schrijvers wonen in een Pantheon in het Letterkundig Museum. Het
gevaar loert echter dat alles wat buiten de literaire hitlijsten valt, in hoog tempo
vergeten dreigt te worden. Dat geldt vooral voor een grote groep auteurs uit de periode
van pakweg 1900 tot 1950. Ooit hoorden ze erbij, werden ze veel gelezen, uitvoerig
besproken in schoolboeken, nu lijken ze niet eens bestaan te hebben. Antoon Coolen.
Mary Dorna. Clare Lennart. Anne de Vries. Herman Robbers. Henriëtte van Eyk.
Schrijvers van alleen maar ten onrechte vergeten meesterwerken? Nee. Auteurs van
alleen maar terecht vergeten troep? Nee. Het beste van hun werk kan wedijveren met
veel van dat van hun collega's aan wie wel een logeplaats in de godengalerij gegund
wordt. Collega's wier namen veelvuldig klinken. Maar ook dat is betrekkelijk. Arthur
van Schendel, onderdeel van het Pantheon, sneuvelde in de jongste herdruk van J.
Dautzenbergs literatuurmethode Onze literatuur.
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Gelukkig wordt af en toe een dode uit zijn graf gesleurd en blijkt deze geenszins
te stinken. Het Letterkundig Museum heeft een daad gesteld door de in Nederland
vrijwel niet meer gelezen Stijn Streuvels alle ruimte te bieden in de nieuwe
Pantheontentoonstelling. ‘Nederland leest’, de grootste nationale leescampagne, heeft
de moed gehad de vergeten Jacoba van Velde te reanimeren door haar roman De
grote zaal te kiezen als boek voor dit jaar.
Het zou vanzelfsprekend moeten worden: stelselmatig aandacht voor vergeten
schrijvers. Een keer per jaar een mooie plek voor een van hen in een verrassende
wisseltentoonstelling in het Letterkundig Museum. En ‘Nederland leest’ besluit
principieel ieder jaar een andere dode een stem en gezicht te geven. Een verrijkend
streven zou het zijn. Anders is Arthur van Schendel straks doder dan Hedwig Krämer
tussen de palmen.
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Jan van Hout en de metra van de vroegmoderne Nederlandse lyriek
Karel Bostoen
Niet pas in de zeventiende eeuw, maar in hartje zestiende eeuw zijn de
belangrijkste vernieuwers van de Nederlandse lyriek aan de slag gegaan.
Dit waren een Antwerpse patriciër (Jan van der Noot), een edelman van
Brusselse afkomst en rechterhand van Oranje (Filips van Marnix, heer van
Sint-Aldegonde) en een stadssecretaris van Leiden (Jan van Hout). Alle
drie vertonen ze geniale trekken, maar de meeste aandacht gaat hier uit
naar Van Houts inspanningen om het bestaan van twee nieuwe versmaten
onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk belangstellenden. (afb.
1)
Inhoudelijk probeerden die vernieuwers om het werk te overtreffen van dichters uit
de Klassieke Oudheid en uit die landen waar de Renaissance eerder was doorgebroken
dan bij ons. Dit ging gepaard met technische vernieuwingen zoals het hanteren van
binnen de Nederlandstalige lyriek onbekende literaire genres (sonnet, epigram, elegie,
ode, klassiek epos, enz.), alsmede van het getelde lettergrepenvers (telvers), de cesuur,
het enjambement, enz. De belangrijke vernieuwing die hier centraal staat, is het
metrische vers, anders gezegd: de toepassing van het metrum (versmaat) met natuurlijk
woordaccent. In het Engels wordt dit vers ‘accentualsyllabic verse’ of ‘Germanic
syllabo-tonic verse’ genoemd. Wie met behulp van die Engelse termen aan het
googelen slaat, wordt naar duizenden sites verwezen. Het metrische vers is voor de
Nederlandse poëzie zo belangrijk geweest omdat het in de loop der tijd steeds meer
werd toegepast. Dominant is het tot halverwege de twintigste eeuw gebleven. Zeker
voor Nederlandse liedteksten (moderne popteksten en luisterliedjes) geldt die
dominantie nog steeds.
Het oudste gedicht dat we van Jan van Hout (1542-1609) kennen, staat in het
album amicorum van zijn vriend Janus Dousa.1 Het is op zich al vrij kunstig, doordat
het twee soorten rijmen bevat. Naast het eindrijm, heeft het in regel 4, 7 en 10 ook
nog een binnenrijm, aangegeven met behulp van de dubbele schuine streep.
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Vruntschap gemaect// in schijn bedeckt,
Vergaet soubijt
Als comt de noot,
En schielic laect.// Mer die verwect
5
Wert, in een tijt
Van angste groot,
Als elc een waect,// en noot deurbrect,
Geen leet, noch spijt
Noch storm, noch stoot
10 Haer wortel raect//. Mer onbevlect
Blijft, hoe langh' t'lijt!
Jae naer de doot.

(Vriendschap, gesloten onder valse voorwendsels, gaat meteen teniet wanneer zij
onder druk staat, en slinkt snel. Maar een vriendschap die gestalte krijgt in tijden van
groot gevaar, wanneer ieder zijn best doet, en die zich een baan breekt door de ellende
heen: noch teleurstelling, noch wrevel, noch aanval, noch botsing zal haar wortels
aantasten. Maar ongerept blijft zij bestaan, hoe lang het ook mag duren! Ja, tot na
de dood).
Dit twaalfregelige gedichtje is door Van Hout zelf gedateerd: 2 december 1575.
Dat is dus ruim één jaar na het Leidse Ontzet van 3 oktober 1574. Van Hout alludeert
in zijn tekst op de angstige periode die aan het Ontzet voorafging. Zijn gedichtje is
voornamelijk jambisch wat het metrum betreft. Maar de beginregel laat al zien dat
dit metrum niet zuiver is, want die begint met een trochee (een geaccentueerde
lettergreep, gevolgd door een ongeaccentueerde). In een beginregel is een dergelijke
antimetrie verdedigbaar, vooral omdat daarmee de aandacht wordt gevestigd op het
hoofdthema van het gedicht, namelijk de vriendschap tussen Van Hout en Dousa
tijdens het Beleg van Leiden. Verderop in het gedicht doet die antimetrie zich evenwel
nog twee keer voor (verzen 5 en 11). Het lijkt erop dat Van Hout eind 1575 nog
worstelde met het natuurlijke woordaccent bij toepassing van de nieuwe versmaat.

Uit Van Houts koker
Karel van Mander (1548-1606), de bekende schildersbiograaf en doopsgezinde dichter
uit Haarlem, meende in Den grondt der edel vry schilder-const uit
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1 Willem van Swanenburgh, portret van Jan van Hout (1542-1609) uit 1608. Kopergravure. Bron:
RAL, PV 52345.

1604 dat de Leidse ‘grote’ dichter Jan van Hout al van jongs af aan verzen had
geschreven waarin elke onbeklemtoonde lettergreep werd gevolgd door een
beklemtoonde. Kortom: Van Hout schreef al vroeg jamben. Onbekend is wat de
Leidse dichter zelf dacht over Van Manders loftuiting. Hij moet meteen hebben
gezien dat die bol stond van onjuistheden.2
Ruim een kwart eeuw na Van Mander wees de rederijker Maerten Beheyt op de
belangrijke rol die Van Hout heeft gespeeld inzake het nieuwe Nederlandse metrum.
Beheyt vestigde de aandacht op een ander gedicht van Van Hout, namelijk een kunstig
gedicht dat in 1577 op de voorgevel van het Leidse stadhuis in de Breestraat was
aangebracht.3 Het is inderdaad een interessant geval, dat had Beheyt
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2 Het middeleeuwse stadhuis van Leiden. Tekening van Salomon van Dulmanhorst uit 1588. Van
Houts gevelgedicht uit 1577 is er duidelijk op te zien. Bron: Coll. RAL.

3 Het gevelgedicht uit 1577 in zijn latere Renaissance-omlijsting. Bron: eigen foto.

goed gezien. Het stond op het middeleeuwse stadhuis (afb. 2), want dat moest nog
tot 1598-1600 wachten op zijn Renaissancegevel. Aan de westzijde van zijn bordes
bevatte het stadhuis een poortje dat toegang gaf tot onder meer de Vierschaar, de
stadhuistoren en de Vismarkt aan de Nieuwe Rijn. Boven dit poortje heeft Jan van
Hout in een stenen plaat het gedicht laten beitelen dat nog steeds op dezelfde plek
te zien is. Met dit gedicht werd het gruwelijke Tweede Beleg en Ontzet van Leiden
(26 mei-3 oktober 1574) publiekelijk gememoreerd. De beginwoorden waarmee het
sadisme van Spanje werd aangeklaagd, luiden: ‘Thrijc van Spaengien, hem verbliden/
Jn tbeleggen, als zi zagen,/ Met gedult, mi dragen t'liden,/ Zo veel letters zo veel
dagen’. (Toen Spanje mij belegerde, zag het mij graag lijden met geduld gedurende
zoveel dagen als er letters staan).4 Toen de steenhouwer ermee bezig was, moet
pietje-precies Van Hout er nauwkeurig op toe hebben gezien dat dit foutloos gebeurde.
De gebruikte lettertypes waren immers zowel voor een steenhouwer als voor de
gemiddelde geletterde Leidenaar praktisch onleesbaar (afb. 3). Op school leerde men
gotische letters lezen, maar niet de twee soorten humanistisch schrift die hier zijn
gebruikt, namelijk: cursief en romein. Het gedicht telt veertien regels, maar slechts
de zes middelste zijn in romein. Bepaalde letters zijn verguld. Ze blijken tevens te
fungeren als Romeinse cijfers, waardoor nog eens extra aandacht wordt gevestigd
op het jaartal van het Ontzet. Van Houts gedicht is dus een tijdvers of chronogram,
een genre dat bij liefhebbers van literair geknutsel altijd al geliefd is geweest.
Rederijkers noemden dit genre een ‘ghetal-dicht’ of ‘incarnatie’. Van Houts verzen
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vertonen bewust twee verschillende metra binnen één gedicht. De eerste en laatste
vier in cursief schrift hebben namelijk een trocheïsch metrum, want daarin volgt een
onbeklemtoonde lettergreep op een beklemtoonde. De zes centrale verzen in romein
zijn evenwel jambisch: een onbeklemtoonde lettergreep wordt gevolgd door een
beklemtoonde. Verstechnisch ging het hier ook om een uitzonderlijke prestatie.
Bijzonder eraan is bijvoorbeeld dat iedereen op straat kennis van die nieuwe metra
kon nemen, zij het dat slechts de echte kenners in de gaten zullen hebben gehad dat
het hier om een nooit eerder vertoond fenomeen ging. Duizenden
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4 Refereyn opt Maet vinden van Maerten Beheyt, gepubliceerd in 1632. Bron: UB Leiden: 1497 C
16, p. 2 en 3.

toeristen moeten evenwel bij dit curieuze gedicht hebben stilgestaan, zeker toen vanaf
1578 jaarlijks het Leids Ontzet werd herdacht met behulp van een jaarmarkt en andere
festiviteiten.
Ruim een halve eeuw na de eerste 3 oktober-herdenking signaleerde Maerten
Beheyt, een Leidse rederijker van Vlaamse afkomst, Van Houts unieke prestatie in
een refrein van vier strofen, getiteld Refereyn opt Maet vinden (refrein over de vinding
van het metrum) (afb. 4). De stokregel van elk van de vier strofen luidde: ‘Neerduytsch
maetklanckx voorbeelt sproot uyt van Hout in Leyden’ (het model van het Nederlandse
metrum is geproduceerd door Van Hout te Leiden). Dit is vermoedelijk toen al
geïnterpreteerd als dat het nieuwe Nederlandse metrum aan de Leidse stadssecretaris
te danken was geweest, terwijl de modelfunctie van Van Houts gevelgedicht hier het
wezenlijke element is. Zoals eerder is vermeld, verwees Beheyt in zijn refrein
uitdrukkelijk naar het gevelgedicht van het stadhuis en signaleerde hij dat hierin de
trocheïsche verzen aan de jambische voorafgingen. Dat dit fenomeen kennelijk velen
ontging, lijkt hij te betreuren wanneer hij schrijft dat die twee verschillende metra
‘niet grijpsaem voor de trage’ waren (niet te onderkennen door de tragen van begrip).5

Van Houts bemoeienis met het metrum
Nog in hetzelfde jaar 1577 heeft Van Hout geprobeerd om de rederijkerij in Leiden
tot leven te wekken. Hij stuurde een uitnodiging rond om op 18 augustus bijeen te
komen in de herberg ‘Den Cluucken Leeu’ van Jan Marcusz. Deze uitnodiging of
‘Chaerte’ in versvorm is gelukkig in handschrift bewaard gebleven en door Johan
Koppenol uitgegeven.6 Ze was vermoedelijk bestemd voor voormalige leden van de
Witte Acoleyen (de Leidse rederijkerskamer) en voor andere belangstellenden uit
Van Houts directe omgeving. Het jambische gedicht, dat slechts weinig antimetrieën
bevat, bestaat uit vier strofen in sonnetvorm met helemaal aan het eind een gedichtje
van zes versregels. Onbekend is of Van Houts uitnodiging tot een werkelijke bijeen-
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komst op 18 augustus heeft geleid, maar vermoedelijk wel. Immers, een jaar later
weet Van Hout een dichtwedstrijd te organiseren waar zeventien deelnemers op
afkomen uit gewesten die vanouds tot de harde kern van de rederijkerij behoren,
namelijk: Brabant, Holland, Vlaanderen en Zeeland. De deelnemers kregen de
opdracht om een bijdrage te leveren met een gedicht op het wonderbaarlijke ontzet
van Leiden. Dat gedicht moesten ze vervolgens voordragen op 6 oktober 1578 tijdens
de eerste 3 oktober- viering, het ‘Feest der Verlossinghe’ (bevrijdingsfeest), zoals
Van Hout het noemde. De originele uitnodiging is gedrukt op 1000 exemplaren op
de Leidse stadhuispers die Van Hout beheerde, maar een originele planodruk is helaas
niet getraceerd. Gelukkig heeft Van Houts neef Jan Jan Jansz. Orlers de volledige
tekst in 1641 gepubliceerd.7
Deze tweede uitnodiging was opnieuw jambisch, maar ze telde zes strofen in
sonnetvorm en geen klein aanhangsel zoals die uit 1577. Koppenol stelde vast dat
Van Hout van de deelnemers verwachtte dat ze zijn voorbeeld zouden volgen door
een telvers te schrijven met de lengte van een alexandrijn, hoewel Van Hout in vers
negen van de vierde strofe schreef: ‘In mate volget mi’ (wat het metrum betreft, volg
mijn voorbeeld).8 Ook moesten de deelnemers zuiver Nederlands hanteren. Uit de
ingeleverde werkstukken blijkt al gauw dat die eisen te hoog gegrepen waren en ver
boven de macht gingen van de meeste deelnemers.
Hoe heel anders ligt dat in sommige bijdragen uit hetzelfde jaar 1578 die we in
het Vruntbuuc (album amicorum) van Jan van Hout aantreffen.9 Van Houts vrienden
uit het academische milieu zoals Janus Dousa, Dirc van Leeuwen, Nicolaus Dammius
en Gislenus de Zoete blijken namelijk zeer wel in staat om aan Van Houts technische
eisen te voldoen wat de nieuwe lyriek betreft, en dus ook aan de eis om vlekkeloos
het jambische metrum toe te passen. Maar ja, ze behoorden dan ook niet tot de ‘tragen
van begrip’ op wie de rederijker Beheyt in 1632 doelde. De conclusie lijkt hierbij
gerechtvaardigd dat de metrumkwestie in humanistenkringen veel eerder is onderkend
dan in het traditionele rederijkersmilieu. De meeste rederijkers hadden geen idee van
de nieuwe poëzie, zelfs al stonden ze er in de Breestraat met hun neus bovenop.
Tot nu toe is het onbekend dat in Leiden in 1576 nog meer verzen met een jambisch
metrum op een gebouw zijn aangebracht. Dit gebouw was de stadhuistoren, die helaas
bij de grote stadhuisbrand van 1929 is ingestort en is vervangen door een nieuwe
toren op een andere plek. Ook in 1573 was de oude toren al een keer ingestort,
eveneens vanwege brand. Maar ondanks de slechte tijd onmiddellijk na het Ontzet
werd in 1576 een nieuwe toren geplaatst, want tijdens de belegering door de troepen
van Francisco de Valdez had men die als uitkijkpost node gemist. Aangezien die
toren uit 1576 niet meer bestaat, valt niets meer te verifiëren van de tijdverzen die
Orlers citeert en die binnenin de toren aan de kant van de Breestraat waren
aangebracht. Orlers ‘vergeet’ ook de auteur van die versjes te noemen. Het eerste
tijdvers geeft hij als volgt weer:
VVLCanVs CraCht
ter neer MI braCht
het eerste VrIe Iaer,,sChaer.10

In modern Nederlands is dit: de kracht van het vuur deed mij naar beneden komen
in de eerste twaalf maanden van vrijheid.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 28

Die vrij duistere versjes verdienen uitleg: de dubbele komma's geven aan dat de
klank ‘aer’ tweemaal zal worden herhaald. Vulcanus is in de Romeinse mythologie
de god van het vuur en staat hier voor ‘vuur’. De jaarschaar kan niet bedoeld zijn als
nauwkeurige tijdspanne. De eerste periode van ‘vrijheid’ voor Leiden begon eind
juni 1572, toen het de kant van de Prins koos. In oktober 1573 sloegen de Spanjaarden
het eerste beleg en daarmee eindigde die vrijheid. Wat voorts het getal betreft: wie
de hoofdletters leest als Romeinse cijfers en die optelt, komt op 1573 uit. Het tweede
gedichtje luidt:
ICk sII herVVraCht
DeVr CLeIne maCht
In CVrte Iaren Daer,,naer.11

In modern Nederlands is dit: ik zie hersteld door een kleine groep mensen na weinige
jaren.
De hoofdletters leveren, geïnterpreteerd als Romeinse cijfers, het jaartal 1576 op.
Dit betekent dat beide tijdverzen ook in dat jaar tot stand zijn
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gekomen. Het zal elke lezer inmiddels opvallen dat die verzen in de jambische
versmaat zijn geschreven. Op een onbeklemtoonde lettergreep volgt steeds een
beklemtoonde, terwijl het natuurlijke woordaccent geen geweld wordt aangedaan.
Gelet op het gevelgedicht van een jaar later, moet ook deze combinatie van een
tijdvers onder toepassing van de nieuwe verstechniek toegeschreven worden aan Jan
van Hout.
Behalve het bestaande gevelgedicht van Jan van Hout werd er ruim twintig jaar
later nog een ander gedicht op de gevel aangebracht, ditmaal boven de oostelijke
poort. Dröge schrijft het toe aan Pieter Bailly, een man die wel eens vaker schrijfen drukwerk voor de stad onder handen nam.12 Overvoorde vond in de
Thesoriersrekening van 1598 (fol. 577) dat hem 20 gulden werd toegekend voor
‘tformeren, ordenneren ende scrijven, mitsgaders deurtrecken van tgedicht, staende
boven de haldeur’ (het ontwerpen, schikken en schrijven, alsmede het overtekenen
van het gedicht boven het halpoortje).13 Deze keer is de tekst in een voor de toenmalige
goegemeente leesbare gotische letter gebeiteld. Hij luidt (afb. 5):
Jndien Gods goetheijt u brengt voort,
Gheluc en spoet,, niet trots't gemoet,
Maer neer wilt dragen
En zend hij [siet] weeromme aen 't boort
Angstich verdriet,, weest daerom niet,,
Te zeer verslaghen
U heijl, sulc hil,, en toebehoort,,
Danct God, swijcht stil,, zoo was sijn wil
Begeer behaghen.

In modern Nederlands is dit: als God in Zijn goedheid aan u geluk en voorspoed
schenkt, wees dan niet trots, maar nederig. Wanneer Hij u opnieuw bezoekt met
schrikwekkend leed, wees dan niet al te zeer terneergeslagen. Uw redding [is] een
dergelijk behoud en al wat daartoe hoort. Bedank God, zwijg, zo was Zijn wil. Wil
dit goedschiks ondergaan.
Het is geen sterk gedicht, maar in de achtste regel alludeert het vermoedelijk
vagelijk op het beleg en ontzet van 1574. De kwaliteit van Van Houts gedicht uit
1577 is veel beter. Bailly's gewrongen taal is helaas geen uitzondering in de
rederijkers-literatuur uit die tijd. De dubbele komma's geven

5 Gevelgedicht (1598) op het stadhuis van Pieter Bailly. Bron: eigen foto.

aan dat de klank die eraan voorafgaat nog eens in het rijm van dezelfde versregel zal
worden herhaald. Maar helemaal zorgvuldig is dit niet uitgevoerd: die komma's
hadden dan ook in de voorlaatste regel horen te staan en bijvoorbeeld niet achter het
rijmwoord van de op twee na laatste regel. De versmaat is jambisch, met een
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inhoudelijk verdedigbare antimetrie aan het begin van de vijfde regel. Mogelijk heeft
Van Hout er nog aan gesleuteld om het jambisch te maken, vooraleer Bailly het
mocht publiceren (afb. 6).
De directe bemoeienis van Jan van Hout geldt waarschijnlijk ook voor alle overige
jambische opschriften op de stadhuisgevel, zoals: ‘U hand my had gheraeckt
Heer/Mijn mond u gonst nu smaeckt weer’ (Uw hand heeft mij pijnlijk getroffen,
Heer, mijn mond proeft nu opnieuw Uw genade) en ‘Bewaert Heer Hollandt’ (Behoud,
Heer, Holland) en ‘En Salicht Leyden’ (En red Leiden). Ook deze laatste teksten
waren ‘geschreven, geteyckent ende vergult’ door Pieter Bailly volgens zijn
specificatie van 17 augustus 1597, maar kwamen vermoedelijk uit Van Houts koker.14
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6 De Renaissancegevel van het Leidse stadhuis waarop zowel het gedicht van Van Hout als dat van
Pieter Bailly te zien is. Kopergravure naar een prent van Christiaan Hagen, ca. 1670. Bron: Coll.
RAL.

Een tweede stadhuis in de Nederlanden met op zijn gevel zoveel teksten is mij
niet bekend. Ook dat is merkwaardig. Uit het buitenland kennen we dit verschijnsel
evenmin, tenzij van het stadhuis (Palazzo Senatorio) op de Capitolijn te Rome.

Filips van Marnix
Van de belangrijke hier genoemde vernieuwers van de Nederlandse lyriek was Jan
van der Noot (ca. 1538-tussen 1596 en 1601) degene die zich aanvankelijk het minst
gelegen liet liggen aan het metrum. Zijn interesse ging uit naar de nieuwe genres en
hun voorschriften, het telvers, de cesuur en het enjambement. Wat dat betreft, sloeg
Albert Verwey de plank mis met zijn uitspraak: ‘Hij leek wel geboren met de
jambemaat’.15 Filips van Marnix (1540-1598) daarentegen betoonde al vroegtijdig
zijn meesterschap wat het metrum betreft, maar dit was toen niet algemeen bekend.
Althans Beheyt wist dit niet en schreef: ‘Dan Marnix ving tverstant heel vast doch
out van dage/ Daer leids Sijndicq van Hout heel vroegh wist van de slage/’ (Maar
Marnix had het metrum heel goed onder de knie, echter op latere leeftijd, terwijl de
Leidse stadssecretaris Van Hout al heel vroeg op de hoogte was). Hoe komt het dat
Beheyt hier de mist in ging?
De zaak is deze: in het Album J. Rotarii, de collectie handschriften van Johan
Radermacher de Oude (1538-1617), staan twee sonnetten en de Nederlandse berijming
van vier psalmen naar de Hebreeuwse grondtekst.16 Genretechnisch zijn die sonnetten
weliswaar minder perfect dan die van Van der Noot,17 maar hun jambische metrum
is vlekkeloos. Niet zonder antimetrieën, maar overwegend jambisch zijn Marnix'
psalmberijmingen, die bovendien beter op de melodie van Marot-De Bèze passen
dan die van Van der Noot. De sonnetten dateren pas van april 1576, want Marnix
heeft ze bij zijn vertrek uit Londen cadeau gedaan aan de Gentse schilderdichter
Lucas d'Heere (1534-1584). De waarschijnlijk een paar jaar eerder geschreven
psalmberijmingen kreeg D'Heere erbij. D'Heere was op zijn beurt in Londen goed
met Radermacher bevriend en zo zijn die verzen in het Album J. Rotarii
terechtgekomen in een afschrift van Radermacher. Van 2 januari tot 19 april 1576
was Marnix namelijk op een diplomatieke missie in Engeland om de Nederlandse
soevereiniteit aan koningin Elisabeth aan te bieden (die zij overigens weigerde).
D'Heere, die als schilder toegang had tot de hoge adel rond de koningin, had kennelijk
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tijdens die missie een bemiddelende rol gespeeld. Marnix was vergezeld door
landsadvocaat Paulus Buys (1531-1594) en Franciscus Maelson (1538-vóór 1602),
pensionaris van Enkhuizen en Raad van prins Willem van Oranje. Buys was in
1561-1572 pensionaris van Leiden geweest en werkte als zodanig jarenlang nauw
samen met Jan van Hout, tot ze jaren later geducht ruzie kregen.
Het verschil nu tussen de vroege verzen van Marnix en die van Van Hout is dat
de verzen van Marnix slechts in handschrift circuleerden onder een kleine groep
kenners en dat die van Van Hout dagelijks in de Breestraat publiekelijk raadpleegbaar
waren. Bovendien liet Van Hout de beheersing van zowel de trochee als de jambe
zien, terwijl Marnix zich tot jamben beperkte. Toch vermoed ik dat Marnix het
jambische metrum eerder beheerste dan Van Hout.
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Het is momenteel niet te bewijzen, maar mogelijk heeft Marnix tijdens de periode
van zijn gevangenschap door de Spanjaarden, namelijk van 4 november 1573 tot
oktober 1574,18 aan zijn psalmberijming gewerkt. In afwachting van zijn uitruil tegen
Cristóbal de Mondragón, de door de geuzen gevangen genomen Spaanse stadhouder
van Zeeland, kreeg hij er immers de rust en tijd voor. Bovendien zullen de psalmen
49, 51, 89 en 117 hem in zijn droeve omstandigheden ook inhoudelijk hebben
aangesproken.
Twee vragen resten nog waarop ik het antwoord voorlopig schuldig moet blijven.
Heeft Jan van Hout met Marnix ooit over het metrum gesproken? En: waar haalde
Marnix zijn kennis omtrent het metrum vandaan, en wanneer?
Een speculatief antwoord op de eerste vraag kan luiden dat Marnix op 5 januari
1575 door Oranje naar de Palts is gestuurd om hoogleraren voor de Leidse universiteit
in oprichting te werven.19 Het is mogelijk dat hij in de periode voorafgaand aan zijn
vertrek, met Janus Dousa en Jan van Hout heeft geconfereerd en dat tussendoor ook
de literaire liefhebberij van de betrokkenen aan de orde is gekomen, alsmede speciaal
het metrum.
Maar voor een antwoord op de tweede vraag tasten we helaas volledig in het
duister. Het komt me voor dat Marnix als literator tot op heden niet helemaal de
aandacht en waardering heeft gekregen die hem toekomen. Hem is zelfs nog in 1996
in een proefschrift min of meer terecht het auteurschap van het Wilhelmus ontnomen.20
Er is dus alle reden om de literaire nalatenschap van de rechterhand van Oranje aan
een hernieuwde studie te onderwerpen.
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12 Jan Dröge, Het stadhuis van Leiden. Leiden 2001, p. 39; Johan Koppenol, Leids heelal. Het
loterijspel (1596) van Jan van Hout. Hilversum 1998, p. 68, 173.
13 J.C. Overvoorde, ‘De verbouwing van het Leidsche raadhuis in 1595-1597’. In: Bulletin van
den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, tweede serie, 1 (1908), p. 19.
14 Overvoorde, ‘De verbouwing’, 1908, p. 19.
15 Jan van der Noot, De gedichten van jonker-. Met inleiding en aanteekeningen van Albert Verwey.
Amsterdam 1895, p. 6.
16 Zie hierover mijn: ‘Marnix en D'Heere in tegenspoed.’ In: Literatuur 5 (1988), p. 11-19.
17 Zie mijn Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw. Omtrent de dichters Guillaume
de Poetou en Jan vander Noot. Deventer 1987, p. 8 noot 15.
18 R. van Roosbroeck, ‘MARNIX, Philips van St.-Aldegonde’. In: Nationaal biografisch woordenboek
dl. 5 (1972), kol. 596-597.
19 Ibidem, kol. 597; zie ook mijn Hart voor Leiden 2009, p. 90-91.
20 Abraham Maljaars, Het Wilhelmus: auteurschap, datering en strekking. Een kritische toetsing
en nieuwe interpretatie. Kampen 1996. Dissertatie Universiteit van Amsterdam.
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‘O dom dryst hert, hwet bist rebelsk en wyld!’
Over de Friese dichter Douwe Kalma en Hadewijch1
Annette van Dijk
In de literatuur van het begin van de vorige eeuw ontstond hernieuwde
belangstelling voor de dertiende-eeuwse mystica Hadewijch bij auteurs
als Albert Verwey, Frederik van Eeden en Henriëtte Roland Holst-Van
der Schalk. Dat ook de Friese schrijver Douwe Kalma door haar
geïnspireerd werd, is weinigen bekend.2
Douwe Kalma (1896-1953) heeft voor Friesland een unieke betekenis, die vergeleken
kan worden met die van Albert Verwey (1865-1934) voor Nederland. Verwey speelde
een belangrijke rol in het culturele leven van zijn tijd als dichter, toneelschrijver,
criticus, vertaler en hoogleraar. Ook Kalma was niet alleen criticus, vertaler en
wetenschapper, maar schreef daarnaast poëzie en drama. In 1919 en 1920 publiceerde
hij Sangen fan Hadewych en Ut de cyclus Hadewych in Frisia. Moanneskrift fen de
Jongfryske Mienskip. Sangen fan Hadewych bestaat uit twaalf sonnetten, genummerd
I tot en met XII; Ut de cyclus Hadewych bevat zes sonnetten, genummerd XV, XXVII,
XXVII (sic), XLII, LIV en LX. Onder XXVII (b) staat: ‘Dizze hjerst, mei Freya en Fryslân,
as it tredde boek to forskinen fen in samling Opgong’ (Dit najaar, samen met Freya
en Fryslân als derde boek te verschijnen in de verzameling Opgong).
De Hadewijchsonnetten zijn, op twee na, niet opgenomen in Samle Fersen uit
1996,3 omdat Jelle Krol, die in deze bundel alle gepubliceerde verzen van Kalma
bijeenbracht, meende dat het vertalingen betrof. Klaas Bruinsma stelde echter in de
inleiding bij zijn vertaling van Hadewijchs liederen terecht, dat Kalma's Sangen fan
Hadewych: ‘nóch nei foarm (...) nóch nei geast en ynhâld wat mei Hadewych te
krijen hawwe’ (naar vorm noch naar geest en inhoud iets met Hadewijch te maken
hebben).4 Opgong is nooit uitgekomen: de laatste twee Hadewijchverzen verschenen
echter, gecomplementeerd door een derde in De nije moarn (1922) onder de
gezamenlijke titel De hege leafde. Deze sonnetten nam Krol wel op in Samle Fersen.
Wat beoogde Kalma met deze verzen? Het is denkbaar dat Kalma met zijn
Hadewijchverzen een project voor ogen had, waarin hij een mystieke liefde in de
trant van Hadewich wilde beschrijven. Hadewichs mystieke geschriften zijn de
weerslag van haar hartstochtelijke streven naar eenheid met God. De opmerkelijke
nummering van de gepubliceerde gedichten zou er vervolgens op kunnen wijzen dat
Kalma het project nooit heeft afgerond. De sonnetten lopen inderdaad inhoudelijk
niet parallel met Hadewijchs gedichten, en de godheid van Kalma is niet de God die
Hadewijch beschrijft. In wat volgt ga ik na waar Kalma zijn inspiratie
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voor deze gedichten vandaan haalde, waarom hij Hadewijchs naam in de titel ervan
gebruikte en wat hij ermee voor ogen had. Maar eerst een kort woord over Douwe
Kalma en zijn omgeving.

Douwe Kalma

In 1919 was Kalma leider van de zogeheten ‘Beweging van Vijftien’ in Friesland.
Anne Wadman vergelijkt deze beweging, ook wel de ‘Jongfriesche Beweging’
genaamd, met de ‘Beweging van Tachtig’ in Nederland. Hij signaleert overeenkomsten
in de aard van de vernieuwingen, in de houding tegenover Europa, het omgaan met
inspirerende voorbeelden, het optreden van mystificaties en de wijze waarop beide
bewegingen uiteenvielen. Met betrekking tot het laatste noemt Wadman het ontbreken
van duidelijkheid over een te volgen weg, de snelle opeenvolging van uiteenlopende
programma's en de ene afsplitsing na de andere. Daarnaast wijst hij op de tegenstelling
tussen het esthetische en het godsdienstige binnen beide bewegingen, en op
persoonlijke afrekeningen. Wadman heeft ook oog voor het verschil in positie van
de ‘Beweging van Tachtig’ en de ‘Beweging van Vijftien’ binnen het maatschappelijk
bestel. De Tachtigers wilden de Nederlandse literatuur een plaats geven in de Europese
cultuur, maar de Friese dichters hadden een meer maatschappelijk-nationaal ideaal:
de Friese natie waar zij naar streefden, moest uit haar provinciaal isolement worden
verlost, hoewel het volk zelf daar nauwelijks besef van had. Het enige wat dan ook
bereikt werd, was ‘een cercle, waarin iedereen iedereen kent, waar gezwelgd wordt
in vage idealismen, waar men dramatiseert zonder publiek, waar gedroomd en gedicht,
liefde en vriendschap beoefend wordt, waar men met elkaar breekt en elkaar bestrijdt
en uitscheldt en elkaar weer eeuwig trouw belooft.’5
In 1922 beschreef Johan Huizinga Kalma als ‘iemand van opmerkelijke
begaafdheid, een geestdriftig temperament en een gevaarlijke makkelijkheid van
productie’.6 Hij wees op invloed van de Duitse romantiek in Kalma's werk en verder
noemde hij hem een ‘aesthetisch mysticus’. De geestesgesteldheid in diens geschriften
definieerde hij als ‘een machtswil, die ongetemperd door een bewustzijn van het
redelijk als bereikbaar en doelmatig erkende, zonder eenige rem der traditioneele
ervaring, in een vast besef van uitverkorenheid den aesthetischen impuls als
uitgangspunt van norm van wereld- en levensbeschouwing neemt.’ En Wadman
stelde dat het lyrische werk van Kalma niet meer was dan het ‘op technisch beheerste
maar eentonige wijze enkele sfeergevoelens en globale menselijke verhoudingen
onder woorden brengen in fraaie nevelvormingen van een vrij koud aestheticisme’.7
Daarbij ging hij echter voorbij aan het feit dat Kalma's manier van schrijven voor
een belangrijk deel bepaald werd door de mode van die tijd: de nieuwe mystiek.
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Nieuwe mystiek
Huizinga zag wél dat de gedichten van Kalma behoorden tot de nieuwe mystiek,
zoals die opkwam in het fin de siècle, en die we in de Nederlandstalige literatuur
bijvoorbeeld terugvinden in het werk van F. van Eeden, H. Gorter, L. Couperus, H.
Roland Holst-Van der Schalk, J.H. Leopold en C. van Bruggen. De nieuwe mystiek
verschilde in een aantal opzichten van de traditionele mystiek, met name door de
ontkoppeling van mystiek en traditionele religie. In de traditionele mystiek werd
gestreefd naar eenheid met de godheid, waarbij de katholieke traditionele mystiek
bovendien binnen de grenzen van de dogmatiek moest blijven. Bij de nieuwe mystiek
speelden kerkelijke systemen geen rol; het ging eerder om verbondenheid met een
onduidelijke, transcendente wereld, of zelfs alleen maar om een niet te definiëren
gevoel. Heiligen, goden en helden waren model of metafoor voor een hoge gedachte,
een ideaal van reinheid of goedheid, of een enkele keer juist voor het
tegenovergestelde daarvan.
De nieuwe mystiek leidde ertoe dat middeleeuwse geschriften op een nieuwe
manier gelezen werden. Zo kon het gebeuren dat W. Kloos Thomas a Kempis'
Navolging van Christus vertaalde om de culturele betekenis van het werk, dat De
goddelijke komedie I van Dante in één studie vanuit zes perspectieven geïnterpreteerd
werd en dat Hadewijch gezien werd als ketterse, hysterica, wereldse non en dichteres
van bovenmenselijk formaat, óók nadat overtuigend
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‘Beata Beatrix’, door D.G. Rossetti (ca. 1864-1870)

bewezen was dat zij thuishoorde in een lange Christelijke mystieke traditie.8
Kalma noemde Hadewijch ‘de forpersoanliking fen de mystike ljeafde for it godlik
ideael, lyk as dat him bytiden yn minsken iepenbieret’ (de verpersoonlijking van de
mystieke liefde voor het goddelijke ideaal, zoals dat zich soms in mensen openbaart).
Daarmee ontkoppelde hij haar van haar eigen mystiek, die we in zijn gedichten ook
nauwelijks terugvinden. Verlangen naar eenwording, afzien van aardse geneugten
en het gevoel van uitverkorenheid - begrippen die in veel meer middeleeuwse
geschriften voorkomen - vinden we bij Kalma wel, evenals ‘minne’, ‘liefde’,
‘verlangen’, ‘lijden’ en ‘dood’, maar steeds zonder de eenheid en het systeem dat
Hadewijchs teksten kenmerkt. En zoals bij Hadewijch, beginnen ook Kalma's
gedichten vaak met een natuurbeschrijving, waarbij hij uiteenlopende beelden
gebruikt. De seizoenen spelen nauwelijks een rol, maar de lezer krijgt het Friese
landschap voorgeschoteld, met wilde of juist serene wateren en luchten. In de liederen
van Hadewijch daarentegen dragen de natuurbeschrijvingen bij aan de eenheid van
het geheel. Zij zet in de beginregels de donkere winter tegenover het nieuwe van de
lente: ‘Bi den nuwen jare hoept men der nuwer tijde’ (VII), ‘Die tijt vernuwet ende
tegheet die oude die langhe hevet ghestaen.’ (VIII) en ‘Als hem die tijt vernuwen sal,
nochtan es berch ende dal wel doncker ende ontsiene overal’9 (XVII). Kalma gaat
willekeuriger te werk: ‘Sêft sinkt de dei yn jountiid's heimnis hinne’ (I, Zacht verzinkt
de dag in avondlijk geheim), ‘It bloeit, it sjongt, de loft is fol muzyk’ (XI, Alles bloeit
en zingt, de lucht is vol muziek) en ‘Myn hert slacht as in skip dat tilt en sinkt mei
't grousum droanjen fen de dûnkre nacht, en himet yn de laits fen daedlik ljacht dat
troch it driftich swirk bytiden blinkt -’ (VII Mijn hart slaat als een schip dat op en
neer danst op de golven met het wreed dreunen van de donkere nacht, en het hijgt
bij de lach van dodelijk licht dat af en toe door de drijvende wolken heendringt -).
Het is mogelijk dat Kalma Hadewijchs werk niet eens gelezen heeft en het alleen
kende uit literatuurgeschiedenissen of werk van tijdgenoten. In Nederland was G.
Kalff (1906) volgens Verwey de eerste literatuurhistoricus die oog had voor de aard
en de kwaliteit van haar werk.10 Maar J. Prinsen schreef, in de stijl van bijvoorbeeld
M. Maeterlinck en F. Erens, nog in 1916: ‘Wie zich in het werk van Hadewijch
verdiept, maakt een langen onderaardschen tocht door geheimzinnige holen, langs
grillig verlichte kristalformaties, die in duistere hoeken opflitsen in
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parelmoerschittering, langs spookachtig ruischende zwarte wateren, langs donkere
afgronden, waarboven gierige grijparmen zich uitslaan naar ijle schimmen; schrijnend
schuren de sombere klaagtonen, de wanhoopsgillen langs dreigende rotsgevaarten.’11
Mijns inziens liet Kalma zich echter meer door Verwey dan door Prinsen inspireren.
Verwey vertaalde in 1916 Hadewijchs visioenen. Het werk verscheen zonder inleiding
in De Beweging.12 In het gedicht ‘De konflikten van Hadewich’ uit 1918 (het overige
werk van Verwey over Hadewijch is
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van na 1919) verdiepte Verwey zich in Hadewijch zelf en beschreef haar als ‘zangster’
(Verwey bedoelde geen zangeres, maar iemand die als zieneres liederen schreef) van
mythologische proporties.13 De zangster van Verwey, die zich deel van het Verborgene
(Minne, het Al, etc.) waant en er tegelijkertijd vorm aan wil geven, lijkt van
soortgelijke bovenmenselijke grootheid als de Hadewijch die Kalma ‘de
verpersoonlijking van de mystieke liefde voor het goddelijke ideaal (...)’ noemt.
Voor de inhoud van de gedichten heeft Kalma zich hoofdzakelijk laten inspireren
door de Imitatio Christi van Thomas a Kempis en door Dantes La divina comedia.
Ongetwijfeld kende hij het werk van Thomas a Kempis (1379/80-1471) uit de tijd
dat hij theologie studeerde; hij wijdde aan Dante (1265-1321) in 1921 een toneelstuk
De wei fen Dante (De weg van Dante) en vertaalde diens werk. In zijn
Hadewijchgedichten noemt Kalma deze auteurs niet: zij komen ook niet terug in
citaten, maar in gedachten en beelden die uit hun werk zijn overgenomen.

Imitatio Christi
De Navolging van Christus is een meditatieboek. De schrijver behoort tot de beweging
van de Moderne Devotie (tweede helft van de veertiende eeuw), die zich keerde
tegen het morele verval van kloosterlingen en priesters, en zich inzette voor actief
apostolaat onder de gelovigen. Het werk is een verzameling persoonlijke leesvruchten
en spreuken (rapiaria) en staat vol verwijzingen naar de Bijbel en andere
geloofsdocumenten. Het diende om religieuzen spiritueel te vormen. In de Navolging
van Christus wordt een weg aangegeven naar het koninkrijk Gods, dat ieder mens
in zichzelf kan vinden en waar hij Christus een blijvende woonplaats moet bieden.
Van daar zal hij God in Zijn diepste wezen aanschouwen: ‘Want wie niet, voor God,
gestadig gekweld en bedroefd is geworden, die is ook niet waardig God te beschouwen
in Zijn diepste Wezen’ (p. 75), ‘God, Wien ik smacht om altijd te aanschouwen’ (p.
233) en: ‘(...) zoolang ik den Heer niet aanschouw in Zijn onomwolkte glorie, moet
ik alles wat ik in de wereld waarneem en hoor, van geen waarde achten’.14 (p.
232-233).
Kalma heeft deze gedachte overgenomen. Hij schrijft: ‘Den scil ik God djip yn
syn wezen lêze’ (dan zal ik God diep in zijn wezen schouwen) (V) en ‘Dû bist it
simmer-ljocht, de weage-breid, de hill'ge stjer dy't ierdes leed forgeat, God-sels, Dy't
ynkeart ta Syn djipst bistean’ (jij bent het zomerlicht, de golvenbruid, de heilige ster
die het aardse leed vergat, God-zelf, Die inkeert tot zijn diepste wezen) (LX). Daarnaast
nam hij een aantal andere beelden uit Thomas' werk over. Vergelijk bijvoorbeeld:
‘Myn hert slacht as in skip dat tilt en sinkt’ (mijn hart slaat als een schip dat op en
neer danst op de golven) (VII) met ‘gelijk een schip zonder roer hierheen en daarheen
door de golven wordt gedreven’ (p. 21). Ook: ‘Ring brekt myn siel hjar ut hjar
finznisfoarm’ (weldra zal mijn ziel haar kluisters verbreken) (VII) en ‘...in den kerker
van dit lichaam opgesloten...’ (p. 233); ‘Dy brant myn alterfjûr nou eltse joune’ (voor
jou brandt mijn altaarvuur nu elke avond) (V) en ‘ik offer aan U, op dit altaar der
verzoening, (...); moogt Gij al die misdaden gelijkelijk aansteken en verbranden met
het vuur Uwer Liefde (p. 226); Dû dy't myn hert naemst (...), oertink hwetst hast en
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warje it tear en trou’ (jij die mijn hart onder jouw machtige hoede nam) (III) en Gij
hebt door Uw Sacrament in ons willen wonen; bewaar dan mijn hart en mijn lichaam
voor zonde’ (p. 213) en ‘Dû wijst it liif in timpel Gods (...)’ (jij wijdt het lichaam tot
een tempel Gods (...)) (LX) met ‘Den tempel uwer waardigheid’ (p. 201), waarmee
ook het lichaam bedoeld wordt.
Bij Kalma ontbreken echter verwijzingen naar andere geloofsdocumenten en ook
de intentie van zijn sonnetten is anders. God (prins van mijn hart, mijn hoge heer,
mijn vriend) en Liefde vallen bij hem samen als niet nader gedefinieerde begrippen,
maar Thomas staat midden in een traditie van waaruit hij de katholieke leer
verkondigt.

La divina comedia
Daarnaast gebruikt Kalma beelden uit het werk van Dante, maar anders dan bij
Thomas a Kempis gaat het hem nu niet om een dragende gedachte uit het werk. Ik
beperk me tot een aantal voorbeelden. De rij ‘bylden fen myn ljeafde’ uit het
begingedicht van Kalma, is daar het eerste van.
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Kalma schrijft:
(...)
En út de hernen fen de jountiid rinne
De bylden fen myn ljeafde stil nei 't neat,

vertaling
(...)
En uit de hoeken van de avond lopen
De beelden van mijn liefde stil naar het
niets:
Ien einleas gean... Myn hert dat neat
Een eindloos gaan... mijn hart dat niets
forgeat
vergat
Oertinkt de tiden fen myn earste minne. Overdenkt de tijden van mijn eerste
minne.
En stadich giet de rige 't each foarby.
Hja sjugge en gean, en oan de bleke
loften
Noeget in stjer hjar nei hjar lêste hûs.

En langzaam gaat de rij 't oog voorbij.
Zij kijken en gaan, en aan de bleke
luchten
Noodt een ster hen naar hun laatste huis.

Ien toevet yet en eaget lang nei my.
Eén wacht nog en kijkt lang naar mij.
De wite moanne riist yn dream-geroften De witte maan stijgt in droom-geruchten
Fen stil muzyk yn himels wyngerûs.

Van stil muziek in hemels windgeruis.

Een soortgelijke ontmoeting heeft Dante in het vagevuur.15
En daar de schimmen aan mijn ademhaling alreeds gebleken was, dat ik
leefde, verbleekten ze allen louter van verbazing. En als om boden, die de
olijftak zwaaien, het volk zich samendringt om nieuws te horen, en niemand
schroomt zich in het gedrang te wagen, zo drong die schaar van uitverkoren
zielen zich ijlings om mij heen en staarde en staarde, alsof zij aan geen
loutering meer dachten. En één van hen zag ik naar voren dringen om mij
te omarmen met zo groot een liefde, dat hij me drong zijn voorbeeld na te
volgen. O schijngestalten, slechts geen schijn voor de ogen! (uit: Het
vagevuur, zang 1, vs. 67-79)
In het negende sonnet wacht de ‘ik’ op de geliefde, en: ‘Skielk komstû prealjend yn
dyn fjûr'ge wein’ (weldra kon jij pralend in je vurige wagen). Dante beschrijft dat
hij: ‘(...) schier verbijsterd zat te staren naar de zonnewagen waar deze omhoog steeg
(...)’. (Het vagevuur, zang 4, vs. 55-59).
In Kalma's tiende sonnet staat: ‘Hjir, dêr't ik dyn great oargel rûzjen hear, is my
myn striid in rjucht, myn eangst in lean’ (hier, waar ik jouw grote orgel hoor ruisen,
is mijn strijd een recht, mijn angst een loon). Dante schreef: ‘Zoals naar 't oor de
zoete akkoorden dalen van orgelspel, zo daalt uit godd'lijk weten mijn kennis van
de toekomst’ (Het paradijs, zang 17, vs. 43-45).
In het elfde sonnet tenslotte, waarin de aarde als een tuin Gods wordt beschreven,
is sprake van een doop: ‘Dizz’ nacht wier as in doop. God's hearlike ierde untjowt
hjar as in breidsroas yn de moarn, dêr't hy syn tún yn stille nocht mei sierde' (Deze
nacht was als een doop. Gods heerlijke aarde ontvouwt zich als een bruidsroos in de
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morgen, waar hij stil genietend zijn tuin mee sierde). Dit beeld kan ontleend zijn aan
de doop in Het paradijs, zang 12 vs. 61 vv.: ‘Toen hij en 't waar geloof verenigd
waren door 't geestelijk huwlijk in het heilig doopsel (...)’. Mogelijk heeft Kalma
aan zijn eigen naam gedacht (Douwe is een Friese variant van Dominicus), want
over het kind waarvan hier sprake is, wordt het volgende verteld (vs. 70 vv.): ‘Zo
dan werd hij Dominicus geheten; en hovenier wens ik hem hier te noemen, wijl
Christus voor zijn hof hem koos als helper.’

Betekenis van de gedichten
In Kalma's gedichten heeft Hadewijch een symbolische functie: haar naam valt samen
met de mystieke liefde waar hij over schrijft. Het wordt niet duidelijk tot welk
goddelijk ideaal deze liefde gericht is, maar vast staat dat het niet gaat om het
gedachtegoed van de middeleeuwse mystica. Hadewijch is gereduceerd tot metafoor
in de titel, mogelijk naar aanleiding van het beeld dat Albert Verwey van haar schetste
in zijn poëzie.
Kalma beschrijft ‘een hoge liefde’ die past in de nieuwe mystiek van het fin de
siècle. Daarbij gaat
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het om uitverkorenheid, schoonheid, eenwording, rust en vrede. Deze begrippen
wortelen in de Christelijke traditie maar worden ervan ontkoppeld, omdat de dichter
zich weliswaar liet inspireren door teksten van Dante en Thomas a Kempis, maar
die alleen gebruikte in dienst van zijn eigen ideeën, en gecombineerd met beelden
uit de romantiek: een eenzame weg naar een tempel, de bleke schijn van de zilveren
maan, verliefde geesten boven de wateren en andere bovennatuurlijke wezens.
De gedichten laten zien hoe in het fin de siècle met middeleeuwse mystiek werd
omgegaan: om eigen ideeën vorm te geven werd gebruikgemaakt van elementen uit
het werk van bijvoorbeeld Dante, Thomas a Kempis en Hadewijch. En Douwe Kalma
gebruikte ze alle drie.
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9 Ik citeer Hadewijchs Liederen naar F. Willaert e.a. (ed.), Hadewijch. Liederen. Groningen 2009.
10 A. van Dijk, 2009, bijv. p. 27-28. en p. 404.
11 Naar aanleiding van Maeterlinck: zie Alladine en Palomides (1893). In de vertaling van Le
trésor des humbles (De schat des harten) van M. Maeterlinck door G.M. v.d. Wissel-Herderschée
lezen we over J. van Ruusbroeck: ‘Alleen kunstmatige ideeën leven in echte duisternis en hebben
slechts succes in de letterkunde en 't gehuicheld geloof van al te overladen eeuwen, wanneer
de gedachte van den schrijver eigenlijk niet zoo ver reikt als 't geen hij neerschrijft. Ginds
heerschte de vruchtbare schaduw van een woud, hier is 't de duisternis van een keldergewelf,
waar enkel sombere woekerplanten groeien.’ Amsterdam 1903, p. 93. Over de wijze waarop
Prinsen literatuurgeschiedenis bedreef, schreef G. Brom in 1940 in Geschiedschrijvers van onze
letterkunde. Amsterdam 1942, p. 168-173. Zie over Erens: F. Erens, Charles Baudelaire. In
Litteraire wandelingen, Amsterdam 1906. Dit opstel uit 1883 werd geschreven naar aanleiding
van de bundel Les fleurs du mal en J. Prinsen, Handboek tot de Nederlandsche letterkundige
geschiedenis. 's-Gravenhage 1916, p. 119.
12 De vertaling, die in 1922 in boekvorm verscheen waswel voorzien van een inleiding. Deze doet
echter niet in alle opzichten recht aan de historische persoon die Hadewijch geweest moet zijn.
13 Albert Verwey, De weg van het licht. Santpoort/Antwerpen 1922, p. 82.
14 Ik gebruik Thomas a Kempis, De navolging van Christus. Vertaald door Willem Kloos.
Amsterdam 1908.
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15 Ik gebruik Dante Alighieri, De goddelijke komedie. Vertaald door C. Kops O.F.M. Opnieuw
uitgegeven door G. Wijdeveld, Amsterdam 1977.
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Vijf Hadewijchgedichten van Douwe Kalma
Hadewych, in kleastersister ut 'e
Midsieuwen, dy't geastlike lieten skreau
fen tige mystyk wêzen; hjir de
forpersoanliking fen de mystike ljeafde
for it godlik ideael, lyk as dat him bytiden
yn minsken iepenbieret.
I

Hadewijch, een kloosterzuster uit de
Middeleeuwen, die geestelijke liederen
schreef met sterk mystieke inslag. Hier
de verpersoonlijking van de mystieke
liefde voor het goddelijk ideaal, zoals dat
zich soms in mensen openbaart.
I

Sêft sinkt de dei yn jountiid's heimnis
hinne.
Oer pearel-grize himel raent it read.
De wyn riist koel. It lêste ljocht forskeat,

Zacht verzinkt de dag in avondlijk
geheim.
Over de parel-grijze hemel smelt het
rood.
Een koele wind steekt op. Het laatste licht
In bleke glim bloeit oer de sonken sinne. verschiet.;
Een bleke glans komt over de gezonken
zon.
En út de hernen fen de jountiid rinne
En uit de hoeken van de avond lopen
De bylden fen myn ljeafde stil nei 't neat, De beelden van mijn liefde stil naar het
niets:
Ien einleas gean... Myn hert dat neat
Een eindloos gaan... Mijn hart dat niets
forgeat
vergat
Oertinkt de tiden fen myn earste minne. Overdenkt de tijden van mijn eerste
minne.
En stadich giet de rige 't each foarby.
Hja sjugge en gean, en oan de bleke
loften
Noeget in stjer hjar nei hjar lêste hûs.

En langzaam gaat de rij 't oog voorbij.
Zij kijken en gaan, en aan de bleke
luchten
Noodt een ster hen naar hun laatste huis.

Ien toevet yet en eaget lang nei my.
Eén wacht nog en kijkt lang naar mij.
De wite moanne riist yn dream-geroften De witte maan stijgt in droom-geruchten
Fen stil muzyk yn himels wyngerûs.
III

Van stil muziek in hemels windgeruis.
III
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Dû dy't myn hert naemst yn dyn sterk
biwâld,
Oertink hwetst hast en warje it tear en
trou.
't Is dines nou, yn al syn dûnkre rou,
Yn nocht en laits, in weelde for de wrâld.

Jij, die mijn hart onder jouw machtige
hoede nam,
Bedenk wat je hebt en bewaar het teder
en trouw.
Het is nu van jou, in al zijn sombere
droefheid,
In vreugde en lach, een weelde voor de
wereld.

Swier is sa'n great regear. Wirdst ienris
âld,
Dit bliuwt yn iiv'gens jong; bist d' ierde
skou,
Dit bynt dy hjir. Yn d' ûre det ik 't jow
Forfleach it wer. It jowt gjin dûrjend hâld.

Moeizaam regeert men zoiets groots.
Hoewel jij ooit oud wordt
Blijft dit in eeuwigheid jong; als jij weg
wilt van de aarde
Houdt dit je hier vast. Het is vervlogen
Voor ik het je gegeven heb. Het is zo
wispelturig.
O dom dryst hert, hwet bist rebelsk en O dom driest hart, wat ben je wild en
wyld!
rebels!
Ho striidst syn sêfte twang sa wraksljend Wat vecht jij zo stribbelend tegen zijn
tsjin,
zachte dwang,
Hwet brûzet fûl de oanstream fen dyn
Wat bruist het stromen van je bloed
bloed!
heftig!
Skielk snokst it út en krytst om treast. En
myld
Scil syn lûd roungean oer dyn stoarm'ge
rin Dy iene stoune dûkst dy, lyts en froed.

Straks snik je het uit en krijs je om troost.
En zacht
Zal zijn geluid rondgaan boven jouw
stormachtige loop Dat ene moment verschuil je je klein en
vroom.
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VII

VII

Myn hert slacht as in skip dat tilt en sinkt Mijn hart slaat als een schip dat op en
neer danst op de golven
Mei 't grousum droanjen fen de dûnkre Met het wreed dreunen van de donkere
nacht,
nacht,
En himet yn de laits fen deadlik ljacht En het hijgt bij de lach van dodelijk licht
Dat troch it driftich swirk bytiden blinkt
Dat af en toe het toornig zwerk doordringt
In skip dat wrakslet dêr 't de stoarmlaits klinkt,
Een schip dat worstelt waar de stormlach
Rou boldrjend oer it wiid syn grize
dracht,
Wild bulderend over de grijze mist van
Dat mêd en kreakjend tôget yet syn fracht het water klinkt;
Dat vermoeid en krakend nog zijn last
En troch de skoerde flank al wetter drinkt. sjouwt
En door de gescheurde flank al water
binnenkrijgt.
Ik moat forgean yn ljeafde's wylde
stoarm,
Myn mûle is stom fen 't patsjen fen de
Dea;
Ring brekt myn siel hjar út hjar
finznis-foarm.

Ik moet door liefdes wilde storm vergaan.
Mijn mond is stom door het kussen van
de Dood,
Maar weldra zal mijn ziel haar kluisters
verbreken.

Ik jow my oer oan heechste nocht en wea; Ik geef me over aan hoogste vreugde en
smart;
Neat winskje ik mear as det myn bang Ik wens niet meer dan dat mijn angstig
gedoarm
dolen
My lokket nei in frjemd en rêstger gea. Mij in vreemd en rustiger land zal lokken.
XLII

XLII

As ien dy 't nei in timpel giet, by joun,
In iensme wei, by 't rûzjen fen de wyn,
En 't hert hat eangstme èn heil-forhoping
yn,
Al foel de wrald, fen dead en sûnde
oerwoun -

Als iemand die 's avonds bij het ruisen
van de wind
Een eenzame weg naar een tempel gaat,
En het hart vervuld van angst en hoop op
verlossing,
Al viel de wereld, door dood en zonde
overwonnen,
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Mar djip yn d' eagen glânzget him in skyn Maar diep in zijn ogen glanst een glimp
Fen hillichst lok, en troch de wynstjit
Van heiligst geluk, en door de windvlaag
roun
heen
In fier noegjend lûd, en d' eangst is boun Een ver uitnodigend geluid, en de angst
is geketend aan
Fen 't witten, fêst as dûnkre rots ‘ik fyn’ Het weten, vast als een donkere rots: ‘ik
zal vinden’ Sa gean ik nou dizz' joun, det alles swijt Zo ga ik nu vanavond, nu alles zwijgt
Wat in mijn onvast bestaan onrust bracht
Hwet ûnrêst brocht yn myn ûnfêst bestean
En 't weten mij tot zang en dromen wijdt,
En 't witten my ta sang en dreamen wijt,
De stille wei nei dyn great hert, my bean De stille weg naar jouw groot hart, mij
geschonken
Ta wytging fen de witnis, dy't bifrijt
Ter voorspelling van de kennis, die
Hwa't yn it grize hoal to klûmrjen stean. Al wie in dit grijze hol kou lijdt, bevrijdt.
LX

LX

Dyn wyn, o ljeafde, wite wegen gien
Jouw wind, o liefde die witte wegen ging
Fen stjer ta stjer, is as in floed fen glâns
Van ster tot ster, is als een vloed van
Dy't húvret oer de hichten, gloarje-krâns glans
Die huivert over de hoogten, lauwerkrans
For hwa't de berch biwenje, mear as ien
Voor wie de berg bewonen, meer dan één,
Màr inkelden. Hjar wittende eagen lâns Enkelen slechts. Langs hun wetende ogen
Giet dyn genede en nimt hjar langst en
trien,
Gaat jouw genade en neemt hun
En hearlik wirdt dyn heimnis dêr forstien, verlangen en tranen
En heerlijk wordt jouw geheim daar
Al bistû Ljeafde en fen ûnein'ge glâns. begrepen,
Al ben jij Liefde en van oneindige glans.
Dû pattest d' eagen as de wyn it reid,
Jij kust de ogen zoals de wind het riet,
Dû wijst it liif in timpel Gods dêr 't great Jij wijdt het lichaam een tempel Gods
waar groots
De rhytmen fen de wrâld yn rûzje en
De wereldritmes ruisen en gaan.
gean,
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Dû bist it simmer-ljocht, de weage-breid, Liefde, jij bent het zomerlicht, de
golvenbruid,
De hill'ge stjer dy't ierdes leed forgeat, De heilige ster die het aardse leed vergat,
God-sels, Dy't ynkeart ta Syn djipst
bistean.
Godzelf, Die inkeert tot Zijn diepste
wezen.
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George Moormann
Het luide graf
Weet wat je wakker maakt, bij leven al een geniale
griezel met zware beharing en een slepend been.
Nu nog een onhoorbaar briesje, weldra rammelende
botten, scherpe tanden en een hand als een klauw.
Stamp daarom niet met je laarzen op zijn dekplaat
tart hem niet met je I-Pod, frituur en stinkende breezer.
Weet dat het niet zo maar een dooie is die je plaagt hier rust Herr von Teisterbant die eenmaal opgewekt
met ijskoude hand maar in de aderen jonglings moed
je ijdel jongensnekje schudden zal. En waag het niet
o menselijk wanverstand, je scriptie-onderwerp te
vragen of meneers bijnaam soms Bulderdijk is? En o nee!
Niet de kwestie of hier in de oude Baaf misschien
nog een andere beroemde schrijver ligt?! Meedogenloos
zijn bliksemend oog, de aan diggels geblazen kerkramen
die tekst en uitleg heel gericht om de oren vliegen.

Gedicht geschreven en voorgedragen ter gelegenheid van de onthulling van de (op
initiatief van George Moormann aangebrachte) nieuwe gevelsteen in het sterfhuis
van Willem Bilderdijk op de Grote Markt in Haarlem op 18 december 2009. Bilderdijk
overleed op 18 december 1831 en werd begraven in de Haarlemse St. Bavokerk.
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Oost west, thuis best
Gerard Keller in Scandinavië, Zuid-Europa en Marokko
Aukje van Hout
Twee jaar geleden werd in het Nieuw Letterkundig Magazijn door Rob
van de Schoor aandacht gevraagd voor Gerard Keller (1829-1899). Van
de Schoor beschreef een eigentijdse lezing van de novelle ‘De geschiedenis
van een dubbeltje’ van deze negentiende-eeuwse verteller.1 Dit verhaal is
een inmiddels lichtelijk verwelkte ‘evergreen’ geworden van een schrijver
die sindsdien tot de negentiende-eeuwse literatuurgeschiedenis is gaan
behoren. Gerard Keller heeft echter meer geschreven en veel van wat hij
schreef, is onverminderd leesbaar en intrigerend.
Keller schreef voornamelijk ironisch-humoristisch proza en tragisch-komische
novellen over de Haagse middenstand, vooral ambtenaren. Ook was hij sinds de
oprichting in 1858 redacteur van het tijdschrift De Tijdstroom, maandschrift gewijd
aan letteren, kunst en wetenschap. Daarna zat hij in de redactie van diverse andere
tijdschriften, waaronder De Nederlandsche Spectator, en van kranten als de
Arnhemsche Courant.2 In De Nederlandsche Spectator verschenen gedurende enkele
jaren tal van reisschetsen van Keller. Over zijn reizen schreef hij ook enkele boeken.
Twee daarvan werden door tijdgenoten bijzonder gewaardeerd en verdienen onze
aandacht, al was het maar omdat de door hem bezochte oorden nu binnen ons
reisbereik zijn gekomen.3
Keller reisde tussen 1859 en 1861 door Scandinavië, Spanje en Marokko. Met
name Scandinavië en Marokko waren destijds uitzonderlijke bestemmingen.4 De
eerste indrukken die Keller opdeed in Marokko, laten zien hoe ongemakkelijk de
kennismaking met een onbekende wereld kon verlopen:
De fysionomie der bewoners van de afrikaansche kust is, minst genomen,
zeer ongunstig. Voeg hierbij dat de meesten bijkans naakt zijn en slechts
gewikkeld in een boernoes van vuil grof linnen, waarvan de kap het
grootste gedeelte van hun hoofd bedekt; dat onder die gloeijende zonnehitte
de uitwaseming vrij sterk is en dat alle Marokkanen om het hardst
schreeuwen. Wanneer men dan zoo pas uit de europesche maatschappij,
die men nooit verlaten heeft, overgeplaatst wordt in die afrikaansche en
men ziet zich onophoudelijk omringd, voortgeduwd of teruggedreven door
die vuile kerels met hunne onheilspellende gelaatstrekken, en men riekt
al die walgelijke geuren in de enge sombere straten of op het marktveld
waar men geen tien passen doen kan zonder over uitgestalde koopwaar,
halfnaakte vrouwen en bijna geheel naakte negers te struikelen; en men
hoort om zich eene taal, die men niet kent en die met het scherpe, gutturale,
arabische accent, onophoudelijk als bedreiging of schimp klinkt - dan,
voelt men zich niet erg op zijn gemak. (...) Ik blijf geen uur langer hier
dan nodig is.
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In plaats van zich kostelijk te vermaken tijdens een gerieflijk tochtje langs de Rijn,
destijds een populaire vakantiebestemming, bracht Keller hele dagen door op een
gammel bootje. Gezeten op een houten kist en omringd door ‘halfnaakte negers’
maakte hij vanuit Spanje de oversteek naar Marokko. Tegenwoordig is een situatie
als deze misschien niet meer zo'n vreemd idee, we hebben immers het tv-programma
‘Groeten uit de Rimboe’, maar zo'n honderdvijftig jaar geleden was een dergelijke
reis heel bijzonder.

Reizen naar Noord- en Zuid-Europa
Van zijn reizen door Noord- en Zuid-Europa deed Keller verslag in de vorm van
twee reisboeken: Een zomer in het Noorden (1860-1862) en Een zomer in het Zuiden
(1862-1864).5 In 1859 reisde Keller van mei tot augustus door Noorwegen, Zweden
en Lapland. Hij deed dit op verzoek van zijn vriend en uitgever D.A. Thieme, tevens
uitgever van De Nederlandsche Spectator. Delen van Kellers reisboeken over het
noor den en het zuiden verschenen in dit tijdschrift.6 Hij bezocht tijdens zijn reis o.a.
Stockholm en Christiana (de Noorse hoofdstad, die tot 1925 zo heette), de Noordkaap
en de noordelijkste stad van Europa, Hammerfest.
Twee jaar later, in 1861, reisde Keller met Spectator-collega P.J.B.C. Robidé van
der Aa (1832-1877) een zomer lang door Spanje en Marokko. Hij bezocht o.a.
Barcelona, Madrid, het Spaanse binnenland, Gibraltar en enkele steden in het noorden
van Marokko, waaronder Tanger. In de loop van de negentiende eeuw bezochten
naast Keller, nog enkele Nederlandse schrijvers Scandinavische landen. Ook E.J.
Potgieter, J.K.W. Quarles van Ufford, Hendrik Wolfgang van der Meij en Marcellus
Emants reisden door Scandinavië. Van deze reizen deden ook zij verslag in boekvorm.7

Subjectiviteit in de reisverhalen
In deze reisboeken werd regelmatig plaats ingeruimd voor overpeinzingen: observatie
ging dikwijls samen met oordeel en interpretatie. Keller merkte op in een bespreking
van Emants' ‘Op reis door Zweden’ (in De Tijdspiegel, 1877) dat Emants Zweden
vooral als decor heeft gebruikt voor bespiegelingen over leven, kunst en godsdienst.
Maar ook Keller zelf heeft zich in zijn reisboeken dergelijke uitweidingen veroorloofd:
hij doet regelmatig uitlatingen waaruit zijn persoonlijke opvatting of gevoel spreekt,
en zelfs poëticale uitspraken ontbreken niet.
Na Potgieter, die in de jaren dertig door het Noorden reisde en daarover Het
Noorden in omtrekken en tafereelen (1836-1840) schreef, was Keller één van de
eersten die een reisboek over dit deel van Europa publiceerde. Getuige Potgieters
bespreking van Een zomer in het Noorden trok met name de eenvoud der zeden en
het landschap, ‘grootscher dan misschien geheel het overige Europa’ in het noorden
hen aan.8
Kellers boek had dus gedeeltelijk de functie van ‘reisgids’ en daarom beschrijft
hij de feitelijke gebeurtenissen van de reis. Hij geeft beschrijvingen van de omgeving,
maar verschaft ook informatie over de staatsinrichting, het onderwijs, het krijgswezen,
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eetgewoonten, enzovoorts. Hij wil zijn boek niet alleen amusant maken, maar ook
van enige informatieve waarde voorzien.
In zijn reisboeken heeft Keller geprobeerd alles wat hij meemaakte, objectief te
beschrijven. Zijn poëtica blijkt uit diverse uitspraken waaruit duidelijk wordt met
welke intentie hij zijn boeken schreef en hoe hij dacht over reisliteratuur in het
algemeen. In Een zomer in het Noorden zegt hij dat hij ‘trachten zal niet te vervelen’.
Kellers reizen hebben niet geresulteerd in een subjectieve verwerking van zijn
indrukken, maar eerder in een objectieve weergave van hetgeen hij waarnam; althans,
dat was zijn intentie. Hierin is hij niet altijd geslaagd. In een poging de lezer niet te
vervelen maakt Keller in zijn boek een onderscheid tussen enerzijds vermakelijke
vertellingen (waarin gebeurtenissen, ontmoetingen en landschappen worden
beschreven) en anderzijds ‘noodzakelijke’ informatieve passages, hoewel hij zegt
dat hij ‘geen pretensie [heeft] om populair wetenschappelijke vertoogjes binnen te
smokkelen’. De vermakelijke vertellingen zijn zeer subjectief van aard en bevatten
veel generalisaties en stereotyperingen, die regelmatig (voor de lezer) amusante
situaties en beschrijvingen opleveren.
De subjectiviteit in de reisbeschrijvingen werd door tijdgenoten zeker niet
veroordeeld. Taco de
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Gouvernementsgebouw in Tanger, Marokko. Plaat afkomstig uit Kellers Een zomer in het Zuiden
(1863-1864).

Beer schreef bijvoorbeeld in 1887 in De Portefeuille dat het hem goed deed
‘reisindrukken te ontvangen vooral van kunstenaars, die nauwkeuriger waarnemen
en fijner gevoelen dan de groote menigte’. Literaire reisboeken geschreven door
kunstenaars met een scherpe opmerkingsgave moesten het ‘aapjes kijken’ van de
opkomende massatoerist bestrijden en deze wat fatsoen bijbrengen.9

Ongemakken van de negentiende-eeuwse rugzaktoerist
In de meeste gevallen betekende reizen vooral afzien, en onze negentiende-eeuwse
reizende burger deed in dit opzicht niet onder voor de hedendaagse backpacker.
Bedbeestjes, overnachten op de vloer, snurkend of stinkend gezelschap (vaak van
een lagere stand), was niet uitzonderlijk. Het eten was vies en vaak zeer karig. Emants
beschrijft bijvoorbeeld een maaltijd van hard brood, taaie stokvis en waterige
geitenmelk en ook Keller beleeft sombere momenten tijdens zijn ontbijt: ‘Het brood,
dat ik kreeg, was te muf om er van te eten; in de koffij zwommen duizend
ongeregtigheden; de eijeren waren van de vorige maand; kortom het was jammerlijk,
ellendig, ongekend naar.’
Het gezelschap waarin Keller regelmatig reist, laat ook te wensen over. Tijdens
een overtocht in Noorwegen deelt hij een klein bootje met een meisje met handen
twee keer zo groot als de zijne, ‘want zij was eene echte noorweegsche dochter met
eene taille als een boom, handen als een matroos en voeten als strijkijzers. - Als wij
zinken is het uwe schuld’, geeft hij haar zonder schroom te kennen. Andere
reisgenoten worden getypeerd als ‘kolossaal’, ‘grof’ en ‘verre van schoon’ en de
Spaanse vrouwen hebben volgens hem, ‘zoals alle zuidelijke volkeren’, weinig liefde
voor het huiselijk leven, een gebrek dat hij afkeurt.
De confrontatie met andere volkeren viel Keller niet altijd even makkelijk. Tijdens
een boottocht in Spanje merkte hij verontwaardigd op dat hij ‘zeker met negen
passagiers te gelijk in contact was’, en het ging daarbij niet om geestelijk contact.
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Na enige uren op die manier te hebben doorgebracht, verbroederde het gezelschap
zich. Keller beschrijft het volgende tafereel:
['s Avonds, AH] slaagden wij er in, door inspanning van gezamelijke
krachten en vernuft, om het dek zoodanig in te rigten, dat men er slapen
kon. Ik had op een kist gelegen; toen de kist was weggeruimd kwam ik
op een pak zeildoek teregt, aan de voeten [van een] Française. Daar ik
evenwel de beleefdheid had gehad mijn plaid te leenen aan [haar] dochter,
kreeg ik een plaats bij moeder en dochter en een aandeel in mijn eigen
plaid. Mijne voeten strekten tot rustplaats aan een zeezieke oude Jodin,
tegen mijn rug had zich don Antonio gelegerd, en zoo dikwijls ik een knie
optilde stootte ik den aanzienlijken Marrokaan wakker, die daar een steun
had gevonden. (...) - Behoort dit jonge mensch aan u? - Si Señor. - Wees
dan zoo goed zijn hoofd zo te plaatsen dat ik geen hersenschudding er van
krijg. Algemeen gelach. (...) Het langer zamenzijn en een nacht
doorgebracht zoo als ik beschreef, deed meer vertrouwelijkheid ontstaan,
en al behoorde ons reisgezelschap niet tot de meest beschaafde klasse der
zamenleving, het gesprek was er niet minder gezellig om.
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Wat opvalt, is dat mannen en vrouwen op reis samen de nacht doorbrachten, een
gebruik waaraan Keller waarschijnlijk niet gewend was. Door de benauwde
omstandigheden waarin de reizigers zich bevonden, konden sociale grenzen (tijdelijk)
vervagen. Dit gebeurde ook als Keller de strikte scheiding tussen zijn bedienden en
zichzelf overschreed. Gewoonlijk aten en sliepen zijn gidsen, koetsiers en bedienden
apart van hem (of ze aten helemaal niet), maar tijdens zijn reis door Spanje besloot
Keller dat het ook anders kon:
Ons ontbijt [was] grooter dan wij behoefden, en ik stelde voor, de rest aan
onze geleiders te geven, die na de paarden te hebben verzorgd, zich in het
gras hadden neergevlijd en schenen te ontbijten met de hemelblaauwe
lucht en den geur van het versche gras. - Geef u geen moeite, zeide mijn
reisgenoot, de Jood en de Mohammedaan zullen het onrein vinden. Proberen kan altijd, als wij het laten liggen heeft geen schepsel er iets aan,
want dieren schijnt men er in deze streek ook niet op na te houden. Op
een oude Rotterdamsche Courant, waarin de kip gewikkeld was geweest,
bood ik onzen geleiders de overblijfselen van ons ontbijt.
Tevreden kijkt hij toe hoe de Israëliet en de Mohammedaan ‘de weggeworpen
kruimkes der christenen aten’. Hoewel het voor Keller, de ‘enige fatsoenlijke mensch’
in de omtrek, dus zo nu en dan even slikken was, brachten deze ongewone ervaringen
hem ook tot nieuwe inzichten.
De ongemakken van het reizen nam Keller op de koop toe: hij reisde toch vooral
voor de bijzondere natuur of de opmerkelijke graad van beschaving. Zijn reizen
leveren nogal wat merkwaardige observaties op waarbij, zoals gezegd, grove
generalisaties en stereotypen niet geschuwd worden. De bezochte Noord- en
Zuid-Europese culturen doet hij over het algemeen af als zeer ‘primitief’. Beschaving
is er vaak ver te zoeken. Volgens Keller staat bijvoorbeeld bij alle Spaanse vrouwen
‘de sensuele ontwikkeling ver boven de intellectuele’.
De ‘primitieve’ omgeving mist haar effect op Keller niet. In Scandinavië laat hij
op diverse manieren blijken dat hij de inwoners als minder beschaafd

Lofoden, Noorwegen. Plaat afkomstig uit Kellers Een zomer in het Noorden (1860-1864).

beschouwt dan de Nederlanders (ze staan ‘op een lagere trap der beschaving’). Dit
blijkt niet alleen uit expliciete veroordelingen van hun leefwijze, maar ook uit de
manier waarop Keller zich in de Scandinavische omgeving gedraagt. Hij hecht in de
omgang met Noren en Zweden bijvoorbeeld minder waarde aan het uiterlijk, zowel
dat van zichzelf als dat van anderen. Wanneer hij in Stockholm een Russische generaal
ontmoet en met hem en diens vrienden op stap gaat, schrijft hij daarover: ‘Als de
russische generaal met zijne vrienden in den zomer mij in 's Hage een bezoek bragten,
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zou ik mijn best doen hen te overreden eerst wat ander toilet te maken; maar in
Stockholm was 't mij volkomen onverschillig, al zagen zij er nog zoo potsierlijk uit.’
En later, in Noorwegen, roept hij uit: ‘Beschaving - hier beschaving! Waar men
van de slijk in de sneeuw stapt en slaapt op een houten bank in een hut zonder vloer
en met één raampje van een voet hoogte; beschaving! Terwijl uren in den omtrek
geen menschelijk wezen buiten ons en de bewoners der saeters, te vinden is;
beschaving op het Jotun-Fjeld!’
Op deze manier probeert Keller zijn ‘onbeschaafde’ gedrag in Noorwegen enigszins
te verantwoorden.
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Gibraltar. Plaat afkomstig uit Kellers Een zomer in het zuiden (1863-1864).

Nederlandse maatstaven en Hollandse zindelijkheid
Bij het beoordelen van het aanschouwde meet Keller de noordelijke en zuidelijke
cultuur over het algemeen af aan zijn eigen Nederlandse maatstaven en Hollandse
gevoel voor ‘zindelijkheid’. Maar waaruit bestaan dan die maatstaven? Keller is daar
niet expliciet over, maar uit verschillende situaties blijkt wel zijn norm. Het Zweedse
dorp Roissem keurt hij bijvoorbeeld zonder pardon af:
Roissem telt negen huizen, allen op dezelfde hoogst primitive wijze tegen
den bergwand geworpen in de nabijheid eener beek; behalve door de
nationale onreinheid en slordigheid, onderscheiden zij zich ook door het
gemis van ‘alle gemakken,’ gelijk men ten onzent zegt: zolders, keukens,
kelders, kasten en diergelijke vindt men er niet; alles, waarvoor men
binnenshuis geene gelegenheid heeft, geschiedt buiten 's huis, en over de
buren schijnt men zich in Roissem niet te bekommeren.
Keller onderscheidt onreinheid en slordigheid als nationale Zweedse eigenschappen
en dat de Zweden geen schaamte lijken te kennen, zoals de Nederlanders (die maken
zich immers wel druk om de buren), vindt hij hoogst afkeurenswaardig. Overigens
veroordeelt hij vrijwel al het ‘vreemde’ (wellicht onbedoeld) zonder enige bedenking:
de Noorse kunst vindt hij bijvoorbeeld afschuwelijk. Nadat een Noor viool voor hem
heeft gespeeld, is hij van mening dat diens ‘toonkunst in overeenstemming [was]
met zijn talent voor beeldende kunsten, evenzeer als het in harmonie was met den
kunstzin zijner landgenooten. Daarmede is het al zeer treurig gesteld.’
De Nederlandse volksaard kenmerkt zich volgens Keller door bescheidenheid en
een open karakter, ‘warsch van alle kuiperij’, waarvan volgens hem de heersende
godsdienstvrijheid het belangrijkste voorbeeld is. Sterke gevoelens van zuiver
nationalisme heeft Keller niet, maar toch maakt die godsdienstvrijheid hem
uitgesproken trots op Nederland. Dit komt het sterkst naar voren wanneer hij in
Marokko is. Keller merkt dat joden er geen enkel respect krijgen, in tegenstelling tot
de katholieken, die bescherming krijgen van de Spaanse consul. Hij schrijft:
Ik [was, AH] (...) trotsch op ons vaderland. Er is veel wat niet deugt, er
ontbreekt veel, het regent er altijd, maar... men mag er gelooven wat men
wil. (...) 't [I]s uw beste eigenschap dat gij een ieders geloof eerbiedigt.
Dat is het schoonste erfdeel onzer vaderen. Laat maar waarschuwen voor

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 28

ketters, en genootschappen oprigten of redevoeringen houden tegen Rome
- bemoei er u niet mede en zie in den mensch den mensch.
Gebrek aan bescheidenheid in de zuidelijke, maar ook in de noordelijke cultuur,
uit zich o.a. in een platvoerse vaderlandsliefde, die Keller behoorlijk ‘krankzinnig’
vindt. Situaties waarin Spanjaarden of Zweden zich uitermate vaderlandslievend
opstellen, becommentarieert hij met een flinke dosis ironie. Die ironie laat hij
achterwege als hij aan zijn eigen vaderland denkt. Tijdens de bootreis naar Zweden
zingt bijvoorbeeld een dronken Zweed onophoudelijk het Zweedse volkslied. Hoewel
Keller begrijpt dat de man, na drie jaar in het buitenland te hebben doorgebracht,
opgewonden is zijn vaderland terug te zien, keurt hij de overdreven manier waarop
de Zweed daar uiting aan geeft, af.
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Keller relateert zijn observaties betreffende de volksaard vaak aan wat tegenwoordig
wel het ‘nationaal lichaam’ wordt genoemd.10 Het ‘nationaal lichaam’ is een
metaforisch begrip en behelst het idee dat de geografische kenmerken van een land
(de nationale ruimte, of het nationaal lichaam) bijdragen aan de identiteit (sconstructie;
identiteit wordt immers gevormd) van een land. De bodemgesteldheid; het klimaat
en de natuur van de noordelijke en zuidelijke landen bepalen volgens Keller de
volksaard van de inwoners. Hij vindt bijvoorbeeld een verklaring voor de woeste
Noorse volksaard wanneer hij de fjorden in Noorwegen aanschouwt:
In het licht onzer eeuw zijn zeker die Noormannen hoogst onzedelijke
wezens, en herinneren we ons de bede, die zelfs in onze kerken opgezonden
werd om voor hunne aanvallen behoed te zijn, dan waren die Vikings zeker
niet allen zoo ridderlijk als Frithiof en zoovele anderen, die nog leven in
de sagen van het Noorden. Maar toch wie op de fjorden rondzwerft is zeer
ligt geneigd de partij dier Noormannen op te nemen, voor zooveel men al
geen lust gevoelen mogt, om zich aan hetzelfde leven te wijden.

Een gedeelde Germaanse identiteit
Identiteit is een contextafhankelijk en dynamisch concept. Een mens kan verschillende
soorten identiteiten hebben, afhankelijk van de collectieve groepen waartoe iemand
behoort.11 Dat geldt ook voor Keller. Zo is het begrip ‘thuis’ voor hem in het
buitenland betrekkelijk ruim: zelfs het Engelse volkslied, dat hij hoort bij een bezoek
aan de Engelse militaire basis in Gibraltar, herinnert hem aan thuis.
Er lijkt in dit verband sprake te zijn van een soort ‘Noord-Europese’ of ‘Germaanse’
identiteit, waarbij Nederland meer gemeen heeft met Zweden dan met Spanje. Keller
schaart zichzelf expliciet onder ‘de kinderen van het Noorden’. Maar ook in het
noorden is er een grens aan de ‘vertrouwdheid’ die hij ervaart: wanneer hij boven
de poolcirkel komt en bij de Lappen op bezoek gaat, zijn die voor hem net zo vreemd
als het zigeunervolk uit Spanje. Er bestaat voor Keller een zekere gelaagdheid in de
vreemdheid van andere culturen: hoe groter de afstand tot Nederland, hoe ‘vreemder’
de andere cultuur lijkt te zijn. De veronderstelde Noord-Europese identiteit benadrukt
hij in situaties waarin hij zich ‘unheimisch’ voelt. Dat deze identiteit dynamisch is,
blijkt uit het feit dat Keller in Marokko zijn Noord-Europese identiteit verruimt tot
een Europese: hij spreekt dan geregeld van ‘Wij Europeanen’. Gevolg van de
dynamiek is dat de vermeende verwantschap tussen Noord- of West-Europeanen
ophoudt te bestaan zodra er een ontmoeting plaatsvindt met Duitsers of Engelsen in
kleinere kring. Het ‘wij-gevoel’ waar Keller eerder een beroep op deed, is dan opeens
verdwenen. Engelsen worden afgeschilderd als een prijsopdrijvende plaag en wanneer
hij Duitsers tegenkomt, voeren hij en zijn vriend Robidé van der Aa plots een
luidruchtig gesprek over braadworst.
Tot zover de observaties in de reisboeken van Keller. Mochten zijn avonturen de
wens hebben opgeroepen om ook een reisje te maken, neem dan zijn advies ter harte:
ga niet naar het Noorden, want de vrouwen zijn er ‘lelijk, grof en vuil’ en ‘de gedachte
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alleen om een dier vrouwen een kus te geven, zou voldoende zijn om den reislustigen
toerist te huis te doen blijven.’ Wees gewaarschuwd!
Dit artikel is een bewerking van een lezing, gehouden op het neerlandistisch congres
‘Naties in een spanningsveld’, te Antwerpen, 13 en 14 februari 2009.
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Een ‘Fries om utens’
De ‘vaderlandsliefde’ van Gerbrand Bruining
Kees Boschma
Gerbrand Bruining, een dominee die op een zeker moment ‘de kansel voor
het zwaard verruilde’, ontwikkelde zich van vurig patriot tot getrouw
aanhanger van het Franse Keizerrijk. Maar noodgedwongen stapte hij daar
ook zomaar weer van af. Een vergeten boekje brengt dat opnieuw aan het
licht.
Gerbrand Bruining (Gorredijk 1764-Leiden 1833) stamde uit een typisch Fries
domineesgeslacht. Zijn grootvader Gerbrandus, zijn vader Petrus en zijn broeder
Albert waren allen dominees.1 Gerbrand studeerde eerst onder zijn vader aan de
Latijnse school in Leeuwarden. In 1779 werd hij ingeschreven als student in Franeker,
eerst in de letteren, later in de theologie. Hij voltooide zijn studie niet. In 1785 werd
hij rector in Joure en vervolgens praeceptor in Harlingen. Intussen ontpopte hij zich
als ijverig - en vooral Fries - patriot en deed hij mee aan de burgerbewapening. Begin
1787 was hij luitenant van de Staten-artillerie in Utrecht, waarna hij als kapitein in
Makkum gedetacheerd werd.2 In hetzelfde jaar hielp hij nog Muiden te verdedigen,
waarna hij na lange omzwervingen in Saint-Omer terechtkwam bij de uitgeweken
patriotten. Nadat hij in 1789 in Amsterdam teruggekeerd was, deed hij daar in 1791
proponents-examen aan het Remonstrants seminarium. Als predikant stond hij in
Bleiswijk, Berkel, Nieuwkoop en Zevenhoven. Hij leverde toen al een belangrijke
bijdrage, echter zonder daarvoor erkenning te krijgen, aan Pieter Weilands
Nederduitsch Taalkundig Woordenboek (1799-1811).3 Bruining vertrok uit zijn laatste
standplaats onder ‘nijpende financiële omstandigheden’ - de Remonstrantse gemeente
was mede zwaar getroffen door de tiërcering van de rente op de Staatsschuld - en hij
was blij de winter van 1811-1812 niet in Zevenhoven door te hoeven brengen: ‘ik
was denkelijk van bitter hartzeer omgekomen’.
In november 1811 kreeg hij eervol ontslag als Remonstrants predikant. Hij begaf
zich ‘op Gods genade de wereld in’ en vestigde zich in Leiden, dat hij verkoos boven
Amsterdam, de ‘derde hoofdstad des Keizerrijks’. Zijn doel was om met schrijven
en vertalen de kost te verdienen. Zijn omvangrijke oeuvre zou uiteindelijk circa
negentig titels van eigen geschriften of vertalingen omvatten, ‘weinig oorspronkelijk,
maar wel in een vlotte en vaardige stijl geschreven’.4 Bruining kwam toen te wonen
‘op het Rapenburg nabij de Doelestraat’.5 Hij achtte de Leidse geleerden ‘voor mij
niet minder genaakbaar, dan die van Franeker [de in datzelfde jaar 1811 opgeheven
universiteit, KB] geweest waren’, en in de Bibliotheek ‘dacht ik alles te vinden (...)
ter vervaardiging van eene tot de schepping opklimmende geschiedenis van Italië en
de verdere Fransche wereld’. Maar ‘de Hoogleeraren vond ik zoo verbazend bezet,
dat ik hen slechts aan de theetafel (...) kon aantreffen’.6

De eerste opzet van een compilatiewerk
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Des vormde ik van mijne ontworpene groote geschiedenis, eene schets, welke ik aan
den Prins
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van Plaisance [Ch. Lebrun, de gouverneur-generaal namens Napoleon, KB] zond, in
de hoop van aldaar aanmoediging en hulp te vinden; maar (...) eindelijk ter audientie
gegaan, verstond ik, dat mijne onderneming veel te groot van omvang voorkwam,
ik in dezelve onmogelijk scheen te zullen kunnen slagen, en mij dus met geene
ondersteuning vleijen mogt; en de toebereidselen van NAPOLEON, tot zijnen
RUSSISSCHEN oorlog, leerden mij welhaast, dat hij zijn geld veel te noodig hebben
moest, om mij daarmede eenigszins te willen voorthelpen. Intussen vond ik in
MAASKAMPS toenmalig magazijn eene nagelnieuwe en zeer groote kaart van het
Keizerrijk, in al deszelfs toenmalige uitgestrektheid, en het even nieuw Manuel de
Geographie van DEPPING, II voll.7
Maar Bruining vond een kleinschalig alternatief in ‘het ontwerp van eene
Description de l'Empire François, in een tamelijk boekdeeltje in groot 12o voor de
scholen des ganschen rijks, die daarvan nog onvoorzien waren’.
Als ik daarmede het eerste gereed was, kon dat werkje van Lubek af tot
Rome verkocht worden, zonder dat iemand hetzelve mogt nadrukken. Ik
kon daardoor bij den Franschen Minister voor het onderwijs even bekend
worden, als door mijn Handboek voor de hervormden bij den Minister
van Eeredienst, en het kon mij ter aanstelling bij eenig Lyceum zeer
dienstig zijn. Ik kon tevens de Fransche jeugd met Holland, en wat verder
in het Noorden lag, bekend maken, en dit genoegzaam op den voorgrond
brengen, door met de beschrijving der dusgenoemde hoofdsteden aan te
vangen, en Amsterdam op Rome en Parijs te laten volgen, en dan tot het
verdere Holland enz. over te gaan, eer ik mij Zuidwaarts henen wendde,
de gezamentlijke Departementen doorkruiste, en met de Zuidelijkste
eindigde; maar ik werd van die onderneming door eene andere afgeroepen,
welke uit mijn keus van eene woning op het Rapenburg voortsproot, en
onmiddellijk voordeel beloofde.8
Het is niet duidelijk wat hij met dit laatste bedoelt,

Gerbrand Bruining, litho door zijn zoon Tieleman Cato Bruining (1807-1877). Prentenkabinet Leiden.
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want omstreeks deze tijd, dus redelijk snel na de inlijving van het Koninkrijk Holland
bij het Franse Keizerrijk, heeft Bruining zich daadwerkelijk gezet tot het samenstellen
van La Patrie, ou description de l'Empire François, een leerzaam werkje voor de
jeugd.
Een exemplaar van dit boek heb ik aangetroffen in de huisbibliotheek van
Fogelsangh State in Veenklooster (Fr.).9 Het telt XIV en 260 bladzijden, dus gemiddeld
twee bladzijden per departement, en is verkrijgbaar te ‘Leyde, chez l'Auteur, Sect.
III No.308’. Andere exemplaren van dit boek blijken aanwezig te zijn in de Leidse
Universiteitsbibliotheek - dat ligt voor de hand - en in die van Utrecht, waar Bruining
lid was van de ‘Société Savante’. De Koninklijke Bibliotheek bezit het niet, de
verspreiding zal na 1813 minimaal geweest zijn.

Friese trots
Bruining zag zijn werk als van belang voor een jongere generatie: ‘ils chériront leur
patrie, à mesure que cet écrit la leur fera connoître’, schrijft hij zelfbewust. En
natuurlijk komt in zijn inleiding
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tot de beschrijving van het Département de La Frise zijn Friese trots naar boven:
Le Département de la Frise porte encore aujourd' hui le même nom, qu'il
portoit déjà il y a vingt siècles. Les ancêtres des 175.400 habitants se firent
alors respecter aux Romains. Et leur bravoure, et leur langue, la soeur
aînée de celle des Anglo-Saxons, se sont d'autant moins perdues, que ce
Département, entouré de trois côtés par la mer, a eu recours à sa situation,
pour rendre toute invasion très difficile. Spécialement il ne se soumit
jamais au droit féodal, sous lequel toute l'Europe se fléchit(*). Et les Frisons
croisent encore aujourd'hui la mer, à proportion de leur nombre, infiniment
plus que ne le font leurs voisins d'au-delà du Zuderzee.10
Het boek begint inderdaad met de departementen, waarin de drie ‘Hoofdsteden
des Rijks’ liggen: Parijs, Rome en Amsterdam. Dat verschaft Bruining de gelegenheid
om al gauw met de beschrijving van de Nederlandse departementen te beginnen en
dus vrij snel de belangstelling van de Nederlandse jeugd te trekken. Het werk moet
de grondslag vormen voor een door Bruining te schrijven geschiedwerk, want, zoals
hij schrijft in zijn Préface:
Les besoins et les souhaits des peuples réunis sous le sceptre du plus
puissant des Monarques nous semblent demander la réunion de leurs
Histoires respectives. C'est pourquoi nous nous sommes proposés, de
refondre les Annales diverses des François anciens et nouveaux en un seul
ouvrage, qui offrira à chacun d'eux l'histoire de sa ci-devant patrie, liée à
celle de l'ancienne patrie de tous ses compatriotes actuels, comme sa
ci-devant patrie est liée elle-même à la leur.
Een zekere ambivalentie komt echter naar voren als Bruining later in zijn
Herinneringen schrijft: ‘dat de

Titelblad van La Patrie.

Hollanders geen eigen vaderland meer hadden, dit had nauwelijks iemand sterker
gegrieft, dan juist mij, die met eene vrouw en zeven hulpelooze kinderen, om niet
in de bitterste ellende te versmoren, de wereld in had moeten trekken, en mij nu,
door de uitgave van een nuttig leerboekje voor bijzondere rekening, op eene eerlijke
wijze zocht te redden’.11
(*) Qu'on pardonne à un écrivain natif de ce Département ces remarques, et la citation de
M. le Comte DE MIRABEAU, qui, dans son Avis aux Bataves, compare la Frise avec un
chêne entouré de broussailles!
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Het blijft alles compilatiewerk en in La Patrie valt de compilator door de mand
als hij verzuimt het Departement Tarn-et-Garonne te vermelden: het werd pas in
1806 door Napoleon gecreëerd en zal wellicht nog niet in de door de schrijver
geraadpleegde standaardwerken zijn voorgekomen.

Aan aanmoediging geen gebrek
Adriaan van den Ende, toen ‘inspecteur-generaal van de keizerlijke universiteit te
Leiden’ stemde ermee in dat het werk, waarmee Bruining in 1811, direct na zijn
vestiging in Leiden, begonnen was - nog vol vertrouwen in een goede afloop van de
Russische veldtocht - aan hem werd opgedragen.12 ‘Niemand waarmede ik in aanraking
kwam scheen eenigen ommekeer te beloven’ en er scheen ‘tot zeer laat in 1812,
daaromtrent in de publieke denkwijze geene de minste verandering te ontstaan’.13
Ook in de eerste maanden van 1813 voorzag Bruining nog geen verandering. ‘Ja ik
dacht nog steeds, dat mijne
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vermelde werkjes mij een wezenlijk voordeel zouden kunnen opleveren; en zulks
dachten vast ook eenigen der edelen, die mij uit Leyden en van elders de middelen
verschaften, om die werkjes voor mijne rekening te doen drukken. Want hiertoe was
ik op mij zelven onmagtig’.14 De drukker was de toen in Klokstraat 14 gevestigde,
voornamelijk literaire drukker en uitgever Herdingh.15
Van het geld waarmee Bruining in Leiden was aangekomen, was in mei 1813 niets
meer over, en ‘ik had negen gezonde monden te voeden’. In overleg met B. van Rees,
Remonstrants predikant te Leiden, vormde hij ‘een aantal actien van f 10, -, welker
houders elk een exemplaar der beide werkjes16 op best papier nemen, en de grootste
helft van hun voorschot (...) uit den verkoop der verdere exemplaren terug bekomen
zouden’. ‘Midden onder die bemoeijing arbeidde ik aan de voltooijing van mijne
opstellen ten aanzien van inhoud en stijl, en aan een genoegzaam zindelijk kopiëren
van dezelve voor de censuur te Parijs, aan welke zij moesten worden toegezonden’.17
‘Ik voor mij’, schrijft Bruining nog in juni 1813, ‘kon niet anders, dan mijne
werkjes ter perse leggen, na dat ik ze welhaast met weinige doorgeschrapte plaatsen,
maar hier en daar een nuttig kruisje, terug bekomen had. (...) De werkjes werden
gelijktijdig gedrukt, dat nogal spoedig voortging; maar voorts moesten er bij de twee
honderd exemplaren van elk werkje ingenaaid worden; en het werd November, eer
ik met alles gereed kon zijn. In een tamelijk groote kist pakte ik van elk werkje tachtig
exemplaren voor den Parijschen boekhandelaar LE NORMANT, die ze op de Fransche
wijze, na gedane annonces, per post had aangenomen te vertieren’. Bruining ontving
een op 19 november gedateerde brief uit Parijs, waaruit bleek, ‘dat mijne gefrankeerde
kist, met deszelfs voor mij gewigtigen inhoud’ was aangekomen.18

Letterlijk: niet bij de pakken neerzitten
Over het lot van het boekje horen we verder niets meer, en Bruining gaat onder
nieuwe omstandigheden op zoek naar een nieuw emplooi voor zijn schrijverij:
Gelukkig werd Neerlands tegenwoordige Koning tenzelfden dage, toen
Hoogstdezelve te Schevening aan wal stapte, te Amsterdam als Soeverein
uitgeroepen. Straks deed eene, door het gansche land henen weergalmende
volkskreet de oude Statenvergaderingen hare opgestokene doodshoofden
wederom in de graven nederbuigen, waarin haar eeuwig gesammel haar
in den aanvang van 1795 had neergestort, en waaruit hare schimmen
naderhand wel verschenen, doch met geen vleesch en beenderen omtogen
werden, en buiten staat bleven, om de verkeerdheden van het Staats- en
Stadhouderlijk bestuur te hernieuwen, en al haar wezenlijk bedrijf in de
handen van een Hollandschen Raadpensionaris zamen te brengen.19
Bruining zag - terecht of ten onrechte - de vrijheid voor de ingezetenen ook in het
nieuwe bestel gewaarborgd. Zijn afkeer richtte zich juist op de oude
regentenheerschappij, waartegen hij als patriot met overtuiging gevochten had. Het
hoeft dan ook niet te verbazen dat de nieuw ontstane situatie hem inspireerde ‘tot
het spoedige zamenstel van eene Beschrijving en geschiedenis van het Prinsdom
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Oranje en deszelfs Vorsten, (...) waaraan ik in den loop van het jaar reeds ernstig
had gedacht’.20 Hij nam daartoe contact op met De Stassart, die na onderprefect van
het departement Vaucluse te zijn geweest, in 1811 prefect van de Monden van de
Maas was geworden, en die, ‘zelf een werkzaam geletterde, voor letterminnaars zeer
genaakbaar was’.21 Hij had in de Almanach de l'Arrondissement d'Orange pour 1810,
een geïllustreerd artikel over de oudheden van Orange geschreven. Bruining wilde
de platen daarvan voor zijn werk gebruiken, maar zij bleven in het bezit van de
uitgever van de almanak. Desondanks verscheen Bruinings boek in 1814. De
gebeurtenissen volgden elkaar op en Bruining bleef ze volgen: in februari 1814
publiceerde hij nog een dichtstukje met ‘Prosaïsche ophelderingen’, getiteld
‘Hereeniging van het Belgische en reeds vereende Nederland onder het glorierijke
Oranjehuis’.22
‘Voor zichzelf kon Bruining de verschillende keuzes in zijn leven best
verantwoorden’, schrijft E. Koolhaas-Grosfeld, die hem bovendien ‘met aan
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zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ aanwijst als auteur van de in drie delen in
de jaren 1806-1812 bij de boek- en prenthandelaar Maaskamp verschenen Reis door
Holland.23
Bruining woonde in Leiden aanvankelijk ‘op het Rapenburg bij de Doelestraat’,
het titelblad van La Patrie geeft Sectie III, no 308 als adres, en tijdens de
ongeregeldheden eind 1813 bij het vertrek van de Fransen woonde hij ‘op de Hooge
Woerd’.24 Hij greep, schrijft hij, ‘allerlei letterwerk aan, om mijn talrijk gezin, onder
een driemalig kostbaar en lastig verhuizen in vijftien maanden tijds, staande te houden.
De laatste verhuizing bragt mij in de Leydsche boekerij van THYSIUS, waar ik sinds
Mei 1817 eene vrije inwoning genoten heb, en voor menig Historisch en Geographisch
werk vele onontbeerlijke bouwstof vond’.25 Ook als custos en bibliothecaris leef
Bruining publiceren.
Wat is er met de rest van de oplage van La Patrie gebeurd? Heeft Bruining de niet
gebrocheerde vellen wellicht meegegeven aan de visboer om zijn waar in te verpakken
en zijn zij de weg gegaan van de ‘geestesvonken’ van de student uit de vertelling
van Andersen?26

Eindnoten:
1 H. Brugmans, in: NNBW, III, 176; A. Doedens, ‘Patriotten in de diaspora’. In: W. Bergsma e.a.
(red.), For uwz lân, wyv en bern, de Patriottentijd in Frieslan., Leeuwarden 1987, p. 157-174;
J.G.M.M. Rosendaal, ‘Geene Heeren Meer, Zalige Egalité. In: Jb. Centr. Bur. Genealogie 49
(1995), p. 107-164; J.J.M. Baartmans, Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen.
Geschriften van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden, 1787-1792.
Nijmegen 2001, p. 116-117; J. Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798.
Franeker 2002, p. 141 v. Zie ook het artikel van Ruth Krul over de zoon Tieleman Cato Bruining,
met inleiding over de vader, in: Leids Jaarboekje 99 (1998), p. 119 v.
2 In Herinneringen van G. Bruining met betrekking tot de omwentelingen in Staat en Kerk,
gedurende zynen levensloop, te Dordrecht uitgekomen bij Blussé en Van Braam, 1830, p. 85,
vermeldt hij dat bij de aanleg van een linie aan de Leeuwarder kant van Franeker zijn Friese
afkomst van pas kwam: ‘Het opzigt over dien aanleg werd door den heer SCHMIDT gevoerd;
doch de onverstaanbaarheid van zijne uitdrukkingen voor de werklieden, enz. was zoo groot,
dat hij mij steeds gaarne als tolk aan zijne zijde had’. Ook Doedens, o.c., p. 159, wijst op
Bruinings ‘bijzondere voorkeur voor Friese “Faits et gestes”’.
3 S. Vuyk, De verdraagzame gemeente van vrije christenen, Remonstranten op de bres voor de
Bataafse Republiek. Amsterdam 1995, p. 215.
4 W. Heijting, ‘Gerbrand Bruining, broodschrijver’. In: For Bob de Graaf, Antiquarian Bookseller,
Publisher, Bibliographer, ed. by Anton Gerits, Amsterdam 1992, p. 129.
5 Herinneringen, p. 355 en 361.
6 Idem, p. 362-363.
7 Idem., p. 363-364. Georges-Bernard Depping (1784-1853), een Duitser, woonde vanaf 1803
in Parijs, waar hij van zijn pen leefde. ‘Depping fut toute sa vie le type du polygraphe, écrivant
sur tous les sujets avec une égale incompétence, mais avec un certain naturel et cette quasi-naïveté
germanique qui plaisait à l'époque’. Roman d'Amat, Dict. de Biogr. Fr., X, Parijs 1965, 1108.
8 Herinneringen, p. 363-364.
9 De toenmalige bewoner van Fogelsangh State, Willem Hendrik baron van Heemstra (1779-1826),
werd na een militaire loopbaan, eindigend als luitenant-kolonel, in 1809 maire van Oudwoude
en was van 1818-1824 grietman van Kollumerland en Nieuwkruisland. Hij was lid van de
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Provinciale staten van Friesland en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij heeft stellig
werken aan de bibliotheek toegevoegd, maar een persoonlijke (Friese?) relatie met Bruining
valt niet aan te wijzen.
La Patrie, p. 40. Bruining gebruikt opzettelijk de schrijfwijze Zuderzee, hetgeen hij elders
verklaart in een noot: ‘conformement à cette prononciation primitive du nom, dont se servent
encore aujourd'hui les descendents de ses inventeurs, et dont s'éloignent ces ci-devant Hollandois,
qui prononcent leur UI comme EUI se prononce en deuil, recueil, etc.’ La Patrie, p. 259.
Herinneringen, p. 371.
Idem, p. 370.
Idem, p. 367.
Idem, p. 380.
B.P.M. Dongelmans. In: A. Bouwman e.a., Stad van boeken. Leiden 2008, p. 386.
Bruining publiceerde gelijktijdig Premiers principes de la Théologie, ‘dat mij veel minder
geldelijk voordeel beloofde, maar aan mijn allervurigst verlangen kon beantwoorden’.
Herinneringen, p. 371.
Idem, p. 380-381.
Idem, p. 389-390.
Idem, p. 394.
Idem, p. 394. De Korte beschrijving en geschiedenis van het wijdvermaarde Prinsdom Oranje,
en al de roemrijke Oranjevorsten, van de vroegste tijden af, tot op heden, verscheen in 1814
bij A. en J. Honkoop te Leiden.
G.J.A. de Stassart (1780-1854) was een geletterd man. Aan de bibliotheek van Orange schonk
hij 3000 boeken. Biogr. Gén. des Belges, Brussel 1850; NNBW, V, 800. ‘Door zijn nauwgezette
uitvoering van de keizerlijke decreten maakte hij zich tot een van de meest gehate symbolen
van het napoleontische bestuur in de Nederlanden’. Hoewel De Stassart in 1813-1814 noch in
Nederland, noch in Frankrijk geaccepteerd werd, kreeg hij naderhand toch zitting in de
Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden. Matthijs Lok, Windvanen, Napoleontische
bestuurders in de Nederlandse en Franse Restauratie (1813-1820). Amsterdam 2009, p. 221-222.
Herinneringen, p. 397.
E. Koolhaas-Grosfeld, De ontdekking van de Nederlander in boeken en prenten rond 1800.
Zutphen 2010, p. 262-265.
Idem, p. 382. Het omnummerboek in het Regionaal Archief Leiden geeft voor Wijk III (=Sect(ion)
III?), nr. 308: Rijnstraat 161, dus dicht bij de Hogewoerd.
Herinneringen, p. 406.
H.C. Andersen, Tante kiespijn. In: Sprookjes en vertellingen, vert. W. van Eeden, Amsterdam
1975, p. 511-518.
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Gemengde berichten
Bericht maatschappij: adressering contributiekaartjes
De post die naar alle leden gaat, wordt - voor rekening van de Maatschappij geadresseerd door de postdienst van de Universiteit Leiden. De Maatschappij levert
daartoe een adreslijst aan. Het was een bijzonder onaangename verrassing te ervaren
dat de postdienst bij het adresseren van de contributiekaartjes een ‘sorteerfout’ heeft
gemaakt waardoor ongeveer een derde van de leden een kaartje heeft gekregen waarop
de aanduidingen ‘De heer’ / ‘Mevrouw’ verwisseld zijn. De secretaris heeft de leden
die hierover een opmerking hebben gemaakt, per mail over de oorzaak van de fout
ingelicht en hun zijn verontschuldigingen aangeboden. Hierbij ook excuses aan alle
leden die geen opmerking hebben gemaakt. In de administratie van de Maatschappij
staat iedereen met de juiste M/V-aanduiding.
De universitaire postdienst heeft het ‘Eens, maar nooit weer’ te horen gekregen.

Gevelsteen voor F.B. Hotz op zijn geboortedag
In opdracht van de Maatschappij is ter nagedachtenis aan de Leidse schrijver F.B.
Hotz op 1 februari 2010 een gevelsteen geplaatst. Deze bevindt zich aan de gevel
van het geboortehuis van Hotz, Rijnsburgerweg 75 te Leiden. Hotz overleed tien jaar
geleden en zou op die dag 88 jaar zijn geworden.
Hoewel Hotz de laatste jaren van zijn leven in Oegstgeest bij zijn zuster woonde,
koos de Maatschappij voor een steen aan het huis op de Rijnsburgerweg, waarin hij
zijn jeugd doorbracht. Want juist die weg, ‘de Weg’ zoals de schrijver meermalen
schreef, vormt al dan niet in combinatie met de tram, met jazz en met oude auto's,
een rode draad in zijn oeuvre. Dit komt onder meer tot uiting in het verhaal ‘De
verplaatsing’ in de bundel Ernstvuurwerk uit 1978, waarin sprake is van een totale
verheerlijking van ‘zijn’ weg. Een tijdelijke gedwongen verhuizing naar Haarlem in
1932 bezorgt de hoofdpersoon een weemoedig verlangen naar die Rijnsburgerweg.
Hotz heeft het hier over een grote vaas op het dressoir, van groen glas met zes
bolle ringen. De ik-figuur ziet in die ringen de stoomtram zesmaal gereflecteerd. De
steenhouwer Marc de Groot liet zich door dit verhaal inspireren tot een steen die zes
ringen vertoont met daarin de letters ‘Rijnsburgerweg’ in delen weerspiegeld.
Marc de Groot heeft in 2003 eveneens de steen ontworpen voor Breestraat 116 in
Leiden, het adres waar Nicolaas Beets als Hildebrandt zijn Camera Obscura schreef.
Voor wie de steen wil bekijken: de Leidse Rijnsburgerweg is op loopafstand van
het Centraal Station.
Carla van der Poel
(gevelsteencommissie Maatschappij)

Correctie artikel ‘Gerard Brom, veelzijdig leermeester’ in
decembernummer 2009 nlm
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Op verzoek van de auteur van genoemd artikel, de heer M. van der Heijden, plaatst
de redactie hier de volgende correctie: De kwalificatie ‘opgedirkt urinoir’ van de pas
gebouwde aula van de Nijmeegse universiteit is niet geuit door Gerard Brom, zoals
het artikel vermeldt op blz. 56. In het tijdschrift Roeping (jrg. 8, 1929/1930, p. 552)
heeft Henri Bruning deze aula betiteld als een ‘gepleisterde pisbak’. (Namens M.
van der Heijden dank aan Arnoud-Jan Bijsterveld en Jan Brabers).

Hub-project 150 jaar Max Havelaar
1. Vrijdag 15 oktober 2010: symposium Max Havelaar vertaald
(in samenwerking met CERES, Centre for European Reception Studies)
Tijd 14-15.30 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).
Het najaarsnummer 2010 van Over Multatuli zal geheel gewijd zijn aan dit
symposium en aan de viering van 150 jaar Max Havelaar in Vlaanderen.

2. 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.

3. Vrijdag 15 oktober 2010 na het concert: Max Havelaar voor Max
Havelaar
Na het concert zal de algemeen directeur van de HUB Dirk de Ceulaer een deel van
de (verhoopte) winst overhandigen aan de Stichting Max Havelaar.

4. Max Havelaar getoonzet: de cd ‘Ik zal het hooren’
Indien er voldoende sponsorgeld gevonden wordt, zal een cd opgenomen worden
met de composities uitgevoerd op 15 oktober 2010.
Voor informatie
philip.vermoortel@hubrussel.be
tel: 0499 11 02 50
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Op de website www.multatuli.nu is verdere informatie te vinden over Multatuli
in 2010.

Uitgave: Hendrik van Wijn, Over paën, peën, piën, poën, puën (1762)
Bij de Stichting Neerlandistiek VU te Amsterdam is onlangs verschenen: Hendrik
van Wijn, Over paën, peën, piën, poën, puën. Deze uitgave van een taalkundige
verhandeling uit 1762 is ingeleid en bezorgd door Lianne Broekman. Het boekje
bevat een tekst die de latere rijksarchivaris Hendrik van Wijn (1740-1813) in het
studentengezelschap Minima crescunt heeft voorgedragen, maar die ongepubliceerd
is gebleven.
Van Wijns verhandeling laat de toepassing zien van de ‘Griekse methode’, d.w.z.
die van de linguïsten-classici Tiberius Hemsterhuis en L.C. Valckenaer, op het
Nederlands, en wel waar het de wortel p betreft, die de grondbetekenis ‘drukken’
zou hebben. Interessant is dat in de kringen van taalkundig geïnteresseerde studenten
in de jaren zestig, maar ook later nog, deze Griekse methode superieur werd geacht
aan die in het bekende werk van Lambert ten Kate. De tekst laat ook iets zien van
het taalkundig klimaat in de tijd dat de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
werd opgericht (in 1766), een gebeurtenis waarbij ook Hendrik van Wijn betrokken
was.
De tekst van Van Wijn is uitvoerig geannoteerd en voorzien van een inleiding,
waarin een overzicht wordt gegeven van leven en werk van de auteur en waarin
tevens zijn taalkundige opvattingen aan de orde komen. Vier informatieve bijlagen
zijn toegevoegd.
Hendrik van Wijn, Over paën, peën, piën, poën, puën is verschenen als deel 29 in
de
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reeks Cahiers voor Taalkunde. Deze uitgave, die 67 pagina's telt, kost € 12,50 euro
en is te bestellen bij de Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam, De Boelelaan 1105,
NL-1081 HV Amsterdam (ISBN 978-90-8880-013-9), of bij Nodus Publikationen,
Postfach 5725, D-48031 Münster, BRD http://www.elverdissen.net/@nodus/).
Het Duitse ISBN is 978-3-89323-535-3.

Negentiende Bert van Selm-lezing op 7 september 2010
De ruimte van het boek
Op dinsdag 7 september 2010 vindt de negentiende Bert van Selm-lezing plaats met
de voordracht van professor Frank Willaert (Universiteit Antwerpen) onder de titel:
‘De ruimte van het boek. Literaire regio's in de Lage Landen tijdens de
middeleeuwen’.
Sinds de neerlandistiek zich in de negentiende eeuw als wetenschappelijke
discipline gevestigd heeft, levert het concept ‘Middelnederlands’ het vanzelfsprekende
kader om de middeleeuwse geschiedenis van de volkstalige letterkunde ten noorden
van de Romaans-Germaanse taalgrens te beschrijven. Maar wat zouden we vernemen
als we een zeer belezen Bruggeling van omstreeks 1350 zouden vragen om zijn licht
op de literatuur van toen te laten schijnen? En zou hij in zijn imaginaire bibliotheek
dezelfde ‘Dietse’ boeken hebben staan als een ter zake even beslagen Brusselaar?

Toegang tot de lezing
Alumni van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, studenten, docenten,
vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing
bij te wonen.
De lezing vindt plaats om 16.15 uur in zaal 011 van het Lipsius-gebouw,
Cleveringaplaats 1, van het Witte Singel/Doelencomplex te Leiden. 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 negentiende Bert van Selm-lezing wordt uitgegeven door de Stichting
Neerlandistiek Leiden in samenwerking met De Ammoniet en verschijnt op 7
september 2010. 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. ‘Negentiende
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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 7 september na afloop van de lezing af te halen of wordt
na die datum toegezonden.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website:
www.bertvanselmlezing.leidenuniv.nl.
Op die plaats staat te lezen hoe u zich kunt opgeven als abonnee en kunt u ook
exemplaren van eerdere lezingen voor een gereduceerde prijs bestellen.

Max Havelaar-debat Siegenbeek, 27 mei 2010
Op donderdag 27 mei 2010 houdt Siegenbeek, de alumnivereniging van Leidse
neerlandici, haar zesde algemene ledenvergadering (in zaal 148 van het
Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden, van 19.30-20.30 uur). Om 20.30 uur
is iedereen van harte welkom om het debat bij te wonen over De hertaling van de
Max Havelaar: gemiste kans of geniaal project?, georganiseerd in reactie op de
verschijning van de hertaling van Multatuli's werk door Gijsbert van Es.
Eep Francken, Multatuli-kenner en docent Moderne Nederlandse letterkunde aan
de Universiteit Leiden, leidt het gesprek. Gesprekspartners zijn: hertaler Gijsbert van
Es, Multatuli-biograaf Dik van der Meulen, en Ton Anbeek, emeritus-hoogleraar
Moderne Letterkunde.
Iedereen is van harte welkom om mee te discussiëren. De toegang is voor
Siegenbeekleden gratis; studenten betalen € 2,50 en niet-leden: € 5,00. Aanmelding
s.v.p. vóór 25 mei via e-mail: bestuur@siegenbeek.nl.

Nederlandse literatuurgeschiedenis.
Themabijeenkomst georganiseerd door de commissie voor taal- en
letterkunde van de MNL
Datum 26 mei 2010, 13.30-17 uur
Plaats Universiteitsbibliotheek Leiden, Zaal Zuidhal, 2e verdieping
Inmiddels is een aantal delen verschenen van de nieuwe Geschiedenis van de
Nederlandse Literatuur. De Commissie voor Taal- en Letterkunde van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde vindt dit een goed moment om haar
eerstvolgende themamiddag aan de Nederlandse literatuurgeschiedenis te wijden.
Hoe wordt er op de nieuwe Geschiedenis gereageerd door neerlandici? En wat vinden
historici ervan? Worden de delen al gebruikt in het voortgezet onderwijs? En zijn er
wellicht signalen dat er meer behoefte is aan een geheel andere manier van
literatuurgeschiedschrijving?
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Deze vragen komen aan de orde op 26 mei. Joep Leerssen zal het onderwerp
benaderen vanuit het perspectief van een historicus. Een alternatieve wijze van
benadering van de literatuurgeschiedenis wordt gepresenteerd door Frans-Willem
Korsten. Jan Oosterholt analyseert de reacties op Alles is taal geworden, het deel
over de negentiende eeuw. En Bart van den Haak gaat in op de waarde van de
verschenen delen voor docenten in het voortgezet onderwijs.
Alle belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen.
Graag een aanmelding van uw komst, vóór 24 mei, naar marijke.mooijaart@inl.nl.
Programma onder leiding van middagvoorzitter: Karina van Dalen-Oskam 13.30
Thee-koffie
14.00 Opening door Marijke Mooijaart, voorzitter van de Commissie voor taalen letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
14.15 Joep Leerssen (Universiteit van Amsterdam) ‘De historiciteit van de canon
en de geschiedenis van het verleden’
14.45 Frans-Willem Korsten (Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit
Rotterdam) ‘Fluïde geschiedenissen verbonden door literatuur’
15.15 Pauze
15.45 Jan Oosterholt (Université Charles de Gaulle - Lille 3)
‘Literatuurgeschiedenis tussen winkel van Sinkel en speciaalzaak’ 16.15 Bart van
den Haak (Alberdingk Thijm College, Hilversum) ‘Een gelukkige klas. Nederlandse
literatuur en de Tweede Fase van het VO’
Na afloop van het symposium biedt het bestuur van de Maatschappij de deelnemers
een borrel aan.

Oproep voor vrijwilliger actualiseren en onderhouden site NLM
De redactie van het Nieuw Letterkundig Magazijn zoekt een vrijwilliger die bereid
is de site van het Magazijn te actualiseren en te onderhouden. Deze taak betreft met
name de Inhoudsopgave (t/m 2006 bijgehouden) en het Alfabetisch register (eveneens
t/m 2006 bijgehouden). De redactie heeft naast het vele redactiewerk geen tijd om
deze taak erbij te nemen. Wie biedt zich aan?!

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 28

45

De man van het beeld aan het woord
Jan Vos' Zeege der Schilderkunst (1654)
Nina Geerdink
De Amsterdamse dichter Jan Vos (1610-1667) staat in de
literatuurgeschiedenis bekend als de ‘man van het beeld’. Dit imago stoelt
onder andere op de veronderstelling dat Vos intensieve contacten
onderhield met kunstschilders. Maar waren die contacten werkelijk zo
intensief? In de gedichten van Vos is er weliswaar veel aandacht voor
schilderkunst, maar daarmee lijkt Vos niet zozeer schilders als wel een
heel andere doelgroep aan te willen spreken: de Amsterdamse
stadsregenten.
Jan Vos was een geboren en getogen Amsterdammer met een glazenmakersbedrijfje
in de Kalverstraat. Hij was actief als dichter vanaf de jaren veertig en vergaarde in
korte tijd een centrale positie in het Amsterdamse dichterslandschap. Onder het motto
‘het zien gaat voor het zeggen’ schreef hij tragedies die bol stonden van gruwelen
en spektakel: Aran en Titus (1641) en Medea (1667). Hij was vanaf 1647 tot aan zijn
dood in 1667 bijna onafgebroken schouwburghoofd en zorgde op het toneel van de
Amsterdamse schouwburg voor meer visueel spektakel dan ooit. Als er iets te vieren
viel in Amsterdam, wisten de burgemeesters bij wie ze aan moesten kloppen: steevast
werd Vos gevraagd om zogenaamde ‘vertoningen’ (tableaux vivants) te ontwerpen
en te organiseren, die op de Dam of op een stoet met toneelwagens getoond werden.
Ook bij de stadsregenten thuis was Vos een graag geziene gast. Hij werd uitgenodigd
voor bruiloften en partijen, en voor zomerse verblijven op de chique buitenhuizen
van de Amsterdammers. Naar aanleiding van deze aangelegenheden schreef hij
lovende gedichten. Niet zelden gingen deze over schilderijen in bezit van de
kunstminnende regentenklasse, of over portretten waarop ze zich had laten
vereeuwigen.
Dat Vos bekend is komen te staan als de ‘man van het beeld’, hoeft al met al niet
te verbazen. Het is bovendien zeer aannemelijk dat hij veel kunstschilders in
Amsterdam persoonlijk gekend heeft. Omdat hij glazenmaker was, zat hij bij hetzelfde
St.-Lucasgilde als de kunstschilders. Enkelen van hen zal hij regelmatig tegengekomen
zijn bij het werken aan de decoratie van stedelijke nieuwbouw, zoals het prestigieuze
stadhuis uit 1655, nu het Paleis op de Dam. Tevens kon Vos met kunstschilders in
contact komen door zijn relaties met prominente figuren uit de Amsterdamse
regentenklasse, die vaak kunstschilders over de vloer hadden. Betekent dit ook dat
Vos en de Amsterdamse kunstschilders op goede voet met elkaar verkeerden en
intensief contact onderhielden, zoals wel verondersteld is?1
Uit zijn oeuvre komt een ander beeld naar voren. Vos' gedichten, in 1662 en 1671
verzameld in twee delen Alle de gedichten, zijn de voornaamste bron voor zijn
netwerken. Hij gebruikte zijn gedichten voor het verwerven en consolideren van
contacten,
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vooral met leden van de Amsterdamse elite.2 De relatie die hij onderhield met de
Amsterdamse stadsregenten, kan gekarakteriseerd worden als een ‘patronagerelatie’:
in ruil voor lovende gedichten waarin hun beleid ondersteund werd, en voor een
schouwburgprogramma dat hetzelfde beoogde, verkreeg Vos van de regenten allerlei
gunsten, van opdrachten om glazen te zetten tot uitnodigingen voor diners in de
huiselijke kring. Vos schreef talloze lovende gedichten voor stadsregenten.
De aandacht die hij in zijn dichtwerk aan schilders besteedt, valt daarbij in het
niet. Er zijn nauwelijks gedichten met een schilder als geadresseerde en in de ruim
160 gedichten die Vos schreef naar aanleiding van portretten, wordt de schilder van
het portret weliswaar regelmatig genoemd, maar gaat het uiteindelijk altijd om de
geportretteerde - en dát is vaak een stadsregent. In de gedichten die Vos schreef naar
aanleiding van andere schilderijen, nog eens ruim 180, worden de schilders soms
helemaal niet genoemd, of slechts met initialen aangeduid.3

Een lofdicht op de schilderkunst?
In 1654 schrijft Vos een lang allegorisch gedicht waarin de Schilderkunst het opneemt
tegen de Dood (en wint): Strydt tusschen de Doodt en Natuur, of Zeege der
Schilderkunst (verder vermeld als: de Zeege).4 In deze lofzang op de schilderkunst
wordt een groot aantal schilders genoemd, wat suggereert dat Vos deze kunstschilders
persoonlijk kende. Het gedicht kan bovendien in verband gebracht worden met het
jaarfeest van het Amsterdamse schildersgilde op 21 oktober 1654, waarbij de
zogenaamde ‘Broederschap der schilderkunst’ opgericht werd.5 Literatuurhistorica
Schenkeveld-Van der Dussen schrijft daarom: ‘Het was (...) Vos' bedoeling, of
misschien zelfs wel zijn opdracht, in het kader van de oprichting van de
“Broederschap” de schilderkunst te prijzen (...).’6 De Duitse kunsthistoricus Weber
stelt zelfs dat Vos met zijn Zeege vooral een bijdrage wilde leveren aan de emancipatie
van de kunstschilders.7 Hoewel de lof voor de schilderkunst in de Zeege buiten kijf
staat, denk ik niet dat Vos met dit gedicht beoogd heeft lippendienst te bewijzen aan
de kunstschilders.
Over de in 1654 opgerichte ‘Broederschap der Schilderkunst’ is weinig bekend.
Op basis van Vos' gedicht is gesuggereerd dat dit genootschap zich richtte op het
faciliteren en ‘aankleden’ van de jaarlijkse St.-Lucasvieringen. Vos schrijft immers:
Deez'* zullen in dit hooft der watersteên**,
Een broederschap, door Kretsers raadt,
oprechten,
Om u*** op 't jaargety ten dienst te staan.
(452-454)

Met ‘Kretsers raadt’ (453) verwees Vos naar de rol van Marten Kretser (1598-1670).
Deze was een belangrijke figuur in het Amsterdamse culturele leven, als
kunsthandelaar en -verzamelaar, en enkele jaren als schouwburghoofd. Hij zou een
van de initiatiefnemers van de broederschap zijn geweest.8
*
**
***

schilders en dichters
Amsterdam
de Schilderkunst
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Behalve deze verwijzing naar de broederschap zijn er geen aanwijzingen dat Vos
de Zeege heeft geschreven naar aanleiding van de Lucasviering.9 Ook de opdracht
bij het gedicht wijst niet in die richting.

De opdracht van de Zeege
De Zeege is opgedragen aan Cornelis de Graeff (1599-1664). De Graeff maakte
regelmatig deel uit van het stadsbestuur en was een belangrijke patroon voor Vos.
In het opdrachtgedicht voor hem vat Vos samen wat er in de Zeege staat te gebeuren:
De felle Doodt, o Graaf! verlieft op graven,
Vertoont zich hier tot schrik van 't aardts geslacht;
(...)
Natuur laat zich tot hulp der menschen vinden.
Zy rukt haar kracht, door noodt geparst*, by een:
Maar d'alverdelgster wordt om niet bestreên;
Haar ziekten weeten alles te verslinden.
(...)
Nu komt de Kunst, gewapent met haar verven,
En puikpenseelen**, tot bederf van 't graf.
Zy maalt*** de menschen naar het leeven af.
Zoo hoedt men al wat leeft voor 't eeuwigh
sterven.

*
**
***

gedwongen
beste penselen
schildert

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 28

47

Portretgravure van Jan Vos door Karel Dujardin, met onderschrift van Vondel. Opgenomen in het
eerste deel van Alle de gedichten (Amsterdam, Jacob Lescaille, 1662). UvA, Bijzondere Collecties,
OTM O 76-242 (1).

Hoewel Vos De Graeff hier rechtstreeks aanspreekt, laat hij niets los over zijn
motief om dit gedicht juist aan hem op te dragen.
Veelzeggend is dat Vos de Zeege niet heeft opgedragen aan een schilder, een
collega-schouwburghoofd of een burgemeester die direct bij de viering of de
broederschap betrokken was. Uit de opdracht aan Cornelis de Graeff, die voor zover
bekend niets met de broederschap te maken had, blijkt dat Vos niet de schilders,
maar de stadsregenten als belangrijkste publiek voor ogen had. Daarvoor biedt ook
het gedicht zelf aanwijzingen.

De Zeege der Schilderkunst
In de Zeege wordt in 483 regels verhaald over een aanval op de mensheid door de
Dood, die handelt in opdracht van Jupiter. De mensen vragen Natuur om hulp, maar
na allerlei pogingen blijkt Natuur niet bij machte de aanval van de Dood definitief
af te wenden. In totale wanhoop klopt Natuur dan bij Schilderkunst aan. Dat is een
hele stap, want Natuur en Schilderkunst gingen tot dusverre nauwelijks door één
deur. Schilderkunst is echter direct bereid te helpen, en veegt de Dood en haar helpers
in enkele regels van tafel:
Die groote haatster van het schichtigh* sterven,**
Die wapendt haar*** in spijt**** van 't hongrigh
graf,
Met allerhande puik van vaste verven;
En teekende de mensch naar 't leeven af.
De Doodt begon hier door van schrik te beeven.
(425-429)
*
**
***
****

plotselinge
de Schilderkunst
zich
tot spijt
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Vervolgens bedankt Natuur Schilderkunst en ze grijpt de goede afloop aan om met
terugwerkende kracht de groei en bloei van Amsterdam te voorspellen.
Het gedicht bevat grote lof voor de schilderkunst door te stellen dat deze in staat
is de mensheid onsterfelijk te maken, maar de lof wordt nauwelijks uitgewerkt. Pas
als Natuur overweegt Schilderkunst om hulp te vragen, ruim over de helft van het
gedicht, wordt er voor het eerst van haar gerept. De grote kracht van Schilderkunst
blijkt vervolgens uit haar snelle winst - tegenover de acht regels waarin Schilderkunst
korte metten maakt met de Dood, staan 159 regels (205-364) waarin Natuur dat
vergeefs probeert - maar daardoor is er tegelijkertijd relatief weinig aandacht voor
haar interventie. In de regels voorafgaand aan de overwinning van Schilderkunst
wordt zij in de meest vleiende bewoordingen geïntroduceerd, maar er is ook ruimte
voor de twijfels van Natuur, die het vanwege hun concurrerende positie niet zo met
Schilderkunst opheeft. Zij is een ‘bittre vyand’ (373), en wordt beschreven als iemand
die ‘by wijl verachte dingen’ verkiest (385).
Daar komt nog bij dat een aantal regels van de introductie van Schilderkunst gewijd
wordt aan haar zusterkunst:
De Poëzy haar grootste zuster, daar
De braafste* geesten 't keurigh oor naar vlyen,
Hadt zy, tot hulp, gestaadigh neevens haar:
Want zy wist voordeel uit haar raadt te haalen.
Deez' twee zijn by de Grooten groot geacht.
De kunsten gaan tot in de Konings zaalen.
(398-403)

*

dapperste
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Dichtkunst is niet alleen Schilderkunsts ‘grootste’ zuster, zij is ook de kunst die de
oren van grootse mensen bedient en Schilderkunst van raad voorziet. In de laatste
regels van het citaat worden Schilderkunst en Dichtkunst op één lijn gesteld: beiden
worden hooggeacht door belangrijke mensen en bedienen zelfs koningen. Vos toont
zo de beperkingen van de machtige Schilderkunst: zij blijkt Dichtkunst naast zich
nodig te hebben. Later in het gedicht wordt daar opnieuw naar verwezen. Als Natuur
haar verzoek uitgesproken heeft, en Schilderkunst reageert, doet zij dat ‘door het
wenken van haar oogen’ (423). Voor wie dit niet begrijpt, voegt de dichter tussen
haakjes toe ‘(Want zy is stom)’ (424) - zij kan niet spreken.
Het is dus niet Schilderkunst alleen, die in de passage voorafgaand aan de
overwinning geprezen wordt. Ook na de overwinning is niet alle eer en glorie voor
haar weggelegd. De lofzang die Natuur vanaf regel 435 uitspreekt, is vooral een
lofzang op de stad Amsterdam. Hier wordt immers met terugwerkende kracht de
voorspelling gedaan dat er een stad zal ontstaan, Amsterdam, die het ‘hooft der
watersteên’ (452) zal zijn en waar mannen door ‘wijze raaden, / Hun landt behoeden
voor het woest Geweldt’ (473-474). Deze lof voor Amsterdam betreft haar politieke
en commerciële betekenis, maar de meeste aandacht gaat uit naar de kunst. Opnieuw
is dit niet alleen de schilderkunst. Het zal in Amsterdam niet slechts ‘grimmelen van
schilders’, maar ook van ‘Poëeten’ (451): ‘Apollo zal hier met Apelles paaren’ (459).

De zege van Amsterdam: patronage
De aandacht voor de dicht- en schilderkunst in de voorspelling van Natuur maakt
deel uit van een web van impliciete verwijzingen naar ‘patronage’. Vos onderstreept
daarmee wat hij de regenten als dichter kan bieden, en wat hij daarvoor terug
verwacht. Dit speelt een belangrijke rol in het consolideren van de patronagerelatie
tussen hem en de regenten. Al in de hierboven geciteerde versregels over de
waardering van de schilderkunst en de dichtkunst door de ‘Grooten’ was sprake van
zo'n verwijzing naar patronage. In de voorspelling waarmee het gedicht afsluit, is
deze thematiek nog sterker aanwezig. De lof voor de stad Amsterdam is immers
grotendeels gestoeld op haar bescherming van de kunsten:
Die Stadt zal zich zoo ver, door haare verven
Doen roemen, als haar scheepen zee beslaan.
(469-470)

De roem en het voortbestaan van Amsterdam worden rechtstreeks gekoppeld aan de
kunsten. Als Natuur is uitgesproken, sluit de Zeege af met een peroratio waarin
benadrukt wordt dat de aardse onsterfelijkheid van de mensheid - met name de
mannen die de stad besturen - te danken is aan de dicht- en schilderkunst. Amsterdam
wordt in de Zeege niet alleen opgevoerd als de beschermvrouwe van de kunst, de
kunst wordt ook opgevoerd als de beschermvrouwe van Amsterdam.
De schilders die Natuur aan het eind van het gedicht opsomt ter onderbouwing
van de voorspelling (461-466), kunnen in verband gebracht worden met deze
thematiek. Kunsthistorici hebben verondersteld dat de genoemde schilders door Vos
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en zijn tijdgenoten tot de top gerekend werden, of dat zij de schilders waren die de
viering in oktober 1654 bijwoonden.10 Een overeenkomst die van groter belang is
voor mijn betoog, is dat voor alle schilders in Vos' rijtje geldt dat ze een rol speelden
in de patronagenetwerken van de Amsterdamse stadsregenten: deze schilders kregen
allemaal geld en gunsten van de regenten in ruil voor schilderijen die de naam en
faam van deze bestuurders moesten vergroten en hun beleid moesten ondersteunen.
Onder de genoemde schilders zijn Rembrandt van Rijn (1606-1669), Govert Flinck
(1615-1660), Bartholomeus van der Helst (1613-1670), Artur Quellinus (1609-1668)
en Ferdinand Bol (1616-1680).
De schilders uit de Zeege betekenden allemaal iets voor de stad Amsterdam, in
veel gevallen vanwege betrokkenheid bij de decoratie van het stadhuis; zij illustreren
dus de gedachte in het gedicht dat de (schilder)kunst dient ter ondersteuning van de
stad. Vos' Zeege zelf is daar een voorbeeld van: niet alleen door de lof voor
Amsterdam aan het eind van het gedicht, maar ook doordat in het hele gedicht talloze
uitspraken staan die in verband te brengen zijn
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Titelpagina van Strydt tusschen de Doodt en Natuur, of Zeege der Schilderkunst. (Amsterdam, Jacob
Lescaille, 1654). UvA, Bijzondere Collecties, UBM Obr. 5283.

met de regeerders. Dat geldt bijvoorbeeld voor de tweeregelige sententie ‘Wie zich
in dienst begeeft van groote rijken, / Moet wakker zijn tot heil van 't algemeen’
(19-20), of voor ‘Men krijgt geen zeege dan door dapperheeden’ (77).11

Een toegift
In de uitgave van de Zeege uit 1654 zijn achter het gedicht nog 51 kortere gedichten
opgenomen. In veel daarvan staat de levendigheid en de natuurgetrouwheid van de
schilderkunst centraal, net als in de Zeege zelf. Schilderkunst is immers in staat de
Dood te verslaan omdat zij de werkelijkheid kan nabootsen en daarmee onsterfelijk
maken. Ik geef een voorbeeld van deze thematiek. In het gedicht ‘Op de schildery
daar Sauel zich zelf doorsteekt’ wordt de op het schilderij verbeelde zelfmoord van
de Bijbelse Saul als een werkelijke moord geïnterpreteerd: ‘Hier vloeit geen verf,
maar bloedt’ (14), luidt het. In het gedicht ‘Op de geschilderde bloemen van Pater
Zeegers. Aan de Lent’ is de thematiek van de Zeege zelfs heel nadrukkelijk aanwezig,
omdat hier letterlijk gesteld wordt dat Schilderkunst Natuur overtreft. Ook gedichten
die niet over schilderijen gaan, ondersteunen deze thematiek. Zo is er een puntdichtje
‘Op de geneeskunst’, dat geschreven is naar analogie van wat er in de Zeege verhaald
is:
De Doodt verwon* in 't eerst' al wat'er wierdt
geschapen.
Dit speet Natuur, en [zij] heeft de Kunst tot hulp
gebaart.
Geneeskunst strekte voort het Leeven tot een
wapen:
Want toen de Doodt bevondt wat dat de kunst
op d'aardt
Kon werken, deisde zy, en liet ons ruimer
spooren**.
Eens wordt men door Natuur, maar veel door
*
**

overwon
gaf ons ruim baan
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kunst gebooren.

De ‘Geneeskunst’ wordt als ‘Kunst’ gezien, en net als de schilderkunst in de Zeege
naast Natuur geplaatst. En net als de schilderkunst overtreft de geneeskunde Natuur:
Deze kan niet zonder (genees)kunst, want terwijl zij maar eenmaal mensen kan baren,
baart de (genees)kunst mensen telkens opnieuw - door ze beter te maken.
Voor de meeste gedichten die achter de Zeege zijn opgenomen, geldt dat ze niet
alleen de thematiek van het lange gedicht ondersteunen, maar eveneens de
positionering in het netwerk van de stadsregenten. Hoewel een groot aantal over
schilderwerken gaat, is er nauwelijks aandacht voor de makers van de bezongen
schilderijen. Ook zijn er geen gedichten bij die gericht zijn aan een schilder of waarin
een schilder centraal staat. Wel is er in de meeste een verband met de stadsregenten.
Veel gedichten behandelen thema's die voor de Amsterdamse stadsbestuurders van
belang zijn geweest. Zo zijn er korte gedichtjes die Amsterdamse gebouwen bezingen,
zoals het Oost-Indiëhuis, de schermschool of de Waag. Een aantal lijkt een directe
rol te spelen in de patronagerelatie tussen Vos en de regenten, zoals de speelse
gedichten voor de dochters van burgemeester Joan Huydecoper. Leonora, Geertruidt
en Constancy Huydecoper worden
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geprezen voor paardrijkunsten (Leonora), getroost vanwege het verdorren van een
boom (Geertruidt), en, gedrieën, bedankt voor het verzorgen van een maaltijd. Ook
gedichten voor andere (familieleden van) regenten zijn opgenomen. Het meest direct
te verbinden aan deze netwerken zijn de portretdichten die als eerste op de Zeege
volgen. Deze zijn geschreven bij een portret van Cornelis de Graeff, aan wie de
publicatie als geheel is opgedragen, en bij portretten van de zittende burgemeesters
en een kort daarvoor overleden oud-burgemeester.
Niet alleen uit de Zeege zelf en uit de opdracht, maar dus ook uit de gedichten die
opgenomen zijn achter de afzonderlijke publicatie van het gedicht, blijkt dat Vos
zichzelf met deze publicatie vooral aanprijst ten opzichte van zijn patronen, de
Amsterdamse stadsregenten. In vergelijking met hen komen de schilders er maar
bekaaid vanaf. Blijkbaar liet Vos zich aan kunstschilders toch niet al te veel gelegen
liggen - in ieder geval niet in zijn gedichten.

Eindnoten:
1 Zie bijvoorbeeld: W.J.C. Buitendijk, Jan Vos' Toneelwerken. Assen/Amsterdam 1975, p. 8-9;
en M.A. Schenkeveld-Van der Dussen, ‘Ut pictura poesis? De paragone tussen dicht- en
schilderkunst bij Jan Vos en Jan Six van Chandelier’. In: Nederlandse letterkunde 6 (2001), 2,
p. 102-103.
2 Ik werk aan een proefschrift over de sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos, dat
in 2011 moet verschijnen.
3 Een uitzondering is Govert Flinck. Deze schilder krijgt in de beeldgedichten meer aandacht
dan andere schilders; Vos schrijft voor hem bovendien nog enkele andere gedichten. Ik vermoed
dat de aandacht voor Flinck verband houdt met diens vooraanstaande positie in Amsterdamse
regentenkringen.
4 Het gedicht werd in 1654 gepubliceerd bij Jacob Lescaille in Amsterdam en is opgenomen in
Vos' verzameld werk Alle de gedichten (Adg), dl.I, p. 123-141.
5 De naamdag van Sint-Lucas viel op 18 oktober. De jaarlijkse vieringen van St.-Lucasgilden
werden daarom vaak rondom die datum gehouden. Zie voor details over de viering H. Postma
en M. Blok, ‘Duidelijkheid omtrent de Amsterdamse St.-Lukasfeesten in 1653 en 1654’. In:
Oud Holland 105 (1991), 1, p. 32.
6 Schenkeveld-Van der Dussen 2001, p. 32.
7 G. Weber, Der Lobtopos des ‘lebenden’ Bildes. Jan Vos und sein Zeege der Schilderkunst von
1654. Zürich/Windesheim/New York, 1991, p. 26.
8 Weber 1991, p. 91.
9 W.L. Strauss en M. van der Meulen, The Rembrandt Documents, New York, 1979, p. 321 stellen
zelfs dat de Zeege vóór 21 september 1654 gepubliceerd moet zijn. In dat geval kan het gedicht
in ieder geval niet naar aanleiding van de broederschap geschreven zijn, maar hooguit naar
aanleiding van het idee de broederschap op te richten.
10 Weber 1991, p. 33-45.
11 Andere voorbeelden in de regels 11, 143, 288-292, 346-347.
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Eerherstel voor George Austen
Piet Kralt
In de Perpetuareeks van uitgeverij Polak en Van Gennep verscheen in
2009 Jane Austens Pride and Prejudice onder de titel Trots en vooroordeel.
Het is een fraai gebonden uitgave, zoals we die kennen van deze reeks.
De vertaling van Annelies Roeleveld en Margret Stevens is correct, het
Nederlands is levendig. Het ‘Nawoord’ van Cisca Dresselhuys is weinig
informatief maar lichtvoetig en zeer leesbaar. Het wordt echter ontsierd
door een onheuse aanval op Austens vader, de predikant George Austen.
Een schoolvoorbeeld van selectief omgaan met historische bronnen, en
alleen daarom al een korte bespreking waard.
Wat is het geval? In Trots en vooroordeel komt een Mr Bennet voor, een geestig en
vermoedelijk erudiet man, maar egocentrisch en zonder enig
verantwoordelijkheidsbesef. Hij heeft geen zoon en zijn landgoed zal daarom volgens
het geldende erfrecht bij zijn dood overgaan naar een neef. Om het lot dat zijn vrouw
en vijf dochters dan wacht, bekommert hij zich in het geheel niet. ‘Tel uit je winst
met zo'n vader’, concludeert Dresselhuys terecht. Maar na die juiste opmerking neemt
haar betoog een vreemde wending. Ze betrekt Jane Austens eigen vader erbij en
beweert dat die model heeft gestaan voor de kille Mr Bennet. Een uit de lucht gegrepen
identificatie.

George Austen versus Mr Bennet
Dresselhuys baseert zich op twee uitspraken van Fay Weldon in haar boek Letters
to Alice on First reading Jane Austen. Ze luiden als volgt, in de vertaling van het
‘Nawoord’: ‘Ze [Jane] zat bij haar moeder onder de plak, terwijl ze altijd bewondering
voelde voor een vader die niets voor haar deed. Net als mijnheer Bennet in Pride
and Prejudice liet hij zijn vrouw en kinderen onverzorgd achter.’ En: ‘Hoewel Jane
zich altijd bleef inspannen haar vader “goed en vriendelijk” te vinden, ben ik geneigd
te denken dat hij een gevoelloze, egocentrische man was, die model gestaan heeft
voor mijnheer Bennet.’
Laat ik beginnen met het tweede citaat. Het komt uit de twaalfde brief. Weldon
schrijft daar over Austens roman Mansfield Park. Daarin treden twee jonge vrouwen
op, eentje die weet wat ze wil en van zich afbijt, en een lief, zachtaardig en afwachtend
schepseltje, respectievelijk Mary Crawford en Fanny Price. Weldon veronderstelt
nu dat die twee teruggaan op twee aspecten van Austens persoonlijkheid: ‘the bad
bit’ en ‘the good bit’. De eerste is de vrouw van de scherpe grappen. De tweede is
degene die bleef geloven dat haar vader ‘goed en vriendelijk’ was ‘and not, as I tend
to believe, the callous and egocentric model for Mr Bennet.’1
Het is psychologiserende literatuurbeschouwing van de slechtste soort. De
redenering rammelt aan alle kanten. Weldon stapelt veronderstelling op
veronderstelling. Zij meent dat vader Austen een gevoelloze man was. Ze denkt dat
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dochter Jane hem niet doorzag en hem goed en vriendelijk vond. Ze neemt aan dat
dochter Jane hem wel doorzag en hem portretteerde in Mr Bennet. Ze gaat ervan uit
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dat deze (onmogelijk gespleten) auteur de twee kanten van haar persoonlijkheid heeft
geprojecteerd in Fanny Price en Mary Crawford. En dan cirkelt de redenering terug
naar haar begin.
Weldon geeft voor haar geloof in de slechte vader in deze twaalfde brief geen
argument. Maar ze zal doelen op een uitspraak die ze in de derde brief doet,
Dresselhuys' eerste citaat: ‘like Mr Bennet in Pride and Prejudice he left his wife
and children unprovided for.’2 Een loze bewering en dus een loos argument.
Cisca Dresselhuys had er alert op moeten zijn: Mr Bennet bezit een landgoed; hij
is niet schatrijk maar wel rijk. George Austen was in Dresselhuys' eigen woorden
‘een arme dominee’. De mogelijkheid om vrouw en twee ongehuwde dochters
verzorgd achter te laten, ontbrak hem. Niemand weet wat hij voor dat doel gedaan
heeft of nagelaten. Maar de feiten die bekend zijn, wijzen op een hard werkende man
die veel voor zijn kinderen overhad.

Geldelijk vermogen
George was vroeg wees. Zijn moeder stierf toen hij twee jaar oud was, zijn vader
toen hij zes was. Een rijke oudoom werd zijn voogd. Daardoor kon hij naar de bekende
Tonbridge School en daarna, op zestienjarige leeftijd, naar Oxford. Vierentwintig
jaar oud was hij, toen hij tot predikant werd gewijd, en hij was dertig toen hij in
Steventon werd bevestigd. (Hij had al die jaren verschillende banen en baantjes
gehad: fellow en proctor te Oxford, hulponderwijzer in Tonbridge, kapelaan in
Shipbourne.) Het werk in Steventon liet hij nog drie jaar aan een ander over. In 1764
trouwde hij, bijna drieëndertig jaar oud, de vierentwintigjarige Cassandra Leigh en
werd hij daadwerkelijk dominee. Het paar kreeg in de loop der jaren zes zonen (en
niet zeven, zoals Dresselhuys abusievelijk meldt) en twee dochters. Geen van de
kinderen stierf op jeugdige leeftijd, een hoge uitzondering in die tijd; Jane was de
eerste van de acht die overleed, in 1817, eenenveertig jaar oud.
Voor het grote gezin was het predikantentraktement nauwelijks voldoende. George
Austen runde daarom ook een boerenbedrijf (de akkers en weilanden lagen om de
pastorie) en verdiende bovendien

Miniatuurportret van dominee George Austen, vader van Jane Austen, geschilderd in 1881. (Jane
Austen Memorial Trust, Chawton).
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bij door les te geven aan inwonende jongelui. Bepaald een heel ander leven dan dat
van Mr Bennet, die niet veel anders doet dan in zijn studeerkamer boekjes lezen.
In 1801, toen hij zeventig werd, trok George Austen zich terug. Een pensioen
bestond niet; hij bleef in naam de dominee van Steventon en ontving het daarbij
behorende traktement van zo'n 600 pond per jaar.3 Met zijn vrouw en twee
ongetrouwde dochters ging hij wonen in Bath. Het inkomen was beperkt, maar toch
ook weer niet zo beperkt dat de familie zich geen personeel kon veroorloven. ‘We
plan’, schreef Jane aan haar zus Cassandra, ‘having a steady Cook, & a young giddy
Housemaid, with a sedate, middle aged Man, who is to undertake the double office
of Husband to the former & sweetheart to the latter.’4 Vier jaar leefden ze in Bath
toen
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George Austen op 21 januari 1805 overleed. Met zijn heengaan verviel het traktement.
Zijn zonen namen de taak van deze ‘best of fathers, and men’ (zoals één van hen hun
vader omschreef5) over. Ik denk niet dat ze hem verweten hebben dat hun moeder
en zussen onverzorgd achterbleven. Want zoals het gegaan was, zo ging het in die
tijd.

Zorgzame vader?
Men kan zich nog twee vragen stellen. Wat deed George Austen, behalve zorgen
voor de kost, verder nog voor zijn kinderen? En: zijn er uitspraken van mensen die
hem gekend hebben, over zijn karakter, instelling, levensstijl enzovoort? In beide
gevallen moeten we het doen met gegevens die toevallig bewaard zijn gebleven. Het
zijn er niet veel. Maar ze wijzen wel in een bepaalde richting en dat is niet die van
de gevoelloze Mr Bennet.
Zoon Frank ging op twaalfjarige leeftijd naar de Royal Naval Academy in
Portsmouth. Twee jaar later vertrok hij als vrijwilliger aan boord van de Perseverance
naar Oost-Indië. Zijn vader schreef toen een ‘Memorandum’ voor hem. Frank (later
Sir Francis William Austen) is tweeënnegentig jaar geworden. Hij is opgeklommen
tot de hoogste rang bij de marine, die van Admiral of the Fleet. Toen hij stierf, vond
men tussen zijn nagelaten papieren het ‘Memorandum’ van zijn vader terug. De man
moet er ongelooflijk veel waarde aan hebben gehecht. Ik citeer er één zin uit. ‘You
may either by a contemptuous, unkind and selfish manner create disgust and dislike;
or by affability, good humour and compliance, become the object of esteem and
affection; which of these very opposite paths 'tis your interest to pursue I need not
say.’6
Zijn vader is hem trouwens nog op andere wijze te hulp gekomen. Toen Frank in
1794 naar zijn zin te lang op promotie moest wachten, vroeg hij zijn vader voor hem
te lobbyen. Het voert hier te ver uiteen te zetten via welke kanalen dat voor George
Austen mogelijk was. Voldoende is het te melden dat hij aan het werk toog.7
Dan is er het bekende briefje van 1 november 1797. Van oktober 1796 tot augustus
1797 schreef de eenentwintigjarige Jane Austen de roman First Impressions. Op 1
november schreef haar vader een

De pastorie te Steventon (afgebroken rond 1824). Tekening door Jane Austens nicht Anna. (Jane
Austen Memorial Trust, Chawton).

briefje naar de uitgevers Cadell and Davies in Londen waarin hij het boek ter
publicatie aanbood. Hij informeerde onder andere naar de kosten van een uitgave ‘at
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the Author's risk’. Dit betekent dat vader Austen eventueel bereid was Jane financieel
bij te staan. Zij had immers geen geld van zichzelf. ‘Lucky Jane’, schrijft Claire
Harman, ‘though, to have a parent who was so active on her behalf, and whose pride
in his daughter's achievement shines through this slightly mis-aimed business letter.’8
Honan concludeert terecht dat de vader voor dochter Jane net zoveel deed als voor
zoon Frank.9 Weldon vermeldt het briefje.10 Het had haar te denken moeten geven.
Dresselhuys verzwijgt het, hoewel ze het bij Weldon tegen moet zijn gekomen. Dat
geeft de lezer van haar ‘Naschrift’ te denken. (De Londense uitgever ging niet op
het aanbod in. Austen bewerkte het manuscript later tot haar roman Pride and
Prejudice.)
Er zijn enkele uitspraken over George Austen bewaard gebleven. Maar voor ik
die citeer, eerst iets anders. George Holbert Tuckers beeld van de man is precies
tegengesteld aan dat van Fay Weldon. Volgens Tucker was hij vriendelijk en
zachtaardig,
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Schets van (enige als authentiek erkende) portret van Jane Austen door haar zuster Cassandra, van
rond 1810. (National Portrait Gallery).

geestdriftig en optimistisch, en vooral eerlijk en rechtvaardig tegenover zijn
parochianen. Zijn argumenten zijn, evenmin als die van Weldon, overvloedig. Maar
het ene argument dat hij geeft, snijdt tenminste hout. ‘One example will suffice:
unlike many litigious Hampshire parsons of his time, in all the years he was rector
of Steventon and Deane he never once presented a parishioner before the Consistory
Court of the Diocese of Winchester for non-payment of tithes.’11
Eliza Hancock was een oomzegster van George Austen, de dochter van zijn zuster
Philadelphia. Ze was een vrolijke, geestige briefschrijfster en een onverbeterlijke
flirt. In 1788 logeerde ze enige tijd bij de Austens. Ze was toen getrouwd met een
Franse edelman en dus bekend als Comtesse de Feuillide. Over haar oom schreef ze
aan een andere nicht:
‘What did you think of my Uncle's looks? I was much pleased with them, and if
possible he appeared more amiable than ever to me. What an excellent & pleasing
man he is; I love him most sincerely as indeed I do all of the family.’12
Toen Jane Austen op 18 juli 1817 overleed, had ze nog twee romans in portefeuille.
Die zijn in hetzelfde jaar uitgegeven door haar broer Henry, voorafgegaan door een
‘Biographical Notice of the Author’. Daarin schrijft hij onder andere over hun beider
vader: ‘Being not only a profound scholar, but possessing a most exquisite taste in
every species of literature, it is not wonderful that his daughter Jane should, at a very
early age, have become sensible to the charms of style, and enthusiastic in the
cultivation of her own language.’13
Een vriendelijke, erudiete man dus, met veel gevoel voor stijl, deze George Austen.
Het zijn natuurlijk getuigenissen van naaste familieleden en we moeten er daarom
voorzichtig mee omgaan. Maar er staat niets tegenover, niets dan de loze theorie van
Fay Weldon. Deborah Kaplan die ook vanuit een feministisch standpunt naar Austens
werk kijkt, maar op niveau, neemt Henry Austens getuigenis zonder commentaar
over.14
In haar brieven refereert Jane Austen zelden aan het karakter, de houding en de
geest van haar vader. Ze schrijft over de verkoop en het gewicht van varkens en
schapen en dergelijke zaken. Een paar opmerkingen zeggen iets meer over hem en
haar verhouding tot hem. Acht jaar na zijn dood zinspeelt ze met enige weemoed op
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zijn liefde voor de klassieken. Ze vertelt hoe hij zich inspant voor zijn zoon Charles.
Ze bericht dat een oud-leerling van hem het gezin heeft uitgenodigd een vakantie bij
hem door te brengen. En dan zijn er de uitlatingen bij zijn overlijden. Ze schrijft
dezelfde dag nog aan haar broer Frank en de dag daarop nog eens, omdat ze ontdekt
heeft dat hij op een ander adres verblijft. Enkele zinnen daaruit volgen hier. ‘The
loss of such a Parent must be felt, or we should be Brutes.’ ‘We have lost an Excellent
Father.’ ‘His tenderness as a Father, who can do justice to?’15 Natuurlijk, het zijn
zinnen geschreven vlak na een plotseling overlijden. Dat kleurt ze. Maar aan de
oprechtheid ervan hoeven we daarom niet te twijfelen.
Het bronnenmateriaal is te summier om een de-
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finitief oordeel over vader George Austen te vellen. Maggie Lane concludeert: ‘He
seems to have combined a love of scholarship with a serene temperament and a
cheerful readiness to take on work.’16 Claire Tomalin vat haar oordeel aldus samen:
‘He was a busy man but good-tempered, no doubt prizing domestic life the more for
having been an orphan himself.’17 David Nokes beziet hem vanuit het standpunt van
zijn aanstaande bruid: ‘In terms of character Mr Austen was all that she could wish.
He was blessed with a bright and hopeful disposition, combined with a mildness of
temper and steadiness of principle.’18
Het zijn en blijven veronderstellingen. Maar ze berusten op een vastere grond dan
Fay Weldons vooroordeel.
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Gerrit Komrij
Paniek
Dan zie je dichters wijze dingen schrijven
Over de dood, de Ander en meer kwalen,
Over de liefde en dat soort spookverhalen Maar niets daarvan komt bij jou bovendrijven.
Misschien is daar die schim van onderlijven
Of trekt een lichte geur van slijm voorbij Maar daar lijkt het dan toch wel bij te blijven.
Er komt geen geest uit al die vodden vrij.
Ik zal de staat van filosoof nooit halen,
Geen draden worden aan elkaar geknoopt
En er ontstaat uit zoveel noodsignalen
Geen levensles. O muis die trappenloopt.
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‘Een kus in de Lurlei’ op 15 augustus 1863
Piet Paaltjens wordt François HaverSchmidt
Jochen Becker
Onder de nagelaten papieren van François HaverSchmidt (1835-1894),
alias Piet Paaltjens, die in de Leidse Universiteitsbibliotheek worden
bewaard, bevindt zich een getekend verslag van zijn huwelijksreis. Een
van de tekeningen wordt hier, vooruitlopend op een nader onderzoek van
het hele dagboekje, voorgesteld.
In de late voormiddag van zaterdag 15 augustus 1863 reden de Den Helderse predikant
François HaverSchmidt en zijn vrouw Jacoba Johanna Maria (Coos/Koos) Osti
(1841-1891) in de trein door de tunnel onder de Loreley (aan de rechterkant van de
Rijn bij stroomkilometer 554,2 tegenover Oberwesel). Hier gaf Haverschmidt zijn
vrouw - zij waren net negen dagen getrouwd - een kus. Zoiets deed je natuurlijk niet
in het openbaar, maar het donker van de 397 meter onder de rots gaf hun toch zo'n
dertig seconden het gevoel onbespied te zijn. Een flinke zoen dus.1
Wij weten van deze heimelijke kus van HaverSchmidt zelf. Hij heeft zijn
huwelijksreis in een tekenboekje vastgelegd, zoals hij dat ook op andere reizen
bijhield. Elke dag maakte hij een schetsje, van het afscheid van de schoonouders in
Utrecht op 6 augustus tot de terugkomst daar, dertien dagen later. In hoog tempo had
het paar per trein en boot de Rijnreis tot Frankfurt afgelegd en was het nu op weg
terug. Een hele dag werd voor de reis van Wiesbaden naar Brussel uitgetrokken
(afb.1) Daar zou

Haverschmidt omstreeks 1867.

het koppel nog twee dagen verblijven, waarschijnlijk om een beetje bij te komen van
het razendsnel afgelegde traject.
De hierbij afgebeelde vluchtige potloodtekening van 9 bij 17 cm geeft een aanzicht,
van het zuidwesten over de stroom heen, op de rots en het naar rechts aansluitende
Taunus-gebergte. De steil afvallende helling toont wat onder de top een mannelijk
profiel. Halverwege zit de nogal grof uitgevallen gekroonde Loreley, die in haar
rechterhand een kam houdt. Uit het water links kijkt een breed lachende en met
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bladeren gekranste man naar haar op - waarschijnlijk Vader Rijn. Voor hem zwemmen
twee vissen in het water. Rechtsonder opent zich de zuidingang van
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1 Haverschmidt met zijn jonge bruid op huwelijksreis.

2 ‘Een kus in de Lurlei’.

de net aangelegde tunnel. Door dichte potloodarceringen heen zien we in de tunnel
een trein die Rijnafwaarts, naar het noorden dus, rijdt. Hierin zit, door een overgroot
raam te zien, een stel, waarvan de man de tegenover hem zittende vrouw kust. Hij
draagt een hoge hoed, zij een platte reishoed - de hoofddeksels, die wij ook in andere
scènes tegenkomen. Het bijschrift vat samen wat we zien: ‘Een kus in de Lurlei’.
HaverSchmidt zelf onderstreept het ‘in’ (afb.2).
In de trein gezeten kon HaverSchmidt dit panorama natuurlijk niet zien. Hij moest,
wat hij anders niet nodig had, op een voorbeeld terugvallen. Aangezien hij de
tekeningen kennelijk niet achteraf maar onderweg maakte, zal dat de reisgids geweest
zijn, de Baedeker, die vier keer in het dagboekje verschijnt, totdat Koos hem weer
opgelucht uit haar hand laat vallen als zij (op de laatste tekening van het reisverslag)
weer terug bij haar ouders in Utrecht aankomt (afb.3). Het jonge paar heeft naar alle
waarschijnlijkheid de meest recente uitgave van 1862 gebruikt die voor de reis was
aangeschaft. Op zijn eerdere reis gebruikte HaverSchmidt de Baedeker wel in
Antwerpen, maar niet voor de ‘Rheinlande’. Deze twaalfde druk bevat veertien
lithografeën, waaronder de ‘Lurley’, geheel overeenstemmend met onze schets en
ook met het merkwaardige profiel, waarin Baedeker de trekken van Napoleon I
herkent (afb.2 en 4).2
De reisgidsen die de uitgever Karl Baedeker (1801-1859) uit Koblenz sinds de
vroege jaren dertig ‘für Schnellreisende’ had uitgegeven, waren een geweldig succes.
Nadat hij uitsluitend met Duitstalige ‘Rheinreisen’ begonnen was, bediende hij al
snel een internationaal publiek voor landen door de hele wereld. Alleen voor het
Engelse taalgebied waren de gidsen van Murray geduchte concurrenten. Op een van
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HaverSchmidts schetsjes zit op de boot naast het jonge stel met zijn Baedeker een
Engelse dame met haar Murray. Onder meer het gebruik van reisgidsen leidde ertoe
dat belangrijke bezienswaardigheden en feiten door particuliere dagboekschrijvers
niet meer zo nadrukkelijk beschreven hoefden te worden. Maar ze werden ook minder
goed waargenomen. De gids vervangt de authentieke ervaring, wat Bernard Gewin
al in 1840 betreurt. Een generatie later klaagt Carel Vosmaer: ‘Op bevel
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3 Thuiskomst in Utrecht.

van den Murray of Baedeker zullen zij [de “hedendaagsche reizigers”, JB] zuchten
in de kerker van Chillon, even hê! zeggen van de Jungfrau, in het voorbijgaan,
vluchtigjes, vluchtigjes hun lof schenken aan de kathedraal te Florence (...) En dan
naar huis, met even ledig hoofd als bij den uittocht, met uitzondering, dat er een paar
hokjes gevuld blijven met wat er van den Guide in is blijven hangen.’3

De reis
Zo'n reisje langs de Rijn was omstreeks het midden van de eeuw gemakkelijker
geworden. De eindeloze douanecontroles waren verminderd, het toegenomen verkeer
met stoomboten en de aanleg van spoorlijnen hadden de reis goedkoper en minder
omslachtig gemaakt. HaverSchmidt verdiende als predikant in Den Helder, waar hij
in 1862 was beroepen, vijftienhonderd gulden. Hij had zich verloofd met Koos, de
dochter van een niet onbemiddelde ijzerwarenhandelaar aan de Utrechtse Oude
Gracht, die hij op de bruiloft van zijn vriend Adrianus van Wessen in Tiel had leren
kennen. Waarschijnlijk probeerden zij zo snel mogelijk zo ver mogelijk te komen.
HaverSchmidt was als student al een keer in Godesberg geweest (in 1853) en had in
1861 een ‘reis door België en langs den Rijn’ ondernomen. Zijn bruid had
waarschijnlijk nooit eerder de landsgrenzen overschreden. Wie tot de betere standen
behoorde, trok voor een huwelijksreis meer tijd uit en vond een Rijntochtje toch al
gauw wat populair. De overgrote meerderheid van de Nederlanders kon toen van
welk soort huwelijksreis slechts dromen.4
Huwelijksreizen vervingen in die jaren geleidelijk de vroeger gebruikelijke
uitgebreide bruiloften. Omstreeks het midden van de eeuw betreurt Jacobus Scheltema
nog het ‘hoogst onkiesche, hetwelk daarin gelegen is, dat de bruid in een vreemd
huis tot den stand van vrouw overgaat, en dat het jonge paar, de heilige eerste week
doorbrengt onder vreemden en in eene herberg’. Hasebroek specificeert het reisdoel:
‘Vroeger schaakten de minnaars hun liefje vóór het huwelijk: het heeft er veel van,
dat ze ze nu na het huwelijk schaken (...) men doet (...) alsof het huwelijksgeluk een
schat is, door den Draak van
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4 De Loreley.

den Drachenfelz [!] of den Berggeest van het Zevengebergte bewaakt.’ Gepubliceerd
zijn - helaas niet geïllustreerde - verslagen van gefortuneerde stellen uit 1835 en
1837. Zij trekken er meer tijd voor uit en maken onder meer gebruik van gehuurde
rijtuigen. Een stel ziet daarbij van zijn oorspronkelijk reisdoel af, ‘daar men in
Zwitserland zoo gemakkelijk volgens vertellingen in afgrijselijke diepten kan
neerstorten, of onder de sneeuw begraven en op dergelijke verschrikkelijke manieren
meer zijn dood kan vinden’ en besluit tot ‘een tourtje naar de boorden van den Rijn
en en passant de badplaatsen Aken, Ems en Wiesbaden’. Adriaan van der Hoop geeft
een aardig beeld van dit soort reisjes:5
Men reist met eigen equipage,
Of kiest, om 't beterkoop, de boot.
De grens.... ontpakking der bagage,
Zij bloost... zelfs voor haar echtgenoot.
En Maas- of Rhijn of Moezelstroomen,
Zien 't opgaan van hun huwelijkszon,
Of wel men trekt naar Seines zoomen,
Naar 't nieuwerwetsche Babylon.

De plek
Haastig en stiekem gegeven kussen zijn een in literatuur en film graag gebruikt
motief. In de negentiende eeuw was al een kus in het openbaar een inbreuk op
intimiteit en goede manieren. Het ‘stelen’ van een kus is vanaf de zeventiende en
zeker in de achttiende eeuw een hoogtepunt in de amoureuze poëzie. Zo'n geheime
kus is natuurlijk ook heel wat prikkelender dan de traditionele verlovings- of
huwelijkskus als ‘sublimierte Form des ehelichen Einswerdens,’ zoals het lexicon
het definieert. Dat ook die nog spannend genoeg is, laat Multatuli aan zijn aanstaande
Tine weten: ‘ik die anders nogal stoutmoedig ben, zal er tegen opzien U eene kus te
geven’.6
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Als HaverSchmidt bij de kus ‘in’ de berg al niet aan de liefdeszieke Tannhäuser
gedacht heeft, die zeven jaar in de berg van Venus opgesloten blijft, de mythologische
betekenis van de Loreley kende hij zeker. De steil uit de rivier oprijzende rots was
vanouds door stroomversnellingen gevaarlijk en om zijn meervoudige echo beroemd.
Pas nadat Clemens Brentano in 1801 het gevaar voor schippers met het oeroude
Melusine-motief had verbonden, ontstond de kunstmythe van de blonde,
mannenvernietigende
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Loreley, die even later door Heines gedicht snel wereldberoemd werd. Hoe zeer het
‘Erleben’ van de beroemde rots verandert, laat zich onder meer uit twee
opeenvolgende edities van de (voor de Baedeker) belangrijkste Rijngids, het Handbuch
van Aloys Schreiber, aflezen. In de eerste druk van 1816 is de Loreley daar mannelijk
(der Lurley[fels]), daarna wordt de rots vrouwelijk en wordt ook de Undine vermeld
die ‘in grauen Zeiten’ daar leefde. Tijdens de reis die HaverSchmidt twee jaar eerder
met vrienden had gemaakt, memoreert hij uitdrukkelijk: ‘Heine bezong hare
gevaarlijke schoonheid’. Ook andere reizigers komen niet om de herinnering aan
Heine heen. Voor Vosmaer wordt zijn Rijnreis zelfs een soort aanschouwelijke
literatuurgeschiedenis met als pièce de résistance de Loreley: ‘De Rijnsagen vliegen
voorbij (...) Lurley zit op haar rots en zingt zoo mooi, maar wij hebben geen tijd om
verleid te worden (...) de hollende trein fluit er tegen en vliegt voorbij (...) Hij fluit
en verdwijnt in een tunnel’. Later verbindt hij deze literaire reminiscenties opnieuw
met zijn afkeer van de verwende moderne reiziger: ‘O wat is de Rijn heerlijk, en wat
hinderden mij een paar menschen, die deze streek afgezaagd noemden en klein en
vervelend.’7

De droom
Hoe zit het met HaverSchmidts eigen kusverleden? Wij weten er weinig van. Het
gestoei van Leidse studenten ging in de regel niet verder dan de plaatselijke ‘dochters’,
hoertjes of dienstmeiden, wat weinig schriftelijke neerslag vindt. Alleen aan het eind
van zijn studietijd bekent HaverSchmidt in een brief aan zijn vriend Van Wessem
‘goddank niet zonder schaamte’ dat er - alleen deze keer? - ‘ruwelijk geofferd [werd]
op de altaren van Bacchus en Venus’. We moeten ons de aankomende predikant
waarschijnlijk tamelijk bleu voorstellen, een held meer in woorden dan in werken.
Maar zelfs op papier vloeien de kussen niet rijkelijk. In de poëzie van Piet Paaltjens
is het woord ‘zoen’ op de vingers van een hand te tellen. En dan gaat het altijd om
kussen, die juist niet gegeven zijn - ook dat weer in de beste Heinesche traditie.8
Betsy, wier ‘rijzige figuur’ al ‘hartveroverend achteloos’ op het mos ligt, schenkt
aan een veldfles met witte port ‘wat dromend slechts mijn dichtermond genoten had’.
De dichter klaagt dan ook (33):
O, ware 't noodlot niet alleen behept met koud
Verstand maar ook met warm gevoel, - uw
poezle hand
Had plots de flesch, zoodra ze leeg was, door het
woud
Gekeild, en op mijn lippen had uw mond
gebrand.9

En terwijl zijn lyrische ik de pijn van de onvervulde liefde bezingt, ziet de dichter
Piet Paaltjens in ‘Des zangers min’ vanuit zijn kamer op de Hoogewoerd een
‘werkelijke’ Friezin, die in de diligence naar Woerden zijn huis passeert. Ook zij
blijft onbereikbaar, ondanks de pogingen van zijn voelend hart (44):
En moet het, dwars door sneeuw en ijs
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Naar Friesland's barren grond
Haar volgen, tot zijn dichtersdwang
Den kus voelt van haar mond?

Nog ‘poëtischer’ is de ontmoeting met het Vrouwtje van Stavoren, een Friese Venus.
Zij biedt de dichter niet alleen Pommier aan (53):
Ga u daarna eens goed verdrogen,
En - kom dan in mijn arm;
Dan, voor den drommel, kus ik
U nog eens ouderwets warm!

Zo'n al te duidelijke uitnodiging is voor de Friese poëet reden genoeg om haar te
ontvluchten en liever naar de haaien te gaan.
Ten slotte een van HaverSchmidts meest bekende gedichten, de ontmoeting met
Rika in de sneltrein. Dat is als het ware de snellere en - door de vervanging van de
diligence door de trein - volmaaktere versie van ‘Des zangers min’. Hij ziet haar in
een flits langskomen en is overweldigd. Maar ook nu wordt zijn verlangen niet
vervuld (34):
En waarom mij dan zoo voorbijgesneld,
En niet, als 't weerlicht, 't rijtuig opgerukt,
En om mijn hals uw armen vastgekneld,
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En op mijn mond uw lippen vastgedrukt?
Gij vreesdet mooglijk voor een spoorwegramp?
Maar, RIKA, wat kon zaalger voor mij zijn,
Dan, onder helsch geratel en gestamp,
Met u verplet te worden door één trein?

De daad
Hier ligt vermoedelijk de diepste verklaring voor de kus van een dozijn jaren later
en de aandacht ervoor in het reisverslag. Het verlangen van Piet Paaltjens bleef
onvervuld, zijn kussen bleven dromen, de trein met een mogelijke geliefde reed de
andere kant op. HaverSchmidt zit zoveel later met zijn vrouw - geen gedroomde
Friezin maar een stevige Utrechtse, met wie hij voorgoed getrouwd is - in een
treincoupé. De zoen is geen droom, maar werkelijkheid. Maar de vervulling van het
poëtische verlangen brengt de prozaïsche werkelijkheid die HaverSchmidt in zijn
tekeningen laat zien: lastige douaniers, vervelende wandelingen, alledaagse ongelukjes
aan tafel. De sociëteit is de koffietafel geworden, de dromen van Pommier zijn in
burgerlijke bisschopswijn opgegaan. Poëzie wordt proza. De brief die Paaltjens aan
zijn uitgever schrijft, is waarschijnlijk reëler dan hij zelf toe zou willen geven.
HaverSchmidt is overkomen wat Piet Paaltjens ironisch helder voorziet als hij vanuit
zijn kamer aan de Hogewoerd weet (44):
't Verloorne zoeken - dat 's geen werk
Voor zonen van den zang!
Maar treuren om 't verlorene
Met roerend-teer gekweel
En hout- of tortelduifgekir,
Dat is des zangers deel!
DE DAAD IS PROZA, MAAR DE KLACHT,
DE TRAAN IS POËZIJ.
Zoo vaar dan heen, o MINA mijn!

En gij, mijn hart, breek vrij!’10

In een van zijn latere vertellingen citeert Haverschmidt het Rika-gedicht uit ironische
afstand om eraan toe te voegen: ‘Ik zou, als ik wilde, nog andere, en haast nog heviger
proeven kunnen meedeelen van het, waarlijk ijzingwekkende, talent, dat ik (...)
gelukkig slechts vluchtig mocht ontmoeten’.
Tot nadenken stemt het bericht van zijn verhaalfiguur ‘Louw de Lieger’, die voor
zijn mooie maar voortdurend zanikende vrouw op een Oost-Indië-vaarder vlucht,
door kannibalen wordt gevangengenomen, maar tenslotte door het huwelijksaanzoek
van een inlandse wordt bevrijd. ‘Ik voel een paar magere armen om mijn hals, en als
ik opkijk, daar staat vlak voor mij een oude negerin (...) van alle lelijke
vrouwspersonen, die er in het kamp gevonden werden, was dit nog de lelijkste.’
Louw geeft dus de voorkeur aan een riskante (maar sprookjesachtig gelukkig
verlopende) vlucht boven het vooruitzicht van een leven met dit ‘gedrocht’.11
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De lezer, die gebeurtenissen uit het leven van de auteur met motieven uit zijn werk
wil verbinden, zal het meest vreemd opkijken bij HaverSchmidts verhaal van de
schoolmeester Judocus Kramnagel. Die wordt verliefd op een mooie jonge
schooljuffrouw, maar ontvoert in een nacht ‘zonder sterren of lantarens’ haar
kostschoolhouderes, oud, lelijk, met een ‘zweeterige en met ferme nagels voorziene
hand’, een puntige neus en ‘een kin zoo hard als een stoelknop’. In het donker van
de diligence wordt hem ‘met een enigszins heesche stem’ een eerste kus gegund op
wat tot zijn ontzetting ‘winterlippen’ blijken te zijn. Na een ‘akelig half uurtje’ dat
wel een half etmaal lijkt te duren, komt het in een helder verlichte woonkamer tot
ontdekking van de vergissing. Maar uiteindelijk ook tot de moraal: ‘al is een vrouw
niet mooi, daarom kan ze nog wel een goeie vrouw zijn’. De karikatuur van de
romantische ideaalsituatie heeft overduidelijk - voertuig, donker, een gestolen kus parallellen met HaverSchmidts eigen huwelijksreis. En misschien heeft HaverSchmidt
er ook weer aan gedacht, toen hij in 1889 met Sinterklaas een parelketting aan zijn
dochter Margo cadeau gaf. In plaats van het obligate gedicht gaat die van een briefje
vergezeld, waarin de fictieve gever, een Duitse vakantiekennis, in
Steenkolen-Nederlands beschrijft hoe hij de lengte van deze ketting heeft bepaald:
‘Alzoo ik in den engen Koetsch Uwen genadigen hals met mijnen arm omslongen
hield, meet ik de maat.’12
Het ligt voor de hand om aan gebeurtenissen op de huwelijksreis een diepere,
vooruitwijzende of
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symbolische betekenis toe te kennen. Dat doet tenminste de student Conrad Busken
Huet. Als hij in 1847 met zijn dispuut een reis naar Bad Godesberg en omgeving
maakt, waarbij zij op een buitengewoon moeilijk pad een jong stel ontmoeten, wordt
het doorgaans vrolijk studentikoze bericht door een ernstige - waarschijnlijk ook wel
ironische - overpeinzing van ‘matrimonische aard’ doorbroken. Dat namelijk ‘de
man een gezicht zette, juist vervelend genoeg, om te doen vermoeden, dat hij zat te
broeyen op een vergelijking van zijn aanstaanden huwelijksweg en het hobbelige
bergpad’.13
De studenten spoelen dit soort overwegingen met een duik in het water van de
Ahr weg. En wij weten te weinig van HaverSchmidts huwelijksgeluk om verdere
speculaties aan ons schetsje te kunnen verbinden.

Eindnoten:
1 Het kussen in vervoersmiddelen vraagt een eigen onderzoek, waarin de ‘fureur de locomotion’
in Flauberts Madame Bovary (III,i) een prominente plaats zou vinden.
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illustrierten Rhein Beschreibungen. Dokumentation der Werke und Ansichten von der Romantik
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3 Vergelijk Alex W. Hinrichsen, Baedeker's Reisehandbücher, 1832-1990. Bevern (2) 1991;
Helmut Frühauf, Das Verlagshaus Baedeker in Koblenz, 1827-1872. Koblenz 1992 (Schriften
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Bonivard zes jaar lang gevangen gehouden. Dat wisten Vosmaer en zijn tijdgenoten vooral uit
het gedicht ‘The prisoner of Chillon’ van Byron, wiens ‘Childe Harold's pilgrimage’ (canto 3;
1813) ook als literaire instemming voor een Rijnreis gebruikt werd. Aan Byron herinnert ook
Gewin (p. 287-300) in zijn vermakelijke beschrijving van het bezoek aan ‘het kerkerhol van
Chillon’
4 ‘Godesberg, augustus 1853’ is de datering onder ‘Aan den Kamper poëet F.F.C. Steinmetz’,
Almanak 1856. Herinneringen aan deze reis verwerkt HaverSchnidt in een preek in Holwerd
(1861); Universiteitsbibliotheek Leiden LTK 1818/14.2. Voor de reis van 1861 zie noot 7.
5 Zowat een generatie later wordt er anders over gedacht door Nicolaas Beets, Verscheidenheden
meest op letterkundig gebied. Haarlem (2) 1876, p. 68. HaverSchmidt laat in ‘Nol de
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François HaverSchmidt, Winteravondvertellingen, ed. Marita Mathijsen & Dik Zweekhorst.
Amsterdam 1994, p. 256. Ook in Brussel tekende de zeer verdienstelijke dilettant Carel Vosmaer
in 1853 zijn jonge vrouw op hun huwelijksreis; Frédérik Bastet, Met Carel Vosmaer op reis.
Amsterdam 1989, p. 20.
6 Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. ed. Hanns Bächtold-Stäubli e.a., 10 dln. Berlin
etc. 1927-42, V, p. 851. Multatuli, Volledig werk VIII. Amsterdam 1976, p. 662
(26,3.1846). Een overzicht geeft Alain Montadon, De kus: kleine geschiedenis van het leukste
wat er is. Amsterdam 2005. Vooral p. 81-92: ‘De kus en zijn omgeving’. Alleraardigst is Janus
Osculator, ‘De kus en het kussen: philosophico-historische overdenkingen’. In: Nederlandsche
volks-almanak 1840, p. 62-86 met verwijzingen naar de ‘aartskusser’ Bellamy en Bilderdijk.
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12 ‘Verhalen van de dokter, de schoolmeester en de kostganger’. In: Winteravondvertellingen
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Een brief van Albert Verwey aan Johan Addens, 25 maart 1903
Bij de dood van Gerlof van Vloten (1866-1903)
Menno Voskuil
Waarde heer Addens,
Sinds uw laatste schrijven heeft ons een groot verdriet getroffen.
Gerlof van Vloten leeft niet meer.1
Met deze woorden van Albert Verwey werd Johan Addens eind maart
1903 op de hoogte gesteld van het overlijden van Gerlof van Vloten, zoon
van wetenschapper Johannes van Vloten en zwager van Verwey. Het
bericht moet een schok zijn geweest voor de Nederlandse consul in de
Duitse plaats Bad Kreuznach: als familievriend van de Van Vlotens kende
Addens de zeven kinderen van Johannes en zijn vrouw Elisabeth al van
jongs af aan.
Vooral met jongste dochter Kitty van Vloten onderhield Addens warme banden. De
twee schreven elkaar na het overlijden van vader Johannes in 1883 geregeld lange
brieven, en Kitty logeerde tijdens haar ‘grand tour’ zelfs een tijdje bij het echtpaar
Addens in Finland.2 Na zijn huwelijk met Kitty in 1890 trad ook Albert Verwey in
correspondentie met de zeer in literatuur geïnteresseerde Addens. Jarenlang vlogen
de brieven, vaak zeer uitgebreid, dan ook over en weer tussen Kreuznach en
Noordwijk aan Zee.
Zijn dood was het onmiddellijke gevolg van het zenuwlijden dat hem sinds
vier jaar ondermijnde. Hij heeft er in de duinen bij Noordwijk door een
revolverschot een eind aan gemaakt. U voelt wat het voor zijn moeder
zeggen wil, die dit wel het ergste vindt dat haar treffen kon.
Elisabeth van Vloten-Van Gennep woonde ook in Noordwijk aan Zee, op een
steenworp afstand van Albert en Kitty. Na het overlijden van haar man en het
uitvliegen van haar kroost voelde het enorme neogotische huis aan het Haarlemse
Florapark wel erg groot en eenzaam aan. Vandaar dat ze de architect H.P. Berlage
in 1894 de opdracht gaf een villa te
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Gerlof van Vloten. Foto Willem Witsen.

bouwen in de Noordwijkse duinen,3 dichtbij haar dochter Kitty en haar jongste zoon
Gerlof, die in Leiden woonde en werkte.
In deze jaren deed Albert veel literaire contacten op in binnen- en buitenland, en
was daarom regelmatig van huis. Kitty verbleef zodoende soms wekenlang alleen in
hun Villa Nova, met haar steeds verder uitdijende gezin. De komst van Elisabeth
naar Noordwijk moet daarom voor de Verweys een uitkomst zijn geweest. Niet alleen
had Kitty zo wat meer gezelschap, ook konden de kleinkinderen veel makkelijker
bij oma op bezoek.
Gerlof bracht, wanneer hij niet werkte aan artikelen over Arabische literatuur of
lessen Hebreeuws gaf, geregeld een bezoekje aan zijn moeder. Nadat hij in Haarlem
het gymnasium had afgerond, vestigde hij zich in Leiden om daar Semitische letteren
te studeren. In 1890 promoveerde hij op een studie over de Abbasiden, een machtig
oosters volk uit de middeleeuwen.4 In de jaren die volgden verdeelde hij zijn tijd
tussen wetenschappelijk werk en zijn betrekking aan het Leids gymnasium.
Voor ons zal het gemis lang schrijnen en de laatste dagen zijn bitter en
zwaar geweest. Hij was wel al lang niet meer de vroegere en heeft ons
ontzettend veel zorg gekost, maar zijn komst was toch altijd weer half met
hoop zoo goed als half met zorg gemengd, en zoo lang wij getrouwd zijn,
was hij huisvriend en een belangrijk element in onzen omgang. Dat is nu
voorbij en wij hebben het verdriet over het gemis en de twijfelingen of en
hoe wij hem misschien hadden kunnen behouden, te bestrijden met het
besef dat wij het leven niet in onze hand hebben, en dat wij deden wat wij
konden al was het niet dat wat noodig was.
Tussen Albert en Gerlof ontstond, vanaf hun eerste ontmoetingen eind jaren tachtig
in Haarlem, een hechte vriendschap. Gerlof had een grote belangstelling voor de
recente literaire ontwikkelingen, waar Albert met zijn Tachtigers een belangrijke
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bijdrage aan leverde. In zijn studietijd werkte Gerlof zelfs aan een uitgebreid essay
over De Nieuwe Gids,5 maar tot publicatie ervan is het nooit gekomen.
In het najaar van 1893 ondernamen de twee vrienden een reis naar Spanje. Via
Parijs en Bordeaux trokken Albert en Gerlof langs de oostkust van Spanje naar
Gibraltar, om via Madrid en Parijs weer terug te keren naar Nederland. Ze waren
ruim een maand op elkaar aangewezen, en dat beviel Albert goed. Aan Kitty schreef
hij: ‘Ger is een goed gezel, en iemand waar nog veel meer in zit dan nu zichtbaar
is.’6 Verweys gedichtencyclus De Spaansche Reis werd zelfs aan zijn zwager
opgedragen.
Toen Albert een jaar later Het Tweemaandelijksch Tijdschrift (later De XXste
Eeuw) oprichtte, was Gerlof er al vanaf de tweede aflevering bij betrokken: hij
publiceerde hierin zijn artikel over de inaugurale rede van professor Blok. Later zou
Gerlof regelmatig bijdragen aan het tijdschrift leveren over zijn
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specialisme, de klassieke Arabische auteurs. Op de titelpagina werd hij dan ook
steevast als vaste medewerker genoemd.
Toen zijn jeugd was uitgebloeid had ze geen wortel geworpen in den grond
waarin men verder groeit, - zijn wezen had niet de kiem en de kracht voor
een tweeden mensch na dien jeugd-mensch - noem het en verbeeld het
zoals ge wilt: het feit is dat hij na zijn jeugd tot geen vruchtbare gedachten
en tot geen bevredigende daden komen kon, dat zijn gedachten ziek en zijn
daden machteloos bleken, dat hij alles probeerde en ten slotte maar één
gedachte had die zekere kans van slagen had: zich doodmaken.
Ondanks een vliegende start in de wetenschap (Gerlof stortte zich vol overgave op
klassieke Arabische auteurs als Djâhiz en Muhammad ibn Ahmad al-Khwarizmi en
publiceerde over hen een aantal belangwekkende boeken en artikelen) stokten zijn
werkzaamheden na de reis die hij in 1897 maakte naar Constantinopel en Damascus,
teneinde daar een aantal handschriften op te sporen. Hij werd er ernstig ziek,
waarschijnlijk door het klimaat, en moest halsoverkop terugkeren naar Nederland.
Fysiek herstelde hij wel, maar hij bleef vervolgens tobben met hevige depressies,
die hem het werken vaak onmogelijk maakten. Naarmate de jaren verstreken, werden
deze perioden van moedeloosheid steeds frequenter en langduriger. Professor M.J.
de Goeje, voor wie Gerlof werkte, maakte zich in toenemende mate zorgen over de
geestelijke gesteldheid van zijn adjutor.7 Ook Albert en Kitty zagen Gerlof steeds
verder afglijden in een moeras van somberheid en machteloosheid.
Hij is met de tram uit Leiden gegaan, heeft een mooie plek in 't duin
gekozen en één schot moet hem onmiddellijk gedood hebben. Gelukkig
kwam de boodschap niet bij mama, maar bij ons en kon hij hier gebracht
en vanhieruit begraven worden.
Gerlof van Vloten beroofde zich op 20 maart 1903 van het leven. Die avond werd
in Villa Nova direct een van de kinderkamers ontruimd om te dienen als rouwkamer,
waar gemeenschappelijke vrienden als Floris Verster en Jan Eduard Karsen afscheid
konden nemen van Gerlof. Het stoffelijk overschot bleef hier tot aan de begrafenis
enkele dagen later. Albert verwerkte het verdriet om de dood van zijn zwager deels
in zijn gedichten. De bundel Uit de lage landen bij de zee uit 1904 bevat voornamelijk
poëzie die geïnspireerd is op de zelfmoord van Gerlof. Vooral met de cyclus
Gedachtenis G.v.V. schreef Albert zijn meest persoonlijke werk tot dan toe. Als
explicatie aan de lezer schreef hij voorafgaand aan de gedichten: ‘Dit boek bevat de
aandoeningen die in mij ontstonden dogor den plotselingen dood van een vriend.’
Het is heel verdrietig. Mama houdt zich schijnbaar goed, maar zij was al
afnemend, en ik vrees dat haar belang in het leven te zeer zal verminderen.
Het was aandoenlijk vanmiddag met haar naar het graf te gaan. Ze wou
alles nauwkeurig zien en gaf orders voor steen en beplanting. Niet in
Haarlem maar hier wil zij begraven worden.
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Het overlijden van haar zoon moet voor Elisabeth een grote klap zijn geweest. Haar
gezondheid liet haar al langer in de steek, en deze gebeurtenis zal geen positieve
bijdrage aan haar herstel hebben geleverd. Op 17 maart 1906 stierf ze, bijna 82 jaar
oud. Het was haar uitdrukkelijke wens begraven te worden op het kleine kerkhof te
Noordwijk aan Zee, dichtbij haar zoon Gerlof. Of het nu een bewuste keuze is
geweest, of een speling van het lot, haar uitvaart vond plaats precies drie jaar na de
noodlottige dag waarop Gerlof van Vloten zichzelf met een revolverschot doodde.
Ik groet u beiden hartelijk. Ik weet hoezeer mevrouw en u met ons meevoelt.
Uw toegenegen Albert Verwey
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Villa Nova te Noordwijk, ca. 1900.

Albert Verwey en Kitty van Vloten ca. 1890.
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Gé Vaartjes
Voorlezen, een stille kracht
Ooit was er verschil tussen een onderwijzer en een leraar, en niemand die daaronder
gebukt ging. De onderwijzer gaf les op de lagere school, de leraar doceerde op de
middelbare. Door de merkwaardige Nederlandse angst voor woorden met een
schijnbaar pejoratieve lading - een van de mooiste uitwassen is de werkster die een
interieurverzorgster werd - werd niet alleen de lagere school vervangen door
basisschool, maar promoveerde de onderwijzer tot leraar. Uitingen van sluipende
nivellering.
Meester Smulders was een ouderwetse onderwijzer in de beste zin des woords. Ik
denk dat hij zijn beroepsnaam een eretitel vond: hij hield van zijn leerlingen, die hem
op hun beurt adoreerden. Hij gaf mij in 1962-1963 les in de tweede klas en het was
een onvergetelijk jaar. Van tijd tot tijd trakteerde meester Smulders leerlingen met
goede resultaten op een zondagmiddaguitje. Ik behoorde eens tot de gelukkigen en
herinner me een tochtje met zijn auto, waarin te veel leerlingen getransporteerd
werden, naar een sluizencomplex. Het uitstapje, dat in die tijd de allure had van een
grootse reis, was overigens overgoten met een didactisch sausje: we kregen uitvoerig
uitleg over het functioneren van een sluis en de volgende dag moesten we onze
indrukken in een tekening vastleggen. Je vraagt je af hoe ouders in de huidige
paranoïde tijd zouden reageren op een vrijgezelle docent die op pad gaat met achtjarige
jongetjes in zijn Volkswagentje.
Meester Smulders verstond de kunst letterlijk en figuurlijk buiten zijn boekje te
gaan. Ik herinner mij een poppenkastdialoog in een leesboekje, dat klassikaal met
beurten gelezen werd. Toen ik vertelde dat ‘wij thuis’ een poppenkast hadden, haakte
mijn meester daar creatief op in: als ik dat ding eens mee naar school nam? Dan
konden we het stukje uit het leesboek spelen. Nog diezelfde middag sjouwden een
vriendje en ik de poppenkast naar school. Het anders zo saaie leeslesje werd voor de
hele klas een klein feest.
Op een donkere middag in het voorjaar van 1963 haalde de meester een dun boekje
tevoorschijn waaruit hij begon voor te lezen. Een sprookje, ‘De drie raadsels’. Hoe
de klas het verhaal onderging, weet ik niet meer, maar ik heb ademloos geluisterd.
Ik hoorde iets heel nieuws, dat in niets leek op de brave belevenissen van de familie
in Vroolijk volkje, een leesmethode uit de jaren twintig, waarin ijverig dubbele oo's
met een potloodstreepje gereduceerd waren tot een enkele o, en bij een woord als
visch de ch was doorgestreept. Het sprookje dat de meester voorlas, ademde die
muffe sfeer niet en was geestig - al zal ik het toen ‘grappig’ of ‘leuk’ gevonden
hebben.
Enkele dagen later kwam het sprookjesboek opnieuw op tafel; nu werd het verhaal
‘Het kleine rijk’ voorgelezen, dat nog leuker was. Toen de lesdag voorbij was, vroeg
ik aan meester Smulders wie dat boekje geschreven had. ‘Godfried Bomans,’
antwoordde hij en hij liet het me van dichtbij zien. Godfried Bomans Sprookjes
Kalenderboek 1963 stond erop. Of het te koop was, vroeg ik, maar de meester vertelde
dat dat waarschijnlijk lastig was, omdat het om een soort cadeau van een
verzekeringsmaatschappij ging. Niettemin noteerde hij naam en adres van de uitgever
voor me. Thuis schreef ik meteen een briefkaartje met het verzoek mij het
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sprookjesboek te sturen. Niet lang daarna arriveerde, keurig verpakt in een kartonnen
hoes, het gewenste kleinood. Een rekening zat er niet bij; waarschijnlijk hebben mijn
kinderlijke en ongetwijfeld dwingende hanepoten de uitgeverij mild gestemd. Het
Sprookjes Kalenderboek werd een van mijn lievelingskinderboeken en was de entree
voor een levenslange belangstelling voor Godfried Bomans. Dat vele jaren later zijn
te schrijven biografie op mijn pad gekomen is, lijkt tegen beter weten in een bewijs
van een logische wereldordening.
Bij het onderdeel ‘vakdidactiek’ van mijn studie Nederlands vertelde een
vakdidacticus eens dat voorlezen in de klas taboe was - dat was ‘indoctrinerend’,
want daarmee drong je je eigen smaak op aan weerloze leerlingen, die bovendien zo
tot een consumptieve houding uitgenodigd werden. Ik heb mij in mijn lespraktijk
nooit aan dit dwingende advies gehouden en tot nog toe ondernamen leerlingen geen
lynchpogingen. Meester Smulders was een overtuigender leermeester dan die
progressieve vakdidacticus.
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Kneppelhout over Van Speijk
‘Martyr de la liberté, honneur à toi!’
Mirre van der Heiden
Dat Johannes Kneppelhout (1814-1885) als Klikspaan Studenten-typen
(1841) schreef, is bekend. Dat hij debuteerde in het Frans en in die taal
twaalf werken publiceerde, is ook wel te achterhalen. Maar wat staat er
eigenlijk in die bundels? Wat zijn het voor verhalen waarmee Kneppelhout
een plek wilde veroveren in de Franse literatuurgeschiedenis? Vooral één
verhaal is bijzonder. Kneppelhout schreef het vlak na de zelfmoord van
Jan van Speijk in 1831.

Inleiding
Het eerste Franstalige werk van Kneppelhout verscheen in 1832, het laatste in 1862.
Johannes Kneppelhout was een bijzonder, veelzijdig mens: een estheet in hart en
nieren, gezegend met een aardige dosis schrijftalent en mecenas van - bij voorkeur
- jonge, mannelijke kunstenaars.1 Het idee van vriendschap als de beste vorm van
opvoeding (dat hij later zou uitwerken in L'éducation par l'amitié) en het verlangen
naar de dood lopen als een rode draad door zijn leven en werk.2 Als student koesterde
hij grote bewondering voor de beroemde Franse Romantici van zijn tijd, met wie hij
al op de kostschool Noorthey in aanraking kwam: Hugo, Chateaubriand, Lamartine
en Sainte-Beuve.3
Tot op heden heeft het Franstalige proza van Kneppelhout weinig aandacht
gekregen in het literair-historisch onderzoek.4 Toch blijkt dit, bij nadere bestudering,
zeer de moeite waard. In dit artikel wordt stilgestaan bij Kneppelhouts vroegste
Franse bundels: Mes Loisirs (1832) en La Violette (1833).5 Beide vertonen grote
overeenkomsten op het gebied van stijl en thematiek. Beide bundels hebben ook met
elkaar gemeen dat ze in de kritiek tamelijk negatief werden ontvangen, hoewel ze
aardige werken bevatten. Een vertaling van één van Kneppelhouts verhalen, ‘Van
Speyk’, kan dit illustreren.

Mes Loisirs en La Violette
De bundel Mes Loisirs bestaat uit een tiental verhalen, waarvan er een aantal al
geschreven is toen Kneppelhout nog op Noorthey in Voorschoten zat. Twee
vertellingen spelen in de Middeleeuwen en gaan over jonkvrouwen, ridders, geesten
en wraakzuchtige monniken. De overige prozastukken zijn persoonlijker en dromeriger
van aard; ze zijn in de ik-vorm geschreven en gaan over gevoelsbelevingen van de
hoofdpersoon. Vrolijke verhalen zitten er niet bij: de ik-figuren zijn zonder
uitzondering ongelukkig, weemoedig en eenzaam. Zij vergieten liters tranen en
schreeuwen het vaak uit van ellende.
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Johannes Kneppelhout, door J.L.Cornet.

Dit geldt ook voor La Violette, dat uit vier verhalen bestaat. Deze zijn geïnspireerd
op een verblijf van Kneppelhout op het platteland, waar hij ‘een elegantie, een
beminnelijke eenvoud en een verrassende goedmoedigheid’ vond.6
Op stilistisch gebied valt een en ander op te merken. Kneppelhout was een estheet,
ook in zijn taalgebruik. Hij koos fraaie, onalledaagse woorden en gebruikte veel
bijvoeglijke naamwoorden en stijlfiguren; antithesen, metaforen en exclamaties
komen vaak voor. De zinnen bestaan dikwijls uit lange bijzinnen, die niet altijd even
duidelijk zijn, al lijkt dat vooral een taalvaardigheidprobleem.
Op het niveau van de thematiek kunnen diverse motieven onderscheiden worden:
(ongelukkige) liefde, verbeelding, doodsverlangen, natuur, moord en doodslag, wraak,
vergankelijkheid, hang naar het verleden en de profetische dichter. Beide bundels
kunnen hierdoor in een romantische traditie worden geplaatst.
De dood of het doodsverlangen kan in beide werken niet over het hoofd gezien
worden: in ongeveer ieder verhaal gaat er wel iemand dood of wil iemand dood. In
het verhaal ‘Fragment’ staat bijvoorbeeld: ‘Ik benijd de geesten van de lichamen die
hier liggen, zij zijn al lange tijd gelukkig!’7 Het sterven wordt door Kneppelhout
geromantiseerd: het is een manier om aan het aardse tranendal te ontsnappen en een
eeuwig geluk tegemoet te gaan. In de nadruk op de dood is de invloed van Willem
Bilderdijk waarneembaar. Kneppelhout zou in 1835 schrijven: ‘Gelukkig is hier die
jong sterft!’ De onvrede met de wereld en met het ondermaanse bestaan dat hieruit
spreekt, kan worden beschouwd als karakteristiek voor de Romantiek.
De vergankelijkheid, het idee dat alles onherroepelijk voorbij gaat, komt eveneens
duidelijk naar voren in de verhalen. Een kasteel dat ooit in volle glorie stond, is
veranderd in een ruïne. Van mooie momenten blijven slechts armzalige herinneringen
over. ‘Geluk is als een zalig stuk fruit, maar met absint in de pit,’ verzucht één van
Kneppelhouts personages in het verhaal ‘Le Jour Néfaste’ (De Ongeluksdag).8
Met de vergankelijkheid hangt het verlangen naar het verleden samen. Veel
personages in Mes Loisirs of La Violette hebben heimwee naar hun jeugd of naar
ogenblikken die voorbij zijn. Zo vindt de ik-figuur uit ‘Le Jour Néfaste’ het
afschuwelijk om twintig te worden en zijn kindertijd achter zich te laten: ‘Twintig!
Al twintig. Ah! Het is een afschuwelijk woord, een woord om het hart te doen splijten,

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 28

een woord van steen, een woord dat ons opjaagt, dat ons de rillingen geeft, een
nachtmerrie!’
Het beeld van de (romantische) dichter als een profeet, als een figuur die tussen
het aardse en het hogere in staat, komt het duidelijkst naar voren in het verhaal ‘Le
Château-fort’ uit La Violette. Daar kan de dichter dingen zien en horen waar gewone
stervelingen geen weet van hebben, die zij niet begrijpen. Dichten kan volgens dit
verhaal niet geleerd worden, maar is hemelse bevlogenheid. Hier is wederom de
invloed van Bilderdijk te bespeuren, die het dichten beschouwde als een vorm van
goddelijke inspiratie.
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Het Frans van Kneppelhout
Wat direct opvalt bij het lezen van Kneppelhouts Franstalige verhalenbundels, is het
lage niveau van het Frans: er zitten spelfouten in, constructiefouten, fouten in
vervoegingen, stijlfouten, enzovoorts. Het lijstje met verbeteringen dat Kneppelhout
achterin Mes Loisirs publiceerde, dekt het aantal onjuistheden niet. Aan alles is te
zien dat de auteur geen Fransman is, maar een Hollander. En dat is zonde: het doet
de inhoud van de verhalen absoluut tekort. De verhalen passen uitstekend in de
romantische traditie van de jaren dertig van de negentiende eeuw.9 In die zin vullen
ze een lacune in de Nederlandse Romantiek. De verhalen zouden veel beter tot hun
recht komen in een Nederlandse vertaling: dan zou eindelijk goed duidelijk worden
wat wel al zo prachtig in zijn hoofd zat, maar er in het Frans jammer genoeg niet
vloeiend uit wilde komen. Dat was geen gebrek aan talent, maar eerder een gebrek
aan taalvaardigheid.

‘Het is en blijft het werk van een buitenlander.’
Het is merkwaardig dat Kneppelhout zoveel in het Frans heeft geschreven. Na het
vertrek van de Fransen in 1813 heerste er een grote antipathie jegens Fransen en de
Franse taal. Toch was het schrijven in een andere dan de moedertaal geen ongewoon
verschijnsel in de dagen van dweepzieke bewondering voor auteurs als Hugo. Nicolees
Beets schreef - in navolging van zijn held Byron - Engelse brieven aan Kneppelhout,
waarop de laatste dan weer in het Frans antwoordde.
Het is een interessante vraag hoe in Frankrijk tegen Kneppelhouts verhalen werd
aangekeken. In 1834, na het verschijnen van zijn eerste twee bundels, ontmoette
Kneppelhout de gezaghebbende Franse criticus Jules Janin (1804-1874) in Parijs.
Hij vroeg hem eerlijk te zeggen wat hij van zijn Frans vond. Janin gaf hem in
duidelijke bewoordingen te verstaan dat zijn Frans zeker niet dat van een Fransman
was: ‘Au reste, comme je vous l'ai dit, j'y ai trouvé de la chaleur, du mouvement,
une grande facilité, mais c'est toujours l'ouvrage d'un étranger.’10 Het is en blijft het
werk van een buitenlander. Janin was onverbiddelijk, maar in plaats van de droom
uit zijn
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Van Speyk steekt de lont in het kruit, 5 februari 1831, door Jacobus Schoemaker Doyker. Collectie
Rijksmuseum.

hoofd te zetten schreef Kneppelhout nog tien Franstalige werken, in de ijdele hoop
daarmee ooit een plek in de Franse literatuurgeschiedenis te veroveren.
Niet alleen in Frankrijk, ook in Nederland was men kritisch over het niveau van
Kneppelhouts Frans. Adriaan van der Hoop jr. (1802-1841) publiceerde in 1833 een
bespreking van Mes Loisirs in het tijdschrift Bijdragen tot boeken- en menschenkennis.
Van der Hoop maakte enkele rake opmerkingen over taal en inhoud: ‘Het voor ons
liggend bundeltje prozastukjes is smaakvol uitgevoerd, en laat, wat den druk
aanbelangt, niets te wenschen over; van den inhoud kunnen wij hetzelfde niet
getuigen’. Hij noemt de inhoud ‘naïef en sentimenteel’ en schrijft dat ‘blijkbaar eene
kranke verbeelding de pen des Schrijvers heeft bestuurd.’ Tevens is er volgens Van
der Hoop zeer veel aan te merken op het
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De Nederlandse kanonneerboot nr. 2 onder commando van Jan van Speyk ontploft, 5 februari 1831,
door Martinus Schouman (1832). Collectie Rijksmuseum Amsterdam.

Frans en blijkt ten zeerste dat ‘de schrijver niet in die taal, maar in het Hollandsch
denkt’. Ook in Holland viel het matige niveau van de taal kennelijk op. Hoe voorziend
was het oog van Van der Hoop, die verderop in de recensie opmerkt: ‘Om hem echter,
volgens zijne begeerte, rondborstig toe te roepen: ces feuilles ne valent rien, zou eene
onbeleefdheid zijn jegens iemand, die aanleg bezit, om eens in zijne moedertaal iets
te leveren, dat degelijker is, wanneer hij zal zijn genezen van de sentimentaliteit’.11
Het talent is er zeker, maar de Franse taal en het gedweep lijken een groot
lezerspubliek in de weg te staan. In 1837 probeert Kneppelhout nog eenmaal zijn
werk in Frankrijk aan de man te brengen:12 hij stuurt twee artikelen op naar Revue
de Paris en Revue des deux Mondes met de mededeling dat hij voornemens is een
serie portretten van beroemde Hollandse auteurs te schrijven. Het antwoord luidt dat
de artikelen onmogelijk geplaatst kunnen worden: het onderwerp is niet belangrijk
genoeg en de stijl is te Hollands.
Dit bericht blijkt uiteindelijk de doodsteek voor de Franse carrière van Kneppelhout.
Hij laat het Frans voor wat het is en richt zich voortaan op het schrijven van
Nederlandstalige stukken. Twee jaar later lukt hem met de eerste afleveringen van
Studenten-typen eindelijk waar hij al jaren op hoopte: zijn werk slaat aan en met dit
originele concept - geroemd om zijn eigen, frisse stijl - heeft hij zijn plaats verdiend
in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Weliswaar niet onder zijn eigen naam,
maar als Klikspaan. Het is niet onmogelijk dat Kneppelhout zijn pseudoniem nodig
had om van zijn romantische imago af te komen.
We zien dus dat het talent van Kneppelhout wel
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Adriaan van der Hoop jr., door W.Grebner / P.Veleyn.

degelijk erkend werd, maar dat men zich - niet ten onrechte - stoorde aan de matige
kwaliteit van het Frans. Van der Hoop had het in zijn recensie van Mes Loisirs bij
het juiste eind: in zijn moedertaal zou Kneppelhout veel verder komen. Als hij de
overstap naar zijn moedertaal niet had gemaakt, zou hij vermoedelijk jammerlijk in
de vergetelheid zijn geraakt.

Vertaling van ‘Van Speyk’
Het Franstalige proza van Kneppelhout verdient het om in het Nederlands te worden
vertaald. Hieronder volgt een vertaling van het verhaal ‘Van Speyk’, uit de bundel
Mes Loisirs. Het is een geromantiseerd, sprookjesachtig relaas over de held van de
Belgische Opstand, Jan van Speijk (1802-1831), die zichzelf en zijn schip opblies
voor de kust van

‘De Student-autheur’. Illustratie van O.Veralby (A.Ver Huell) (1841), uit Klikspaans Studenten-typen.

Antwerpen onder het uitspreken van de legendarische woorden: ‘Dan liever de lucht
in.’ Van Speijk stierf op 5 februari 1831 en Kneppelhout voltooide zijn verhaal in
februari 1831. Hij heeft dus zeer actuele informatie gebruikt en moet Van Speijk erg
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bewonderd hebben om zijn moed - dat is al te zien aan het motto waarmee hij de
tekst inleidt.
Ik heb er bij het vervaardigen van deze vertaling naar gestreefd zo dicht mogelijk
bij de originele tekst te blijven. Omdat het vanwege het matige niveau van het Frans
niet altijd duidelijk was wat Kneppelhout precies bedoelde, heb ik soms met enige
vrijheid vertaald: afwijkende werkwoordstijden heb ik aangepast, evenals onduidelijk
verwijswoorden en niet goed lopende zinnen.
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Van Speyk
Gegroet! Jonge helden die zijn gestorven voor de vrijheid!
Pighat; Leonidas.
... zegt God. De hemelpoorten openen zich en hun volgzame engelen begeven zich
naar onze planeet. Zie hoe zij in hun ogen is: slechts een vonkje. Dan, als ze zweven
door de onmetelijke sterren, groeit zij; zij is al een lichtje, net als de lichtjes die aan
onze ziel het plezier en het geluk schenken, die op een zorgeloos bal omringd door
kristal aan het plafond hangen: zij gooien hun schijnende flonkering in ogen vol met
geluk en liefde....
Vervolgens wordt het een vlam. Maar als zij nog dichterbij komen, begint het licht
te verbleken en verdwijnt daarna. Een grote vlakte verschijnt voor hun ogen - dat is
de zee - en verder, veel verder, ontdekken ze de bergen en de bossen die de horizon
krommen. Zij gaan lager - in stilte zwevend op hun witte, fluwelen vleugels onzichtbaar voor de mensen; en de steden, de velden, de rivieren worden helderder,
zichtbaarder in hun ogen. Uiteindelijk laat de torenspits van een stad zich zien, een
stad, ooit bloeiend, nu, helaas! verminkt en verlopen; zij herkennen haar. ‘Zij is het!’
roepen ze, en hun geluiden gaan op in de oneindigheid van de lucht, als een akkoord
van de hemelse harp.
En daar in de schaduw van de stroming slapen de braven, de helden, en als de
storm die hun dood heeft veroorzaakt, hun verminkte lichamen op de oever van
Antwerpen zal werpen, zal zijn bevolking - nog lamgeslagen van angst en van respect
- wijken voor hun gebroken skeletten! Twee volkeren die broers hadden kunnen zijn,
voerden een moordlustige oorlog; het ene bewaarde zijn erfgoed, en het andere,
gewiegd door wilde gedachten en vol van haat, had met zijn verraad en zijn beruchte
gruweldaden het volk van de andere oever van de rivier aangevallen en de rivier
gevuld met zeilen en kanonnen, die dreigend uitkeken op de arsenalen en de mooie
straten van Antwerpen.
Maar het water bevroor, en Mars moest zich overgeven toen Neptunus zijn krachten
had verloren. Intussen, toen de warmte uiteindelijk terugkeerde en de tweede maand
van het jaar mooie, lenteachtige dagen tevoorschijn toverde, herleefde de rivier, en
binnen enkele dagen namen de officiers hun posities weer in.
Het was een stormachtige nacht, en als een adelaar met gespreide vleugels strekte
de stad zich uit, zwart op een grijze bodem. Je hoorde de regen druipen op de masten
en de touwen, en de storm ruiste. Allen waren intussen op de plek van bestemming
aangekomen toen de storm een schip - helaas! - op de vijandelijke kust blies. Alles
in de stad leek te slapen, maar de verraders kwamen als wolven op onze zeemannen
af. Verborgen ogen glinsterden in de schaduw. Ze kijken!... Een schip in hun
handen!... Ze vliegen erop af, ze haasten zich erin! Men vecht; men verzet zich
dapper; en behalve de storm hoort men slechts kreten van schrik en kreten van
vreugde, afschuwelijk gehuil! Voor ons is alles verloren, maar het eergevoel blijft.
De kapitein ziet dat het verzet vergeefs is; hij zondert zich af, en het ruim van het
schip verbergt een held! ‘Dood aan deze monsters,’ roept hij uit, ‘niets voor hen,
alles voor ons!...’ Hij was alleen op de wereld, deze jongeman, en zijn ouders waren
al lang op plekken waar men niet meer sterven kan. Hij had alleen nog een kleine
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roos die hem van het leven deed houden, een roos! Een jonge geliefde; en hij offert
haar op voor zijn vaderland! O droevige gedachte! Als zij het zou weten, zou ze
wellicht sterven! Hij denkt niet aan haar; geen enkele gedachte voor haar die zijn
levenssteeltje met bloemen omzoomt. Zijn land sleept hem mee! ‘Leven!’ schreeuwt
hij, ‘leven, ik duw je weg! Mijn dood is nodig, goed, oh vaderland! Kijk!’ Het vuur
van een pistool heeft het kruit geraakt, alles is dood!
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Een stad ontwaakt, sidderend van angst, en ze kan een dergelijk heroïsme niet
begrijpen; een zeevloot, toeschouwer van het gevecht, applaudisseert. De officieren,
de matrozen, allemaal, hadden met tranen op de wangen deze fatale strijd aanschouwd,
zonder hun vrienden te kunnen helpen... Plotseling klinkt een knal!... De bemanning
wil schreeuwen, maar de bewondering slaat hun stemmen stil. Een knal klinkt, en
op het lawaai volgt stilte, enkel onderbroken door de wind en de golven.
Vriend en vijand sneuvelen, hun gehavende lichaamsdelen vliegen door de lucht
en plonzen daarna in de rivier, bed van eer voor de braven, eerloos en donker graf
voor laffe vechtersbazen!...
En de jonge held, waar ontwaakt hij? In de armen van engelen, die hem in triomf
meenemen naar hun God. Hij vliegt, wiegend in hun armen, verwarmd door het dons
van hun vleugels als een geliefde broer. Hij werpt nog een blik op zijn beminde aarde,
slaat dan zijn ogen op en ziet de helden. Een zacht licht omarmt hem, hij raakt het
voorhof van de hemel zachtjes aan. God heeft hem waardig bevonden en de engelen
worden - toen ze zijn goddelijke stem door de gewelven van de hemel hadden horen
rollen - de gidsen van de mooie ziel van een Hollander!
Vaarwel, jongen! Verlaat dit ongelukkige land, besmet met wetteloze tirannen en
bandeloze volkeren. Jij hebt die lange keten van Vaderlandse helden doen schitteren
met nieuwe glans, want hij was allang verroest. Onze helden worden herboren, ons
vaderland is ontwaakt, laten we klappen!
Feliciteer ons, landgenoten! Wij zijn Hollanders! Wat een daad! Een jongeman,
in de bloei van zijn leven, een succesvolle carrière die misschien voor hem openligt,
pleziertjes, eer die hem ten deel zal vallen, een meisje zelfs, hij rukt zich van alles
los, niets houdt hem tegen, en de golven zijn het graf van zijn verminkte ledematen!
Martelaar der vrijheid, eer komt jou toe!
Meisje, dat door een held waardig genoeg werd geacht om zijn geliefde te zijn,
prijs jezelf! De ouderen staan hun plaats af voor jou, en je vriendinnen zullen jaloers
op je zijn en je met respect aanzien!... En wat zal Europa zeggen? Het zal ons
bewonderen, en ons kleine landje zal in de ogen van de andere landen groeien door
zijn heldendom en zijn daden. Ja, vaderland, ga zo door! Je positie is zorgelijk!
Misschien moet je je overgeven; maar, zoals je al hebt gezegd, dat zal enkel strijdend
zijn, want eer weegt zwaarder dan de overwinning!

Eindnoten:
1 Voor een uitgebreide biografie van Kneppelhout zie: Loos, W., Gekleurd grijs. Johannes
Kneppelhout (1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865). Brieven en dagboek. Zwolle 2009.
2 Peter van Zonneveld, ‘De schoonheid van vriendschap en dood’. In: Peter van Zonneveld (red.),
Gedenkzuil voor Johannes Kneppelhout. Ter gelegenheid van de honderdste sterfdag. Leiden
1985, 7.
3 A.J. Luyt, Klikspaans Studentenschetsen. Bijdrage tot de kennis van Kneppelhout als mensch
en als schrijver. Leiden 1910, 39.
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4 Dit artikel is gebaseerd op: Mirre van der Heiden, Gris à la lune, mais vert au soleil. Over de
vroege Frans publicaties van Johannes Kneppelhout. Ongepubliceerde bachelorscriptie,
Universiteit Leiden, 2010.
5 J. Kneppelhout, Mes Loisirs. La Haye 1832; J. Kneppelhout, La Violette. La Haye 1833.
6 Kneppelhout 1833, 5-6.
7 Kneppelhout 1832, 122-123.
8 Kneppelhout 1833, 36.
9 Zie Peter van Zonneveld, De Romantische Club. Leidse student-auteurs 1830-1840. Leiden
1993.
10 J. Kneppelhout, Opuscules de la jeunesse. Leyde 1848, dl. 1, 307.
11 Bijdragen tot boeken- en menschenkennis 1833, 185-187.
12 Luyt 1910, 44.
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Een model voor Joachim Polsbroekerwoud
Dick Welsink
De eerste druk van Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en
zijne vrienden, uitgegeven door Vlerk, pseudoniem van Bernard Gewin
(1812-1873), verscheen in 1841; een tweede editie zag in 1902 het licht.
In secundaire literatuur is er enkele malen op gezinspeeld dat de
hoofdpersoon van dit boek zou zijn gemodelleerd naar een werkelijk
bestaand hebbende figuur.
De eerste die dat doet, is F. Bezemer Sr. in 1907. Hij geeft niet de volledige naam,
maar beperkt zich tot de aanduiding ‘den Heer... woud’.1 Walch daarentegen noemt
hem in 1930 bij naam en toenaam: ‘Hendrik Vlaardingerwoud, een zeer degelijken
huisbakken Rotterdammer’.2 In 1936 werd die naam opnieuw genoemd in het
genealogisch tijdschrift De Nederlandsche Leeuw.3 Als deze bewering op waarheid
berust, blijft de vraag: wie was dan wel die heer Hendrik Vlaardingerwoud?
Op 18 april 1825 werd ingeschreven als student theologie aan de Leidse universiteit:
Henrik van Vlaardingerwoud, Roterodamensis, 30 jaar.4 Wat behalve de onjuiste
spelling van de voornaam en de toevoeging van het voorvoegsel van aan de
achternaam opvalt, is de leeftijd van deze student. Over het algemeen ging men (en
gaat men ook nu nog) meteen na het voltooien van de middelbare schoolopleiding
naar de universiteit. Alleen daardoor al moet hij een buitenbeentje geweest zijn onder
zijn veel jongere medestudenten.
Hendrik Vlaardingerwoud was op 13 november 1794 te Rotterdam geboren als
vijfde kind van Willem Vlaardingerwoud en Clara Scholte. Zijn ouders waren op 3
juli 1786 voor de kerk (Luthers) en op 6 augustus daaropvolgend voor de pui
getrouwd. Bij de huwelijkssluiting werd aangetekend dat de bruidegom afkomstig
was van Oudewater (dat, tussen haakjes, niet ver van Polsbroek af ligt). Voor de
bezegeling van de echtverbintenis werd f 30, - betaald, het hoogste tarief, hetgeen
zou kunnen wijzen op een zekere welstand van het jonge echtpaar. Dit wordt bevestigd
door het feit dat voor de begrafenis van drie jonggestorven dochtertjes ook telkens
het hoogste tarief betaald werd.5 Van de acht kinderen die uit dit huwelijk geboren
werden, waren er nog vier in leven toen Hendrik ging studeren: behalve hijzelf een
ruim zeseneenhalf jaar oudere broer, die sinds 1807 in Demerary woonde,6 een bijna
twee jaar oudere zuster,7 en een bijna twee jaar jonger zusje.8
Volgens de Leidse Studenten Almanak voor de jaren 1826 tot en met 1830 woonde
Hendrik Vlaardingerwoud op kamers bij Bilderbeek op de Garenmarkt. In die periode
trouwde zijn jongere zuster9 en overleed zij binnen een jaar na het huwelijk ‘na eene
langdurige ziekte’.10 Zijn broer stierf op 3 september 1830 te Demerary.11 De Studenten
Almanak voor de jaren 1831, 1832 en 1833 geeft voor hem als adres Couvée op het
Rapenburg. Volgens de Volkstelling van 1829 woonde Dirk Couvée met vrouw en
vijf kinderen op het Rapenburg, hoek Cellebroersgracht (thans Rapenburg nr. 93,
hoek Kaiserstraat).12 Bij dit gezin woonden twee studenten in, te weten Hendrik
Vlaardingerwoud en Cornelis Koetsveld, beiden afkomstig uit Rotterdam.
Laatstgenoemde, die eigenlijk Cornelis Eliza van Koetsveld heette, werd bekend als
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de auteur van Schetsen uit de pastorij te Mastland (1843). Naast Couvée, op nr. 95,
woonde
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Titelpagina Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud.

overigens, blijkens een gevelsteen, van 1822 tot 1835 Jacob Geel, bibliothecaris van
de Leidse Universiteitsbibliotheek.
Op 16 januari 1830 werd Bernardus Gewin, Roterodamensis, 17 jaar, ingeschreven
als student theologie aan de Leidse universiteit.13 Volgens de Studenten Almanak
voor de jaren 1831 en 1832 woonde hij bij Reidinger op het Rapenburg. De
Volkstelling van 1829 vermeldt Joseph Reidinger met echtgenote op het adres
Steenschuur, tussen de Kloksteeg en de Universiteitsbibliotheek (thans Rapenburg
nr. 68).14 Twee (studie)jaren lang waren Vlaardingerwoud en Gewin, die elkaar
mogelijk al uit hun geboortestad kenden, dus min of meer overburen.
In 1833 moet Hendrik Vlaardingerwoud zijn studie hebben gestaakt, hij komt
althans niet meer voor in de adreslijst van de Studenten Almanak voor het jaar 1834.
Op 12 november van laatstgenoemd jaar overleed zijn moeder,15 vijfeneenhalf jaar
later, op 9 mei 1840, zijn vader.16 Na zijn terugkeer in Rotterdam dreef Hendrik met
zijn enig overgebleven zuster Clara Hendrika een beddenwinkel in de Hoogstraat nr.
83; later wordt zij in het Bevolkingsregister vermeld als beddenmaakster, en hij
zonder beroep.17 Clara Hendrika overleed ‘na langdurige ziekte’ op 24 januari 1861,18
Hendrik op 11 februari 1875 ‘des namiddags ten elf ure’.19 Volgens de akte van
overlijden was zijn beroep winkelier.
Bepaald geen opwindend leven dus, dat Hendrik Vlaardingerwoud (1794-1875)
heeft geleid: van gedropen student theologie tot beddenwinkelier. Maar wel mooi
de titelheld van een van de te weinig gelezen boeken uit de ‘humor-“cultus” der
Romantiek in Nederland’.

Eindnoten:
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1 F. Bezemer Sr, ‘Joachim Polsbroekerwoud’. In: Nieuws uit oude boeken. Meindert Boogaerdt
Jr., Rotterdam, [1907], p. 208-250, met name p. 210.
2 Jan Walch, ‘Joachim Polsbroekerwoud’. In: Boeken die men niet meer leest. W.J. Thieme &
Cie, Zutphen, 1930, p. 38-44, met name p. 39.
3 W.M.C.R. in De Nederlandsche Leeuw, jg. 54 (1936), kol. 319-320, in antwoord op een vraag
van D.J.M.A. Braakenburg van Backum te Heemstede in idem, kol. 288.
4 Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV. Apud Martinum Nijhoff,
Hagae Comitum, 1875, kol. 1266.
5 Gegevens over de geboortedatum van Hendrik Vlaardingerwoud, de huwelijksdatum van zijn
ouders, alsmede de betaalde leges voor de huwelijkssluiting en het begraven, afkomstig uit de
in het Gemeentearchief Rotterdam berustende Hervormde en Lutherse doop-, trouw- en
begraafboeken (DTB).
6 Jacob Jan Vlaardingerwoud, geb. Rotterdam 31 januari 1788 (Gemeentearchief Rotterdam DTB).
7 Clara Henrica [Hendrika] Vlaardingerwoud, geb. Rotterdam 11 december 1792 (Gemeentearchief
Rotterdam DTB).
8 Johanna Vlaardingerwoud, geb. Rotterdam 15 juli 1800 (Gemeentearchief Rotterdam DTB).
9 Zij trouwde op 26 april 1826 te Rotterdam met de apotheker Wilhem Coolhaas (Gemeentearchief
Rotterdam Burgerlijke Stand, Huwelijksakten 1826, nr. 116).
10 Overleden te Amersfoort op 23 juni 1827 (Centraal Bureau voor de Genealogie,
familieadvertenties).
11 Centraal Bureau voor de Genealogie, familieadvertenties.
12 Volkstelling 1829, wijk I, nr. 515 (Regionaal Archief Leiden).
13 Album studiosorum, kol. 1286.
14 Volkstelling 1829, wijk 4, nr. 825 (Regionaal Archief Leiden).
15 Gemeentearchief Rotterdam Burgerlijke Stand, Overlijdensakten 1834, nr. 2187.
16 Gemeentearchief Rotterdam Burgerlijke Stand, Overlijdensakten 1840, nr. 1054.
17 Bevolkingsregister, deel 60, blad 144, resp. deel 192, blad 147 (Gemeentearchief Rotterdam).
18 Gemeentearchief Rotterdam Burgerlijke Stand, Overlijdensakten 1861, nr. 289, en Centraal
Bureau voor de Genealogie, familieadvertenties.
19 Gemeentearchief Rotterdam Burgerlijke Stand, Overlijdensakten 1875, nr. 720.
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Gemengde berichten
Bericht Maatschappij: Frans Kellendonkprijs 2011 toegekend aan
Grunberg
De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Frans Kellendonkprijs 2011
toegekend aan Arnon Grunberg. Deze prijs, die sinds 1993 bestaat, wordt eens in de
drie jaar uitgereikt voor een in druk verschenen en in de Nederlandse taal geschreven
literair werk (verhalend proza, essay, toneel, poëzie), - al dan niet in combinatie met
andere literaire uitingsvormen zoals vertalingen, voordrachten, journalistiek werk
voor pers of omroep - dat, behalve door literair niveau, uitmunt door intellectuele
onafhankelijkheid en oorspronkelijke visie op de maatschappelijke of existentiële
problematiek.
Uit het juryrapport:
‘Grunberg is de auteur van een even gevarieerd als geprononceerd oeuvre dat zich
uitstrekt tot genres als de roman, het drama, het essay, de column, de reportage en
het weblog. In al die genres manifesteert hij zich als een kritisch en onafhankelijk
waarnemer en analist, die zijn standpunten op even scherpe als creatieve wijze
uitdraagt en daarbij de confrontatie en controverse niet schuwt. Zo profileert hij zich
in De mensheid zij geprezen: een nieuwe Lof der Zotheid (2001) als een scherp
observator van de mensheid en haar drijfveren, waarbij hij bovendien een grote kennis
aan de dag legt van literatuur en filosofie.’
De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 5.000 en zal worden uitgereikt
te Nijmegen in combinatie met de door de Radboud Universiteit Nijmegen
georganiseerde Frans Kellendonklezing in februari 2011.
De jury bestond uit Dorian Cumps, Jaap Goedegebuure en Jeanne Verbij-Schillings
(voorzitter).
Eerdere laureaten waren Marjolijn Februari (2008), Piet Gerbrandy (2005), Henk
van Woerden (2003), Dirk van Weelden (1999), Benno Barnard (1996) en Kristien
Hemmerechts (1993).

Nederlandse vertalingen bekroond met prestigieuze Russische vertaalprijs
Het Internationale Vertaalcentrum voor Russische literatuur, een onderdeel van de
Russische Academie van Wetenschappen te Sint Petersburg, is dit jaar in het
buitenland op zoek gegaan naar de beste vertalingen van Russische literatuur. Voor
het concours kwamen literaire vertalingen in alle talen in aanmerking, mits
gepubliceerd in de afgelopen drie jaar (2007 t/m 2009).
De jury koos in maar liefst twee van de vier categorieën voor een Nederlandse
winnaar.
In de categorie ‘poëzie’ won het vertalersduo Margriet Berg en Marja Wiebes met
hun vertaling Werken van Anna Achmatova (uitgeverij Van Oorschot). Deze
tweetalige uitgave in de Russische Bibliotheek bevat een ruime selectie van meer
dan driehonderd gedichten, die door de vertalers tevens van aantekeningen en een
nawoord werden voorzien.
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Froukje Slofstra won in de categorie ‘debuutvertalingen proza’ met haar vertaling
Leven & lot van Vasili Grossman (uitgeverij Balans). De vertaalster verzorgde tevens
een uitgebreid nawoord bij Grossmans roman, die in 1961 door de KGB in beslag
werd genomen, pas twintig jaar later kon worden gepubliceerd en inmiddels als een
twintigste-eeuwse klassieker geldt.
De totstandkoming van beide vertalingen werd door het Nederlands Letterenfonds
ondersteund met werkbeurzen voor de vertalers.
De uitreiking van de prijzen heeft inmiddels in Sint Petersburg plaatsgevonden.

Uitnodiging Bilderdijklezing 18-12-2010 van Stichting Bilderdijk Haarlem
Willem Bilderdijk (1756-1831), de belangrijkste Nederlandse dichter van de
negentiende eeuw, woonde de laatste vier jaar van zijn leven in Haarlem. In navolging
van Leiden, waar de Huizinga-lezing gehouden wordt, organiseert de Stichting
Bilderdijk Haarlem sinds 2006 tweejaarlijks de Bilderdijklezing.

Na lezingen van Piet Gerbrandy (Een leven vol sukkelingen. Het levenslange sterfbed
van Willem Bilderdijk, 2006) en Marita Mathijsen (Niet voor watjes of hoe je een
thermometer in een kalkoen stopt. Romantischer dan romantisch, Bilderdijk herzien,
2008) is het nu de beurt aan Bilderdijkkenner en biograaf Peter van Zonneveld. Van
Zonnevelds lezing heeft de titel ‘Tumult en tragiek. De tijd van Bilderdijk’. Bilderdijk
leefde in een woelige tijd. Zijn bestaan werd bepaald door de strijd tussen patriotten
en prinsgezinden, de inval van de Fransen, Lodewijk Napoleon en de Belgische
Opstand. Miskenning, armoede, ziekte, opiumverslaving, hoge kindersterfte en
andersoortige kommer en kwel eisten hun tol. Verklaart dat misschien zijn
somberheid, zijn verbittering, zijn onvrede en zijn doodsverlangen?
Een lezing over Bilderdijks achtergronden, een visie op de negentiende eeuw. En
passant worden geheimen over Bilderdijks sterfhuis onthuld.
Peter van Zonneveld is sinds 1975 verbonden aan de Opleiding Nederlands van
de Universiteit Leiden. Samen met Boudewijn Büch richtte hij in 1970 het Bilderdijk
Genootschap op. Hij stelde verschillende bloemlezingen samen uit het werk van
Bilderdijk en schrijft, samen met Rick Honings, de biografie van Bilderdijk.
Voorafgaand aan de lezing verzorgt stadsorganist Anton Pauw een programma op
het Christian Müllerorgel met composi-
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ties van tijdgenoten van Bilderdijk. Na afloop van de lezing zal een krans worden
gelegd op het graf van de in de kerk begraven homo universalis Bilderdijk.
Zaterdag 18 december 2010
Grote of St.-Bavokerk, Grote Markt Haarlem
Aanvang lezing Peter van Zonneveld: 16.00 uur Vanaf 15.00 uur kerk open;
orgelspel stadsorganist Anton Pauw
Na afloop: borrel en expositie in het Noord-Hollands Archief (Jansstraat 40)
De lezing is na afloop van het programma in druk verkrijgbaar.
Reserveren: In verband met de te verwachten grote toeloop en de catering is
reserveren voor de Bilderdijklezing noodzakelijk: info@bilderdijk.org of telefonisch:
020-638 8785 of 023-532 9508.

Bericht Commissie Taal- en Letterkunde van de Maatschappij:
Themamiddag taal en politiek op 18 mei 2011
Na een succesvolle themabijeenkomst over Literatuurgeschiedenis op 26 mei j.l.,
heeft de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde een nieuwe middagbijeenkomst gepland op 18 mei 2011 in Leiden rond
het thema Taal en Politiek.
Onderwijs, financiering, de positie van dialecten, inburgering: zaken waar taal en
politiek samenkomen en die onverminderd actueel blijven.
Het programma wordt later bekendgemaakt en onder meer via Neder-L verspreid.

Martinus Nijhoff prijs 2010 toegekend aan Riet de Jong-Goossens
De Martinus Nijhoff Prijs 2010 is toegekend aan Riet de Jong-Goossens voor haar
vertalingen van Zuid-Afrikaanse literatuur in het Nederlands.
Riet de Jong-Goossens (Sas van Gent, 1937) studeerde Franse Taal- en Letterkunde
en Algemene Literatuurwetenschap, voordat zij zich op het Zuid-Afrikaans stortte.
Tijdens haar studie specialiseerde zij zich in literaire vertalingen. Haar eerste
gepubliceerde vertaling was Donkerboskind (1989) van de Zuid-Afrikaanse schrijver
Louis Kruger. In ruim twintig jaar heeft De Jong-Goossens tientallen boeken vertaald
van schrijvers als Ingrid Winterbach, Koos Prinsloo en Marlene van Niekerk (onder
andere Agaat), waarmee zij een groot deel van de Zuid-Afrikaanse literatuur voor
het Nederlandse publiek heeft ontsloten. Daarnaast zette zij zich op vele andere
manieren in voor de Zuid-Afrikaanse literatuur, onder meer als redactielid van het
Maandblad Zuid-Afrika, als recensent en als medewerker aan literaire bijeenkomsten
over Zuid-Afrikaanse literatuur.
De jury werd gevormd door Ria van Hengel, Ton Hoenselaars, Linda Pennings,
Annelies Schulte Nordholt en Willem Weststeijn (voorzitter).
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Stimuleringsbeurzen voor schrijvers toegekend door Nederlands
letterenfonds
Het Nederlands Letterenfonds heeft onlangs stimuleringsbeurzen toegekend aan
recent gedebuteerde schrijvers. Met de beurzen wil het fonds talentvolle debutanten
stimuleren in de opbouw van hun literaire carrière en ondersteunen bij het schrijven
van een tweede literair werk.
In het kader van de Regeling Stimuleringsbeurzen Schrijvers werden 51 aanvragen
in behandeling genomen. Deze waren als volgt verdeeld over de verschillende genres:
35 proza, 2 poëzie, 10 literaire non-fictie en 3 kinder- en jeugdliteratuur; daarnaast
werd één aanvraag ingediend voor het Fries (poëzie). In totaal werden 22 beurzen
toegekend voor een totaal bedrag van € 88.500. Daarvan werd er één toegekend in
het kader van het Intercultureel letterenbeleid. De verleende beurzen variëren van €
3.500 tot € 9.000.
Stimuleringsbeurzen zijn er dit jaar verleend aan de volgende literaire debutanten
van vermelde titel: Hanna Bervoets (Of hoe waarom, proza, LJ Veen); Ivo Bonthuis
(Iedere dag in dienst van jou, proza, Nieuw Amsterdam); Mario van Brakel (Het
zwijgen van de vossen, kinder- en jeugdliteratuur, Clavis); Floor Buschenhenke
(Eiland op sterk water, poëzie, Atlas); Rein Gerritsen (Knock-out, non-fictie,
Lemniscaat); Richard Hemker (Scherzo, proza, Querido); Yva Hokwerda (44 dûbeld
fjouwerjen, poëzie, Bornmeer); Philip Huff (Dagen van gras, proza, De Bezige Bij);
Rihana Jamaludin (De zwarte lord, proza, KIT publishers); Hannah van Munster (De
trompetboom, proza, Van Oorschot); Michiel Klein Nulent (De tram van half zeven,
proza, Contact); Roos Ouwehand (Eigenlijk ben ik Spaans. Het leven van Joop
Admiraal, non-fictie, Nijgh & Van Ditmar); David Pefko (Levi Andreas, proza, Van
Oorschot); Frans Pollux (Het gelijk van Heisenberg, proza, Atlas); David van Reen
(Engelen der wrake, proza, De Geus); Job van Schaik (Hardloper Huizinga, non-fictie,
LJ Veen); Coen Simon (Zo begint iedere ziener, non-fictie, Prometheus); Babah
Tarawally (De god met de blauwe ogen; proza; KIT Publishers); Franca Treur
(Dorsvloer vol confetti, proza, Prometheus); Wytske Versteeg (Dit is geen dakloze,
non-fictie, Lemniscaat); Ivo Victoria (Hoe ik nimmer de Ronde van Frankrijk voor
min-twaalf-jarigen won, proza, Anthos); Maartje Wortel (Dit is jouw huis, proza, De
Bezige Bij).
Recent gedebuteerde literair vertalers kunnen sinds september 2009 het hele jaar
door een aanvraag indienen in het kader van de Herziene regeling projectwerkbeurzen.
Bij toekenning van een eerste ‘stimulerings’ beurs worden zij automatisch toegelaten
tot het mentoratenprogramma van het Expertisecentrum Literair Vertalen.
Tot nu toe zijn negen aanvragen van recent gedebuteerde vertalers in behandeling
genomen in het kader van de Herziene regeling projectwerkbeurzen. Aan acht
talentvolle vertalers zijn beurzen verleend voor een bedrag van totaal € 40.625; twee
van hen maakten reeds gebruik van de mogelijkheid binnen een mentoraat begeleid
te worden door een ervaren literair vertaler.
De beurzen werden verleend aan de volgende recent gedebuteerde literair vertalers:
Maaike Dicke (Italiaans), Rebekka Herman Mostert (Hongaars), Helena Overkleeft
(Catalaans), Alice Teekman (Frans), Guido van de Wiel (Frans), Aafke Heuvink
(Arabisch), Nina Targan Mouravi (Russisch) en Cora-Lisa Sütö (Hongaars).
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Peter van Zonneveld geridderd
Peter van Zonneveld, één van de oprichters van de werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde, is zondag 7 november, tijdens het jaarlijkse symposium van de
werkgroep op Bronbeek in Arnhem, benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau
wegens zijn grote en langdurige inzet voor het belang en de bekendheid van de
Indisch-Nederlandse literatuur.
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