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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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Gerrit Komrij in reeksen
Paul van Capelleveen
In september 2010 verscheen de dichtbundel Morseseinen uit Il Vittoriale
van Gerrit Komrij, met litho's van Jeroen Hermkens. De acht gedichten
over Gabriele d'Annunzio werden door uitgever/kunsthandelaar Juffermans
te Utrecht in het prospectus aangekondigd als ‘een reeks’. Dat woord
suggereert - in dit geval terecht - een samenhang. Wanneer spreken we
van een gedichtenreeks? En hoe hanteert Komrij deze vorm?
Het is goed even stil te staan bij het fenomeen van de gedichtenreeks en bij de
verschillende verschijningsvormen daarvan, juist bij Komrij. Zijn allereerste publicatie
betrof een ‘reeks’ van vier gedichten. Onder zijn verzamelde gedichten - die we geen
verzamelde gedichten mogen noemen omdat hij nog lang niet uitverzameld is en
omdat ze bovendien Alle gedichten tot gisteren heten, terwijl het niet alle gedichten
zijn en zeker niet tot gisteren - bevindt zich een opvallend aantal reeksen. Cycli,
reeksen, paren: het gedicht van Komrij staat zelden op zichzelf. Denk aan de simpelste
reeksvorm, het duo, zoals de twee gedichten die in 1987 verschenen onder de titel
Twee huizen.1 Het ene huis was:
Echt een treurige vertoning.
Dichtgespijkerd. Holen. Gaten.

Terwijl het andere huis leek op:
Een verblijfplaats voor een koning.
Licht en rijk, o bovenmate.

Wat deze twee huizen in de allereerste plaats bindt, is de vorm van het gedicht, tot
en met het rijmschema en de rijmklanken toe; het zijn spiegelbeelden. Dit is een
voorbeeld van de meest eenvoudige reeks bij Komrij, een spel met de vorm, een
seance van rijmwoorden, een schijnbaar heldere tegenstelling, die door de
confronterende nevenschikking van de twee gedichten de lezer achterlaat met de
indruk dat het gaat om twee kanten van één medaille. Daartegenover staat de cyclus,
de meest complexe vorm van de reeks, waarbij begin en einde op elkaar aansluiten,
als een slang die zich in de staart bijt. Het bekendste voorbeeld bij Komrij is de reeks
Capriccio uit 1978. In de eerste regels daarvan wordt een stratenmaker vergoddelijkt:
We liepen op de Transformator Weg.
De zon kwam op, ze bleef nog even hangen:
Een sinaasappel door de groene heg.
We stapten zwijgend voort. Je bleke wangen
Weerkaatsten argeloos de vroege gloed.
Je was een jonge god, je oogde prachtig.
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Die laatste regel werd later weliswaar herschreven tot:
Een jonge god, heet zoiets sedert Tachtig.

Maar de essentie, de erotische spanning tussen de twee wandelaars, het elektrisch
opladen van de tegenpolen, bleef gehandhaafd. De reeks eindigt zoals hij begon, na
een fikse neukpartij overigens, met een ontlading:
We sprongen over een geschoren heg.
Met felle bundels electriciteit
Schenen de auto's ons in het gelaat.
We stonden op de Transformator Weg.
Ik keek je aan. Je was je spanning kwijt.
Je was gewoon een jongen van de straat.

De cirkel is rond, de cyclus is voltooid. Het avontuur is afgelopen, maar zou opnieuw
kunnen beginnen. De spanning is weggeëbd; de vonk kan elk moment weer
overspringen.2
Tussen deze twee vormen van de reeks, het paar en de cyclus - die in Komrij's
werk numeriek uitzonderingen zijn - bevindt zich een groot aantal reeksen. Eerst
moet worden vastgesteld wat onder een reeks wordt verstaan en waarom een dichter
in reeksen schrijft. Wat is het nut van de reeks?

De reeks als vorm
Het eerste wat je zou kunnen denken bij een reeks, is dat het eigenlijk om één lang
gedicht gaat. Onder elkaar gezet zouden de strofen en gedichten van Capriccio samen
een gedicht van tien keer twaalf, dus 120 regels vormen. Voor een negentiende-eeuwer
(zoals Edgar Allan Poe) zou dat overigens voor een gedicht aan de zeer korte kant
zijn. Lange gedichten hebben hun eigen problematiek; voor de auteur ligt die vooral
in de consistentie van stijl, voor de lezer in een constante concentratie. Gorters lange
gedichten Mei en Pan behoren nog tot de negentiende-eeuwse poëzie, die grossierde
in lange gedichten. In de twintigste eeuw werden in Nederland niet veel lange
gedichten geschreven. Bezette stad van Paul van Ostaijen is misschien te veel een
collage om als lang gedicht te worden gezien. Dat geldt niet voor Nijhoffs
meesterwerken, Awater en Het uur U, die respectievelijk 269 en 476 regels tellen.
Dat zijn echt lange gedichten, ze zijn als losse gedichten of als reeks niet denkbaar.
De reeksvorm is een onderbelicht fenomeen. In Cees Buddingh's Lexicon der
poëzie komt geen trefwoord ‘cyclus’ of ‘reeks’ voor, behalve bij het sonnet. Een
sonnettencyclus wordt omschreven als ‘een reeks bijeenhorende of samenhangende
sonnetten’. Alsof alleen sonnetten zich lenen voor reeksen. Ook het woord ‘bundel’
komt er niet in voor, alsof de ordening van gedichten tot een groter geheel er niet
toe doet. Ook Bronzwaers Lessen in lyriek vindt het samenvoegen tot reeksen of
bundels kennelijk geen kwestie waarover een dichter zich het hoofd moet breken.
The new Princeton encyclopedia of poetry and poetics heeft lemmata over ‘lyric
sequence’ en ‘sonnet sequence’.
Een ordening tot reeksen en bundels kan plaatsvinden op grond van formele
kenmerken, zoals de versvorm (bijvoorbeeld alle sonnetten bij elkaar, alle kwatrijnen
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bij elkaar), op grond van fictionele kenmerken (de narratieve of dramatische elementen
bepalen de samenhang) en op grond van data, bijvoorbeeld de ontstaansdata, vaak
de basis van Verzamelde gedichten. Een bundeling van één bepaalde versvorm gold
vanaf de Renaissance bovendien als een vuurproef, als een kwaliteitsmerk, voor de
dichter.
Het verschil tussen een lang gedicht en een samenhangende reeks gedichten ligt
vooral in de spanning: de losse gedichten in een reeks laten meer tegenstellingen en
tegenstemmen toe. Vandaar dat deze vorm in de twintigste eeuw een enorme
populariteit beleefde: het was een geschikte metafoor zelfs voor de versplintering
van werelden en wereldbeelden, vooral door nieuwe manieren van ordening, zoals
emotionele kleuring of persoonlijke associaties. De reeksvorm staat de dichter toe ondanks de versplintering - een samenhangend geheel te schrijven, met een episch
dan wel tragisch karakter. Hij staat verschillende versvormen onder één titel toe en
veranderingen van standpunt, met de vrijheid van improvisatie. Daardoor worden
tegengestelde ideeën en gevoelens geaccepteerd als uitingen van één lyrische bron.
Vandaar dat Bezette stad wel degelijk als een lang gedicht mag gelden. Geldt dat
ook voor de gedichten van Komrij?
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Vroege reeksen bij Komrij
Een van de vroegste reeksen van Komrij is ‘Architectuur’ uit najaar 1963.3 Het is
een poëticaal gedicht, waarin de stratenmaker een metafoor is voor de auteur en de
klinkers staan voor woorden.
Tussen dit vers ga ik nu stratemakers zetten,
Die aan 't plaveisel werken binnen regels.
Je moet, om het te horen, goed opletten.
Van heel dicht bij klinkt tikken op de tegels.

Ten opzichte van de andere gedichten van Komrij uit die vroege periode van zijn
studententijd vallen deze gedichten op door een zekere rust en samenhang. De vier
gedichten worden niet, zoals de andere gedichten, gedragen door woordspelingen,
een staccatoachtig ritme of erotische toespelingen. Ze zijn er wel, die toespelingen,
zoals het woordje ‘tikken’, dat een verwijzing zal zijn naar de schrijfmachine van
weleer. De eenheid van het gedicht wordt bewust nagestreefd; zie bijvoorbeeld het
derde gedicht:
Ik sta hier dan, gebogen over deze steen,
En meet en reken wat eruit moet worden.

Maar enkele regels daarvoor wordt de essentie van dat rekenen uitgedrukt:
Ik ben een architect en bouw een huis.
De stenen uit het vuur. De stenen uit het water.
Onder dit dak is alles eender gespuis.
De dichter moordenaar. De schilleboer senator.

We zien hier dat het gedichtenpaar Twee huizen, waaruit ik hierboven citeerde, door
Komrij al vroeg als één huis is opgetrokken, een huis vol paradoxen, een huis waarin
de tegenstellingen zorgvuldig in elkaar gedraaid worden, niet om de werkelijkheid
complex te maken, maar om van de complexe werkelijkheid te getuigen.
Er valt nog iets op in deze vier gedichten: de ik-vorm. In de laatste regel van het
gedicht kijkt de dichter over de rand van het gedicht naar de lezer:

Gerrit Komrij in de Koninklijke Bibliotheek, juni 2007.
(Foto: Koninklijke Bibliotheek).
Ik trek mij voor je aan deze regel op
En baan me naar je scherpe blik een pad:
Schotelogen zie je in een uitgeputte kop.
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We herkennen hier veel van de latere Komrijgedichten: de twaalf regels in drie strofen
van vier, de enjambementen om aan het keurslijf van de strakke vorm te ontsnappen,
de keuze voor een niet experimentele, grammaticaal juiste zinsbouw. Maar vanaf
het debuut uit 1968, Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten, is de
ik-persoon steeds vaker zorgvuldig weggeretoucheerd en lezen we regels als in het
gedicht ‘Weigering’:4
In een museum loop je langs veel lijken.
Het brandend braambos, toverfluit van Pan.
Je denkt als me de dood hier komt bekijken
Dan ben ik al waar hij me laten kan.

Het vreemde was namelijk dat Komrij vóór zijn debuut al zijn specifieke geluid en
vorm gevonden had, deze vervolgens in de steek liet voor allerlei modernistische
experimenten waaronder zeer lange gedichten zoals Mijn minnaars,5 en plotseling
terugkeerde naar de gevonden vorm, maar er wel een afstandelijker toon aan koppelde.
Zo werd de ik-persoon veelal een jij-persoon en kwamen persoonlijke ervaringen,
veelal seksueel van aard, daarna
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Titelpagina en frontispice van Het schip De Wanhoop (1979).

voornamelijk nog in versluierde vorm terug, bijvoorbeeld in het gedicht
‘Pluimsteken’:6
Ik lig bij Charles en moet een spreekwoord zeggen.
‘Wat ademt doet vier daden met mondjesmaat:
Sjoelbakken, naaien, helden- en eieren leggen.’
Dat is goed, zegt hij, en hij knikt kordaat.

De debuutbundel is zorgvuldig gecomponeerd, op het mathematische af: vijf
afdelingen met elk vijf gedichten en één afwijkende afdeling van vier langere
gedichten, die overblijfselen zijn van de vroege, ongepubliceerde experimentele
tussenfase halverwege de jaren zestig. Maar hoe nauwkeurig bij elkaar gezet ook, in
deze debuutbundel staan alleen losse gedichten, geen paren, geen reeksen, geen cycli.
Dat verandert met de volgende bundels.
De tweede bundel, Alle vlees is als gras, of Het knekelhuis op de dodenakker
(1969), opent met twee reeksen. De eerste is een narratieve reeks, ‘Vijf gedichten
van de Spiering en de Windbuil’, die enkele scènes uit het leven van twee vrienden
beschrijft: een vakantie, het samenwonen, een bezoekje, hun gesprekken en een
zwerftocht, vol toespelingen op De goddelijke komedie van Dante. De tweede reeks,
met dezelfde titel als de bundel, is een pseudoreeks, met een proloog en al, een
mini-imitatie van een negentiende-eeuwse bundel. Eigenlijk zijn het losse gedichten.
Na deze twee bundels schrijft Komrij incidenteel enkele reeksen, meestal met
variaties, zoals ‘Eerste stuk, over de pastoor van Oudetonge’ in Ik heb goddank twee
goede longen uit 1971, waarin een pastoor aan steeds verschillende ziektes overlijdt...7
Kort daarop stierf de pastoor aan typhus.

En dat doet hij ook aan de vliegende tering, tuberculose en een bloedgezwel; tenslotte
ligt hij ‘voor mirakel’. Het zijn demonstraties van het maakbare gedicht.

De reeksvorm in perspectief
Hoe zit het met de dichtvorm in Alle gedichten tot gisteren? Tot 1975 tellen we hier
91 individuele gedichten en 47 gedichten in reeksen of paren; dat is ruim de helft.
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Deze eerste periode in Komrij's poëzie loopt vanaf zijn debuut tot in 1975, toen hij
met Fabeldieren een meer lyrische richting insloeg. We zien in de tweede periode
meteen een verandering in de ordening van de gedichten, niet op bundelniveau - de
inhoudsopgave ziet er niet wezenlijk anders uit - maar wel op reeksniveau. In
Fabeldieren zijn twee van de vier afdelingen tevens reeksen,
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Titelpagina en frontispice van Mijn minnaars (1994).

samenhangend in thematisch en/of narratief opzicht:
één reeks over Venetië en één reeks over een ondergangsvisioen.
De gedichten uit de tweede periode, die loopt van 1975 tot 1984, tonen een
hyperbewuste dichter, die gebruik maakt van verschillende, elkaar tegensprekende
symbolentalen, elk op zich helder, maar in combinatie ambigu. Het hoogtepunt van
deze periode is het gecompliceerde gedicht Capriccio, waarin de taal van de alchimie,
definities van homoseksualiteit en een modern, ironisch gebruikt symbolisme
verweven zijn op een wijze die een eenduidig begrip van het gedicht uitsluit.8 Deze
periode valt samen met een intensief gebruik van de reeksvorm. Zelfs als de bundel
De verschrikking als een bundel losse gedichten en niet als een reeks wordt gezien,
tellen we 88 gedichten in reeksen en 35 daarbuiten. Het zijn reeksen als Sing Sing,
Capriccio, Peper en zout, en de bundels De os op de klokketoren en Gesloten circuit,
die beide geheel uit reeksen bestaan.
In de periode daarna schreef Komrij naar verhouding veel minder gedichten. In
die derde periode, van 1984 tot 1995, was er een balans tussen reeks en individueel
gedicht: 39 gedichten in reeksen (waaronder Twee werelden, over Europese politiek)
en 43 losse gedichten. Daarbij moet worden opgemerkt dat die reeksen voor het
merendeel bestaan uit ultrakorte reeksen, namelijk twee aan elkaar verbonden
gedichten, zoals de twee acrostichons Lichaam en geest en de twee gedichten van
‘Spiegelei’, die eenzelfde type antipoden vormen als Twee huizen.
In 1998 brak Komrij weer uit in poëtische reeksen, de ene na de andere, waaronder
een jaar lang een wekelijks gedicht op het thema ‘Tijd’ in het Algemeen dagblad.
Het was de opmaat naar het Dichter des Vaderlandsschap.
De rol van de verteller in Komrij's gedichten veranderde door het gebruik van
reeksen. In 1963, in ‘Architectuur’, kwam de grilligheid van de vroege Komrij-verzen
tot rust door een logisch uitgewerkte metafoor. De reeks was nog een uitzondering.
De ik-persoon werd verdreven door de jij-persoon, die eigenlijk een algemeen ‘men’
betekende, een instantie tussen lezer en auteur in. In 1975, in Fabeldieren, was er
de lyrische toon van de reeks ‘Ragnarok! Ragnarok!’ - de espeboom beeft, vogels
fluiten als revolverkogels, een moeder brengt je een glas ranja, de klok staat stil met een afstandelijke verteller.9 Alleen in de laatste regel verandert de jij-vorm
plotseling:
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Ik zie ze strompelen - en zie mezelve.
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In 1978, met Capriccio, waren er de dolgedraaide metaforen en de wij-vorm. Het
‘ik’ trad langzaamaan meer op de voorgrond en verdrong de jij-persoon. In meer
recente reeksen werd de ik-persoon vervangen door zijn dubbelganger, die een steeds
grimmiger rol begon te spelen, totdat hij tot de orde werd geroepen. In Spaans
benauwd uit 2005 voerde de ‘ik’ weer de boventoon.
In recente reeksen is ook ruimte voor andere stemmen. De reeksvorm maakt de
meerstemmigheid mogelijk van verteller, ik-persoon, jij-persoon, hij-persoon en
onbezielde objecten, zoals een schelp in de reeks ‘Gepaard en ongepaard’. De dode
dichter Gabriele D'Annunzio spreekt in Morseseinen uit Il Vittoriale.
Vanaf 1998 verschenen 139 gedichten in reeksen en 54 als los gedicht. Daarbij
veranderde ook de verhouding tussen de verschillende versvormen en nam eerst het
aantal sonnetten toe ten opzichte van Komrij's gewone twaalfregelige gedichten en
veranderde vervolgens het aantal versvoeten per regel. De laatste gedichten in Alle
gedichten tot gisteren vormen de kortademige, gejaagde reeks ‘De harde kern’.10 De
bundel Spaans benauwd is de voornaamste vertegenwoordiger van de nieuwe stijl
van Komrij, die kaal, hard, snel en prozaïsch ruig is, en zeer persoonlijk:
Ik roep een zin. Het klinkt te schraal
in het omringende gewelf ik heb geen schim of filiaal ik ben vandaag alleen me zelf.
Ik kan me niet beroepen op
een stand-in of een stijlfiguur,
een schuilnaam of een ledenpop.
Er is geen spoor van literatuur.

In de bundel Spaans benauwd (2005) is die stijl doorgevoerd en de intimiteit blijkt
bijvoorbeeld uit twee gedichten die ‘Moeder’ en ‘Vader’ heten:11
Meestal zweeg ze. Ik denk aan haar
Als aan de ijzig rustende,
Onbenaderbare pilaar.
Je zou haar niet snel kussen.

De functie van de reeks
Reeksen zijn er om het vertellende of dramatische effect sterker te maken - met meer
kracht dan een los gedicht doet. Ze maken experimenten mogelijk met nieuwe
procedés - verschillende standpunten en vertellers, een verhevigd gebruik van
symboliek, en ze zijn dus ook geschikt om een nieuw procedé tot een einde uit te
denken. Fabeldieren en Capriccio zijn daarvan goede voorbeelden, ‘De harde kern’
en Spaans benauwd zijn dat evenzeer.
De belangrijkste wendingen in stijl bij Komrij gaan gepaard met een verandering
van versvorm én met een eruptie van gedichten in reeksvorm, alsof het ene nieuwe
gedicht het andere oproept en de poëzie in een stroomversnelling is geraakt. De reeks
is daarom niet alleen meer dan de som der delen, de reeksvorm dirigeert de gedichten
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met kracht en vaart in een nieuwe richting. De opeenvolging van reeksen gedichten
is een indicatie van een bloeiend dichterschap.
Aantekening:
Dit artikel is gebaseerd op een toespraak gehouden in het Letterkundig Museum,
Den Haag, 18 september 2010, bij de overdracht van het archief van Gerrit Komrij
aan het museum.

Eindnoten:
1 Gerrit Komrij, Alle gedichten tot gisteren. Derde, vermeerderde druk. Amsterdam, De
Arbeiderspers, 2004 (hierna: AGTG), p.439-440.
2 AGTG, p.271, 280. Voor de eerste versie van het gedicht, zie: Gerrit Komrij, Capriccio.
Amsterdam, Sub Signo Libelli, 1978, p.7.
3 AGTG, p.22-25.
4 AGTG, p.46.
5 Gerrit Komrij, Mijn minnaars. Den Haag, Tight End Press, 1994.
6 AGTG, p.60.
7 AGTG, p.106-110.
8 Paul van Capelleveen, De lieflijke macht. Over het gedicht Capriccio van Gerrit Komrij.
Amsterdam, De Arbeiderpers, 1995 (speciaal nummer van Maatstaf, november-december 1995).
9 AGTG, p.202-207.
10 AGTG, p.675-684.
11 Gerrit Komrij, Spaans benauwd. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2005, p.34-35.
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Anton Korteweg
Ver weg opa worden
Van reizen vind ik twee dingen. Het eerste is dat je het in cirkels moet doen, zoals
een herenboer die de landerijen rond zijn boerderij inspecteert om te zien of het goed
is. Bij voorkeur als het licht is, want als het donker wordt, moet je gaan slapen. Je
mag niet buiten die cirkel komen zolang je alles van enig belang daarbinnen nog niet
gezien hebt. Woon je bij voorbeeld in Leiden, dan hoor je niet naar Oude Wetering
af te reizen voordat je de met een kleurige reuzentulp versierde ex-watertoren van
Roelofarendsveen bewonderd hebt. Meer in het groot moet je niet naar Thailand
willen als je nooit op Sicilië bent geweest, en al helemaal niet als je je niet tevoren
verdiept hebt in de cultuur en geschiedenis van dat land. Het tweede is dat reizen op
eigen menskracht dient plaats te vinden. Je moet dus uitsluitend naar een plaats willen
die je te voet, per fiets of met een ongemotoriseerd voertuig kan bereiken. Zulke, in
de ware zin van het woord automobiele, reizen leveren de mooiste gedachten, de
hoogste voldoening, het meeste kijkgenot, de minste stress en de beste gezondheid
op. Om de mens voor z'n plezier of z'n gemak van A naar B te brengen, daar is wat
mij betreft de auto niet voor. Van nature wantrouw ik niet alleen reis- maar vooral
ook levensdoelen die niet op eigen kracht kunnen worden bereikt, dus ik heb makkelijk
praten. Daarom kan, vooruit dan maar, desnoods een plezier-licentie verleend worden
aan 65-plussers en andere gehandicapten. Het modale Maatschappij-lid, en zeker de
bezoeker van de jaarlijkse ledenvergadering, heeft niets te vrezen.
Het leven maakt soms wijzer, en ik heb inmiddels ingezien dat deze idealen niet
te verwezenlijken zijn. Ik probeer me er niettemin zoveel mogelijk aan te houden
maar ben in het bezit van familie die me lief is. Familie duurt niet alleen een
mensenleven lang, zoals Gerrit Achterberg al wist, maar heeft ook de neiging je te
voeren naar plaatsen waar je uit jezelf niet naar toe zou gaan, omdat ze buiten die
op eigen kracht bereikbare cirkel liggen. Zo belandde ik dit voorjaar per vliegtuig in
Chongqing, omdat onze dochter daar moeder ging worden en ik opa. Chongqing
staat, kort gezegd, bekend als de startstad van een spectaculaire excursie over de
Yangzi naar de Drie-Klovendam - China's Deltawerken in het groot. Het was een
paar jaar voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog toen Japan het land aanviel, China's
oorlogshoofdstad, en voor voetballiefhebbers is het de stad waar Arie Haan
waarschijnlijk nog steeds trainer geweest zou zijn als hij zijn voetbalbazen in minder
directe bewoordingen van corruptie had beschuldigd. Het is overigens geen slechte
stad voor opa's, want volgens de confuciaanse traditie staan ouderen in China in
aanzien. Zeker als ze er een beetje wijzig uitzien, zoals ik met mijn lange jas,
ascetische kop en grijs haar. Dat bleek ook, want meer dan eens kreeg niet m'n
hoogzwangere dochter wachtend op een ‘gele bij’ een stoel aangeboden, maar haar
vader. Ze is daar longarts en daar hebben ze er veel van nodig, want de lucht in deze
snelst groeiende metropool ter wereld met acht miljoen inwoners is niet echt fris. De
skyline zie je nooit helder. Daar komt bij dat roken in China even gewoon is als het
bij ons na de oorlog voor achttienjarige jongens was. Je ziet er nog volop
sigarettenpijpjes en mannen met een kankerstokje achter het oor. Werk genoeg dus,
maar nu voor haar wegens zwangerschap even niet.
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Een stamhouder met dezelfde voornaam als haar vader mocht ik van haar niet
verwachten, maar ik hoopte natuurlijk wel dat het een jongen zou worden, liefst
eentje die van behoorlijke voornamen zou worden voorzien. In een boeddhistische
tempel hebben we de duurste olielampjes gebrand en warempel, na veertien dagen
was Chongqing een schattig klein manneke rijker, één van de honderdduizend
kinderen die daar jaarlijks worden geboren, geheten Felix Antonie Jie-Ren. Felix,
zo heet ook zijn oom, en Felix moet hij natuurlijk zien te worden. En met dat Antonie
was ik ook dik tevreden. Zijn Chinese naam Jie wijst op heldhaftigheid, energie en
moed - laten we die naam maar vertalen met Koen. Ren biedt hoopvolle vooruitzichten
op medemenselijkheid, een eigenschap waar in China behoefte aan bestaat. 's Nachts
heet Felix om voor de hand liggende redenen het nachtdraakje. Ik heb hem nog drie
weken na de borstvoeding al ruggetje bekloppend doen boeren en werd daar bijna
meer vader van, vrees ik, dan ik 35 jaar geleden was.
Terug in Leiden leef ik weer het beschermde leventje van een spastisch binnen
zijn kring blijvende, achteroverleunende, bamboescheuten peuzelende pandabeer.
De volgende reis voert per fiets naar Purmerend. En zit het een beetje mee, dan sta
ik over een paar jaar in ons volkstuintje met een knuistje in de hand op bonte klompen
naast een zelfgemaakte minimolen.
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De verdrevene van George Kettmann
Een nationaalsocialistische novelle
Willem Huberts
In het najaar van 1944, rond ‘Dolle Dinsdag’, verscheen de novelle De
verdrevene van George Kettmann. Het was een boekje van minder dan
honderd pagina's en het bleef vrijwel onopgemerkt; niet verwonderlijk
gezien het moment van verschijnen. De novelle is literair-historisch
interessant omdat ze geldt als het belangrijkste werk van de Nederlandse
nationaalsocialistische letterkunde.
De verdrevene werd in twee delen voorgepubliceerd in het genazificeerde literaire
tijdschrift Groot Nederland, in december 1943 en januari 1944. Pas decennia later
werd er voor het eerst aandacht aan besteed; enige tijd geleden werd de novelle
heruitgegeven.1 Het boekje vormde het culminatiepunt van de verzamelde ambities
van een groep nationaalsocialistische auteurs, die poogde een geheel nieuwe
letterkunde op te bouwen. Pas in de zomer van 1943 kregen ze hun eerste eigen
letterkundige podium in het tijdschrift Groot Nederland. De papierschaarste werkte
echter in hun nadeel. Juist op het moment dat zich een leidinggevende literaire
groepering met een gemeenschappelijk programma had gevormd, medio 1944, begon
het Duitse rijk in West-Europa in te storten. De steun van de bezetter was
onontbeerlijk voor de ontwikkeling van de nationaalsocialistische literatuur. Toen
deze steun wegviel, vanaf het najaar van 1944, stokte derhalve ook de voortgang van
de literaire ontwikkelingen, en daarmee van de Nederlandse nationaalsocialistische
letterkunde.

George Kettmann
George Kettmann (1898-1970), schrijver van De verdrevene, debuteerde in mei 1918
met enige gedichten in Het Getij.2 In 1919 raakte hij betrokken bij het door zijn vriend
Ru le Cavelier geleide tijdschrift Stroomingen, waarin o.a. H. Marsman debuteerde.
In 1921 leidde hij samen met Le Cavelier het tijdschrift De Branding. Hij bewoog
zich in de kringen van de vernieuwingsgezinde kunstenaars die sinds het einde van
de Eerste Wereldoorlog in Amsterdam woonden en werkten. Uit zijn latere werk
blijkt dat hij omging met mensen als Constant van Wessem, C.J. Kelk, Herman van
den Bergh, J.K. Rensburg en Erich Wichmann. In 1925 en 1926 leverde hij enkele
bijdragen aan De Vrije Bladen. In 1928 verscheen zijn eerste roman onder de titel
De glanzende draad der goden, in 1930 gevolgd door de roman De vlam der steden,
die hij samen met Ru le Cavelier had geschreven. Zijn derde roman, Maan op het
dak, kwam in 1931 uit, eveneens bij P.N. van Kampen & Zoon te Amsterdam. In
1933 verscheen, ditmaal bij Kettmanns eigen uitgeverij De Amsterdamsche
Keur-kamer, zijn vierde roman, De oceaanvlucht van een olie-man geheten. Een
vijfde en laatste roman, Manuel, zag in
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1957 het licht onder het pseudoniem Jan van de Wolk. Tussen 1935 en 1968
publiceerde Kettmann zes dichtbundels: De jonge leeuw (1935), Het erf aan zee
(1938), Jong groen om den helm (1941), Bloed in de sneeuw (1943), De ballade van
de dode Viking (1956) en Man vrouw kind (1968). Onder het pseudoniem Jan van
de Wolk verscheen in 1962 een bundel limericks met de titel Zettericks van alle
seizoenen.

Keuze voor fascisme
Op 16 november 1931 sloot Kettmann zich aan bij de Fascistenbond ‘De Bezem’
van Jan Baars. Over de redenen van zijn keuze voor het fascisme is niet meer bekend
dan wat hij daarover zelf, gedurende zijn naoorlogse detentie, heeft losgelaten. Hij
schreef in de gevangenis twee autobiografische documenten: ‘Op zoek naar een
haven, tussen kapitalisme en communisme 1928-1948’ en ‘De tweespalt tussen NSB
en ss’, dit laatste waarschijnlijk op verzoek van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie. Beide stukken werden postuum gepubliceerd.3 Kettmann gaat
hier vier maal in op zijn beweegredenen voor fascisme en nationaalsocialisme. ‘Al
enige jaren [Kettmann doelt op de periode eind jaren twintig, begin jaren dertig, WH]
had ik mij terloops georiënteerd bij meestal jonge mensen, behorend tot kleine
fascistische partijtjes. Met politiek had ik me tot die tijd nooit bemoeid. Ik dacht
gezond-nationaal, misschien wel conservatief en in elk geval met weinig respect
voor de heren die in de politiek aan de weg timmerden’ (p.31). Ook: ‘Het valt niet
te ontkennen, dat ik in mijn vrees voor de bolsjewisering der “massa” en in verzet
tegen de “ik”-zucht van normaal-zakelijke mensendrijvers (...) van nature een ándere
koers zocht dan die welke van het staatssocialisme of het kapitalisme uitging’ (p.99).
Op diezelfde pagina staat zijn observatie: ‘Achteraf zie ik wel duidelijk in, hoe ik
ben misleid door een complex, dat - cultureel gezien - in Europa overal opdoemde.
Het was het pessimisme van Spengler's Untergang des Abendlandes en bv. Huizinga's
Herfsttij der Middeleeuwen - een wanhopig fatum, waartegen nog met een laatste
appèl te strijden zou zijn. Die gedachte: verplicht te zijn tot de keuze omwille van
Europa - die gedachte voorál: dat Europa minder van buiten af dan van binnen uit
werd bedreigd,
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Omslag De verdrevene, 1944.

gezien de nivellerende krachten in een maatschappij, waarbij het “edele” van het
individu verzonk in het “brutale” der massa - die gedachte deed mij, veeleer als
middel dan als doel, het nationaal-socialisme kiezen.’ Als hij over de ideologische
achtergronden van de NSB spreekt, zegt hij: ‘Bij mij - en bij gelijkgestemden met
mij - bestond het fascisme en het nationaal-socialisme vooral uit de strijd voor de
oude cultuurwaarden, die met het liberalisme en het historisch materialisme waren
teloorgegaan. “The ship is more than the crew” scheen niets dan een hardvochtig
woord; de gedachte om in onderlinge kameraadschap samen een supra-individuele
gemeenschap te willen dienen, werd aanstonds als zgn. cadaverdiscipline
weggehoond’ (p.119).
Dit alles schreef Kettmann ná 1945, zodat de waarde ervan kritisch beschouwd
moet worden; er
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George Kettmann in NSB-tenue, 1935.

kan zeker een apologetisch aspect aan verbonden zijn. Wat zijn mening was ten tijde
van zijn toetreding, is onbekend. Op 2 augustus 1932 meldde hij zich aan als lid van
Musserts Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, de NSB. Vrij spoedig na
zijn aanmelding raakte hij betrokken bij de voorbereidingen van een eigen weekblad
van de NSB, en op het eerste nummer van Volk en Vaderland, dat op 7 januari 1933
verscheen, staat hij vermeld als hoofdredacteur. Ook zijn literaire loopbaan stelde
hij in dienst van zijn keuze voor het - toen nog - op Italië gerichte Nederlandse
fascisme. Al zijn publicaties vanaf zijn aansluiting bij de NSB tot 1945 hebben een
politieke kleur. Zijn naoorlogse publicaties kunnen worden gekarakteriseerd als
grotendeels ideologisch gekleurd.

Eigen uitgeverij
Op 21 juli 1932 richtte Kettmann met zijn toen malige echtgenote Margot Warnsinck
een uitgeversmaatschappij op, die zou uitgroeien tot een van de bekendste
nationaalsocialistische uitgeverijen in Nederland: ‘De Amsterdamsche Keurkamer’.4
Met zijn uitgeverij wilde hij het nationaalsocialisme als cultuurstroming verbreiden,
zowel in uitgaven van fascistische strekking als in werk van literaire aard. Hier liet
Kettmann in 1939 onder meer de Nederlandse vertaling van Hitlers Mein Kampf
uitkomen. Eveneens verscheen hier in 1935 zijn eerste dichtbundel De jonge leeuw,
die voor het merendeel politieke strijdpoëzie bevat waarin het zuiver literaire aspect
ver te zoeken is. Ook zijn volgende drie dichtbundels werden hier uitgegeven.

Ruzie met Mussert
Vanaf mei 1940 maakte Kettmann zich als letterkundige, maar zeker ook als uitgever,
sterk voor de opbouw van een nieuwe, nationaalsocialistische letterkunde. Hij
ontplooide hiertoe een grote activiteit. Deze kwam tot uiting in menige publicatie,
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in zijn pogingen nieuwe, de nationaalsocialistische beginselen toegedane,
letterkundigen aan zijn uitgeverij te verbinden, en in zijn redacteurschap van het
tijdschrift De Nieuwe Gids, dat onder leiding van Alfred Haighton de beginselen van
de Nieuwe Orde omhelsd had. Zowel uit zijn publicaties als uit zijn correspondentie
blijkt een steeds toenemende radicalisering van zijn denkbeelden, die leidde tot zijn
aanmelding op 7 maart 1942 bij de Nederlandse SS. In de zomer van 1942 werd hij
hoofdredacteur van het virulent antisemitische tijdschrift De Misthoorn. In deze
functie begon hij de NSB te attaqueren, omdat hij vond dat de beweging onder Mussert
niet radicaal genoeg was. In september 1942 werd hij als lid van de NSB geroyeerd.
Kettmann zag zich na zijn royement gedwongen om onder Duitse bescherming als
oorlogsverslaggever (Kriegsberichter) naar het Oostfront te verdwijnen, teneinde
vervolging door de NSB te ontlopen. Tot oktober 1943 zou hij als oorlogsverslaggever
werkzaam blijven. Hoewel er na deze gebeurtenissen nog enkele literaire publicaties
van hem het licht zagen, was zijn rol als
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Mussert in gesprek met Kettmann, Lunteren, 1 juni 1936.

propagandist van de Nieuwe Orde in de Nederlandse letteren feitelijk uitgespeeld.
In de periode 1943-1944 raakte hij betrokken bij de groep nationaalsocialistische
literatoren rond het genazificeerde tijdschrift Groot Nederland.5

Na de oorlog
In de zomer van 1945 vluchtte Kettmann naar België, waar hij in 1948 werd
gearresteerd. Na een gevangenisstraf van een jaar werd hij aan Nederland uitgeleverd.
Uiteindelijk werd hij in hoger beroep op 17 maart 1951 veroordeeld tot tien jaar
gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest. De Ereraad voor de Letterkunde legde
hem een publicatieverbod van tien jaar op en de Commissie voor de Perszuivering
veroordeelde hem tot uitsluiting uit het perswezen voor de duur van achttien jaar.

Eens nationaalsocialist, altijd nationaalsocialist
In 1955, nadat hij tweederde van zijn straf had uitgezeten, werd Kettmann in vrijheid
gesteld. Tijdens zijn gevangenschap heeft hij veel literair werk geproduceerd: proza,
poëzie en drama, alsook de twee genoemde autobiografische terugblikken.6 Een
voorbeeld van de categorie drama is het toneelstuk Inge, ‘een van de “beste”
nationaalsocialistische stukken’.7 Al in 1956 verscheen zijn eerste nieuwe
boekpublicatie, het omvangrijke gedicht De ballade van de dode Viking, dat in de
kritiek negatief werd ontvangen. Uit beide werken blijkt dat hij zijn ideologische
denkbeelden in genen dele verloochend had. Kettmann was en bleef nationaalsocialist.
In een na-oorlogse brief aan de nationaalsocialistische schrijver Martien Beversluis
verwoordde Kettmann zijn positiebepaling als volgt: ‘Ik zie niet in, dat
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iemand [Kettmann spreekt hier over de nationaalsocialistische schrijver Henri Bruning,
die zich na de oorlog publiekelijk afkeerde van zijn vroegere politieke en culturele
idealen, WH] zich geestelijk verbetert, wanneer hij een vuur, dat in het verleden voor
hem heeft gebrand, zelf uittrapt (...) nimmer ontdoen wij ons van onszèlf.’ Deze
houding blijkt ook uit zijn in 1969 gepubliceerde dichtbundel Man vrouw kind. De
laatste strofe van het laatste gedicht kan worden beschouwd als zijn politiek-literaire
testament:
Slechts zij die om iets groots zichzelf niet spaarden,
die droom begeerden méér dan bed en brood zij zijn het die in schaduw 't licht bewaarden.

Hoewel de poëzie in deze bundel nog steeds de reeds in de jaren dertig verkondigde
ideologische waarden uitdraagt, neemt het percentage niet-politieke, lyrische gedichten
erin toe. Zijn ideologisch getoonzette literaire werk publiceerde hij na 1945 onder
de naam George Kettmann; steevast viel dit ten prooi aan zeer negatieve, op politieke
motieven gebaseerde kritiek. Zijn overige literaire werk publiceerde hij voor het
merendeel onder het pseudoniem Jan van de Wolk. Zelf beschouwde hij dat werk
als ‘amusementslectuur’.
Ideologisch gezien ontwikkelde Kettmann zich vanaf 1931 langs de volgende lijn:
fascist van Italiaanse snit (1931-1933), Nederlands nationaalsocialist in NSB-trant
(1933-1940), op Duitsland gericht nationaalsocialist (1940-1942), Groot-Germaans
SS'er en nationaalsocialist (1942-1945) en tot slot een soort van
Nederlands-georiënteerd nationaalsocialist (1945-1970), gelijkend op zijn opstelling
in de periode 1933-1940.
Op grond van politieke overwegingen is Kettmann vrijwel uit de Nederlandse
literatuurgeschiedenis verdwenen. Hij behoort er mijns inziens niettemin in thuis,
als een van de meest prominente representanten van een literair-politieke stroming
uit het verleden.

De verdrevene
Toen Kettmann in januari 1943 als Kriegsberichter naar het Oostfront vertrok,
belandde hij, na eerst in het najaar van 1942 een opleiding te hebben genoten in
Berlijn, uiteindelijk benoorden Rovaniemi, nabij de poolcirkel, in Karelië, een streek
in het Fins-Russische grensgebied. Hij was er werkzaam als radioverslaggever.8 In
Karelië schreef hij gedurende lente en zomer 1943 de novelle De verdrevene. De
inhoud verbeeldt getrouw de ideologie van de SS. Het is Kettmann gelukt om vrijwel
alle aspecten van deze ideologie op een literair verantwoorde wijze vorm en inhoud
te geven. Het komt er in de novelle op neer dat de SS-ideologie ervoor zorgt dat,
zelfs nadat men de grootst mogelijke ellende heeft ondergaan, een nieuw leven in
het verschiet ligt - mits men zich natuurlijk houdt aan de ongeschreven regels van
de sibbe en respect heeft voor het streek-, volks- en rasbewustzijn.9
Het centrale thema in deze novelle is de tegenstelling tussen ‘edel’ en ‘onedel’
bloed. Alle verhaalpersonages worden bepaald door de positie die zij in deze
tegenstelling innemen. De verdrevene is daarmee tot in de uiterste consequenties in
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overeenstemming met de wereldbeschouwing en het programma zoals deze in Hitlers
Mein Kampf zijn verwoord, in het bijzonder met de antisemitische aspecten daarvan.
De twee antagonisten in de novelle (de broers Adam en Josef Blech) bezitten alle
kenmerken die Hitler aan de Joden toeschreef: achterbaks, materialistisch, sluw,
oneerlijk, leugenachtig en kwaadwillend.10 Door deze kenmerken, door hun namen
en door de beschrijving van hun uiterlijk wordt het de lezer duidelijk gemaakt dat
de broers Blech Joden zijn. Toch wordt dit nergens expliciet aangegeven. Er is sprake
van een impliciet antisemitisme; nergens wordt onomwonden melding gemaakt van
de Joodse achtergrond van de als negatief gekarakteriseerde verhaalpersonages. In
het nationaalsocialistische jargon van die tijd werd deze wijze van werken ‘Tarnung’
(camouflage) genoemd. Men verwachtte dat met behulp van deze methode ook
diegenen die niet zonder meer positief stonden tegenover nationaalsocialisme en
antisemitisme, zich zouden laten overtuigen van de noodzaak het vermeende ‘Joodse
gevaar’ uit de samenleving te elimineren. Binnen de logica van het verhaal spreekt
het voor zich, dat de ‘helden’ voldoen aan het ideaalbeeld van het nationaalsocialisme:
ze zijn idealistisch, sociaal en opofferingsgezind. Daarbij vormt
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Kettmann als oorlogsverslaggever in Karelië, 1943.

de arbeid van de protagonist Werner Sötolaa de bron van zijn trots en is hij de mening
toegedaan dat zijn smidswerk getuigt van respect voor de schepping van de natuur.
Op psychologisch niveau bezit De verdrevene vermoedelijk autobiografische
aspecten: Kettmann zal zichzelf immers ook als een ‘verdrevene uit het vaderland’
beschouwd hebben, in afwachting van ‘betere tijden’ die zijn terugkeer naar het
vaderland mogelijk zouden maken. Het is overigens opmerkelijk dat in deze toch
Nederlandse novelle geen enkele Nederlander figureert: het zijn Finnen, Letten en
een enkele Duitser die de novelle vullen. Dit moest het internationale en
grensoverschrijdende karakter van de SS-ideologie onderstrepen. De nieuwe
Nederlandse letterkunde zou deel uit gaan maken van de Europese cultuur zoals die
onder Duitse leiding tot stand zou worden gebracht.

Inhoud
De verdrevene beschrijft de geschiedenis van de Finse smid Sötolaa, die door de
Sovjets is weggevoerd naar Rusland, waar hij de moord op velen van zijn - tegelijk
met hem weggevoerde - landgenoten heeft moeten aanzien. Kettmann verwijst
hiermee naar de door Sovjet-Rusland uitgevoerde deportatie in juli 1940 van meer
dan 10.000 Letten uit de regio rond Karelië naar de Sovjet-Unie. Deze deportatie
was het voor Finland desastreuze gevolg van de Fins-Russische ‘Winteroorlog’, die
duurde van eind november 1939 tot medio maart 1940. Ook Sötolaa's echtgenote en
zoon worden daarbij vermoord door de Sovjets. Sötolaa slaagt er uiteindelijk in terug
te keren naar zijn geboorteplaats, die nu door de Duitse troepen is ingenomen. Daar
tracht hij zijn oude beroep weer op te nemen. Hoewel hij wordt tegengewerkt door
zijn dochter en zijn schoonzoon, lukt
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het hem een smederij op poten te zetten. Zijn grootste geluk is zijn kleinzoon
Wernertje. Sötolaa wordt ziedend wanneer hij te weten komt dat geldschieter Josef
Blech voornemens is zijn kleinzoon mee te nemen op een rit in zijn wagen. Deze
Josef Blech blijkt namelijk de broer te zijn van degene die de smid indertijd aan de
Sovjets had verraden. Sötolaa besluit de man in kwestie, van wie tussen de regels
door (‘getarnd’) te verstaan is gegeven dat hij een Jood is, te vermoorden. Sötolaa
is zich er overigens zelf niet ten volle van bewust dat hij Blech wil vermoorden. Ook
dit is conform de nationaalsocialistische opvatting, die stelde dat het bewustzijn soms
remmend kan werken op het volwaardig functioneren van ‘de nieuwe mens’. De
‘man van de daad’ stond bij nationaalsocialisten in hoger aanzien dan de ‘redenerende
intellectueel’. Actie stond boven intellect, daad boven gedachte. Voordat Sötolaa tot
de uitvoering van zijn voornemen kan komen, blijkt dat zijn beste vriend deze daad
reeds voor hem heeft verricht. Aan het eind van het verhaal nemen de beide vrienden,
wellicht voorgoed, afscheid, en hun laatste woorden gelden de kleinzoon van de smid
- als om aan te geven dat deze kleine jongen de drijfveer van hun beider daden was.
De hoofdpersoon van De verdrevene is de van huis en haard verdreven smid
Sötolaa, die, hoewel zijn zoon en zijn vrouw door de Sovjets zijn vermoord, uit alle
macht probeert zijn sibbe (een SS-symbool bij uitstek) in stand te houden. Zijn
levensvervulling haalt de smid uit de instandhouding van zijn geslacht. Daar zijn
dochter een huwelijk is aangegaan met ‘zo'n lorrenkoopman’, is er van haar geen
steun te verwachten. De schoonzoon ziet de waarde van het geslacht niet in en houdt
zich liever bezig met zijn handeltjes. Zo richt de smid al zijn aandacht op zijn
kleinzoon, die, net zo geheten als zijn vermoorde zoon, de enige is die de sibbe kan
doen voortleven: ‘hij droomde van de kleine Werner, die later bij hem in de leer zou
komen. Het was hem of hij smeedde aan het geluk van zijn sibbe.’
In de novelle is de afkeer van de Sovjets een herhaaldelijk terugkerend thema.
Voortdurend wordt de lezer duidelijk gemaakt dat die de oorzaak zijn van alle ellende
die over de bewoners van het vredige Finse stadje Kainanainen is uitgestort. Zij
hebben de mannen weggevoerd naar Rusland, zij hebben een communistische stroman
in het dorp als bestuurder achtergelaten. Het boek laat er geen twijfel over bestaan
dat het een goede zaak is dat de Duitsers orde op zaken hebben gesteld. Kettmann
is erin geslaagd de lezer deze visie op een bedekte wijze voor te schotelen.

Nationaalsocialistische motieven
Enkele motieven die de SS-ideologie weerspiegelen, zijn de verheerlijking van de
arbeid, de streekgebondenheid, het racisme en de kameraadschap tussen mannen.
Uiteraard waren deze motieven niet exclusief voorbehouden aan de SS: ook in kringen
van de NSB, en in haar Europese zusterpartijen, waren deze motieven aanwezig.
De meest voorkomende motieven waren: bloed-en-bodem-mythologie, een naar
het pantheïsme neigende religieuze ervaring, de verheerlijking van (een beperkt
gedeelte van) het Nederlandse verleden en van het Nederlandse landschap, de
verguizing van de moderne wereld met haar technische verworvenheden en in het
bijzonder van de moderne grote stad, het symbolische begrip ‘Noorden’ als thuisplaats
van het Germaanse ras, de organische verbondenheid van mens en natuur, een
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in-elkaargrijpen van menselijke en goddelijke wereld, een mystieke verbondenheid
met vorige geslachten en de aandacht voor het mystieke in het alledaagse leven.

Nationaalsocialistische motieven in De verdrevene
Kettmann heeft een aantal van deze motieven in zijn novelle verweven. Wanneer de
smid pogingen in het werk stelt zijn oude beroep weer ter hand te nemen, heeft hij
daarvoor geld nodig. Degene aan wie hij het in eerste instantie te leen vraagt, zegt
hem: ‘Vergeet één ding niet: de arbeid blijft altijd het voornaamste. Geld is bijzaak.’
De verbondenheid aan ‘Blut und Boden’ komt tot uiting in: ‘ik begrijp dat je liever
hier wilt blijven, waar je dochter woont en waar je iedereen van vroeger kent.’
Streekgebondenheid wordt hier verbonden aan sibbe-bewustzijn. Het racisme komt
op meerdere plekken duidelijk aan de orde. Zo in: ‘Sötolaa herkende de man on-
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middellijk aan zijn puntige, afstaande oren.’ De lezer weet dat de smid Sötolaa de
man in kwestie, van wie hij geld wil lenen, nog nooit eerder heeft ontmoet. De vraag
rijst dan ook hoe de smid in staat kan zijn de man te herkennen. Blijkbaar neemt
Kettmann aan - en gaat hij ervan uit dat zijn lezerspubliek een dergelijke redenering
herkent - dat iemand die geld uitleent, een Jood is; en Joden hebben, zo was het
algemene vooroordeel, afstaande, puntige oren.
In het verleden is wel beweerd dat antisemitisme een karakteriserend bestanddeel
van de nationaalsocialistische literatuur uitmaakt. Inderdaad bevat een groot deel
van de Nederlandse nationaalsocialistische letterkunde evident antisemitische passages
- echter niet altijd. Omgekeerd is niet iedere antisemitische tekst nationaalsocialistisch
te noemen. In De verdrevene zitten in de beschrijving van de schoonzoon trekjes die
voortkomen uit het antisemitische gedachtegoed. Hij is ‘lorrenkoopman’ en vertoont
geen enkele interesse voor het streven van zijn schoonvader de sibbe in stand te
houden. Deze beide aanwijzingen, en met name de eerste, zijn voldoende voor de
ingevoerde lezer van 1944 om in de schoonzoon een Jood te herkennen.
Het motief ‘kameraadschap tussen mannen’ komt onder meer naar voren in de
passage waarin Bergstadt, een Duitser, haast heeft om te vertrekken uit de herberg
waarin de scène zich afspeelt. Deze haast is echter verdwenen wanneer de mannen
eenmaal met zijn allen rond de tafel zitten: ‘De ingenieur [Bergstadt] neuriede een
soldatenlied... führt diese Strasse nicht zu dir hin... hij dacht er niet meer aan, om
snel op te breken, rookte en dronk, knabbelde van een nieuwe portie knäckebröd en
vermaakte zich met de verhalen van de onbehouwen en zelfingenomen Lekkoonen.’
De sfeer is blijkbaar dermate aantrekkelijk geworden dat de dagelijkse problematiek
naar de achtergrond verdwijnt.
Bij eerste lezing lijkt het vreemd dat ingenieur Bergstadt überhaupt een rol speelt
in het verhaal. De plot zou namelijk heel goed zonder hem kunnen. In het begin van
de novelle wordt Bergstadt geïntroduceerd als voorman van een troep houthakkers,
aan wie de smid Sötolaa de weg vraagt. Vervolgens treedt hij als een geestelijk
leidsman op om Sötolaa te zeggen dat geld niet het wezenlijke van het menselijk
bestaan is, maar arbeid. Aan het eind van de novelle is hij de man die, onbewust, de
moordenaar van geldschieter Blech van het toneel zal doen verdwijnen. Bergstadt
fungeert als een ‘deus ex machina’. Hij wordt voorgesteld als iemand die ‘niet als
burger voor het eerst met dit land had kennisgemaakt, maar als Hauptscharführer
bij de Waffen-SS. In een technische afdeling had hij werk gevonden, dat hij als
ingenieur graag deed; hij had goede kameraden getroffen. Zo had hij zich als soldaat
eerder leren schikken.’ Bergstadt is kortom de ideale SS-soldaat, die zijn eigen belang
ondergeschikt maakt aan dat van de gemeenschap waarin hij leeft. Ten gevolge van
een verwonding moest hij de actieve dienst verlaten, ‘maar in wezen voelde hij zich
nog soldaat, SS-man -man in bijzondere dienst.’ Verderop wordt duidelijk welke rol
voor deze ideale SS'er is weggelegd: ‘Hij [Sötolaa] had Bergstadt gezien als een
man, die hem aan het begin van een nieuw leven was tegemoetgekomen, hem een
weg had gewezen, zonder dat hij precies had kunnen zeggen waardoor.’ Kettmann
geeft hiermee aan dat Bergstadt niet slechts de katalysator is van het nieuwe leven
van Sötolaa, maar ook de inspirator van de keuzes die Sötolaa zal moeten maken om
dat nieuwe leven succesvol te laten zijn.
Interessant is ook het beroep van deze Bergstadt: ingenieur. Van de vijf romans
die Kettmann publiceerde, hebben er drie een ingenieur als hoofdpersoon. Voor
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Kettmann was de ingenieur een representant van het menselijk vermogen om de
toekomst eigenhandig vorm te geven door de natuur haar geheimen te ontfutselen
en deze in dienst van de mensheid te stellen. Was het toeval dat Kettmann zich tussen
1932 en 1942 verbond aan de NSB van ingenieur Mussert? Met zijn aandacht voor
de ingenieur sluit Kettmann aan bij Oswald Spengler, die in Der Untergang des
Abendlandes over de ingenieur schreef: ‘Aber ist eine Gestalt noch wichtiger: der
Ingenieur, der wissende Priester der Machine. Sein Denken ist als Möglichkeit, was
die Machine als Wirklichkeit ist.’11

Buitenliteraire werkelijkheid
Kettmann heeft getracht zijn novelle zo realistisch mogelijk te maken door haar te
positioneren in een
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voor de toenmalige lezer duidelijk herkenbare plaats en tijd: het Oostfront ergens in
het Fins-Russische grensgebied, in de periode mei-augustus 1942 of 1943.
Verwijzingen naar de buitenliteraire werkelijkheid betreffen de tijd van ontstaan van
De verdrevene. Met het soldatenlied dat Bergstadt neuriet, (...) führt diese Strasse
nicht zu dir hin (...) doelt Kettmann op het Duitse soldatenlied ‘Soldaten, die
marschieren (Dorothee)’, waarin de versregel ‘Führt diese Straße mich zu dir hin’
voorkomt.12 Een tweede verwijzing, Nach jedem Dezember folgt wieder ein Mai, is
afkomstig uit het door de Duitse zangeres Lale Andersen gezongen lied ‘Es geht
alles vorüber, es geht alles vorbei (...)’, uitgebracht in 1941.
Andersen was ook de zangeres van het Duitse lied Lili Marleen, uit 1939. Met dit
lied verwierf zij grote bekendheid in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog,
toen het via de soldatenradio Belgrado dagelijks werd uitgezonden en aan beide
zijden van het front werd beluisterd. Het tweede lied dat Kettmann noemt, ‘Es geht
alles vorüber, es geht alles vorbei...’, werd ook veelvuldig vertaald, hoewel de
verspreiding van deze vertalingen hoofdzakelijk beperkt bleef tot de met Duitsland
verbonden landen. Dit lied kende diverse subversieve ‘hertalingen’: ‘Es geht alles
vorüber, es geht alles vorbei, zuerst Adolf Hitler, dann seine Partei’; ‘im Herbst geht
der Führer, und im Mai die Partei’; ‘im Monat Dezember, gibt's wieder ein Ei’;
‘rückwärts im Dezember und vorwärts im Mai’; ‘mein Mann ist in Rußland, ein Bett
ist noch frei’; etc. Al deze parodieën bezorgden het lied een slechte naam in
nationaalsocialistische kringen. Tot een verbod ervan kwam het in het door de Duitsers
bezette deel van Europa echter niet. Een van de anti-nationaalsocialistische parodieën
in andere talen dan het Duits is een Italiaanse versie, die in een concentratiekamp
bijdroeg aan de sfeer van hoop en van verzet tegen de nationaalsocialistische
overheersers.13
Kettmann noemt in De verdrevene zeven Finse plaatsnamen: Kainanainen (de
plaats waar het verhaal zich afspeelt), Muhtsa (‘Mirjansk’ in Russische vertaling),
Haapajarvi, Helsinki, Jakobstad, Kokkola en Oulu. De eerste twee plaatsnamen zijn
fictief, terwijl de vijf overige verwijzen naar de Finse geografische realiteit. Hier
plaatst Kettmann de verhaalfictie dus in de werkelijk bestaande Finse werkelijkheid.
Door deze verteltechniek, inbedding van de fictie in de realiteit, wint het fictieve
element aan zeggingskracht.

Tot slot
In De verdrevene heeft Kettmann alle aspecten van de SS-ideologie verwerkt, zonder
de novelle verhaaltechnisch geweld aan te doen. Een kanttekening is overigens op
haar plaats: in het Derde Rijk heeft een SS-ideologie als zodanig niet bestaan. Beter
is het wellicht de SS-ideologie te beschouwen als de meest pure vorm van de
nationaalsocialistische ideologie; dat was dan ook de ambitie van de SS-leiding.14
Al met al kan De verdrevene beschouwd worden als een geslaagd literair werk
omdat het geheel beantwoordt aan de criteria van de ‘volkse letterkunde’ waar een
aantal Nederlandse nationaalsocialistische schrijvers naar streefde in de jaren
1940-1945.
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Mieke Tillema
Rembrandt fecit
Wat moet hij nog als zoon?
Zijn vaders les maakt dwars,
zijn hand blijft ongeschikt,
wars van penseel en schildersmes.
Zitten en lezen en kijken
is wat hij moet. Op doek
gezet wordt hij geprezen.
Zijn vader laat hem lijken.
Hij zou zijn vader willen raken.
Hem noemen zoals
de jongens vaak roepen:
kladschilder, vrouwengek.
Maar een modelzoon
doet dat niet.

(N.a.v. de Titus-portretten van Rembrandt)
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Nederlands in Noord-Amerika
Literatuur in het Leeg Duits
Clara van Beek en Jan Noordegraaf
Toen hij op zaterdag 29 mei 1784 uit Albany (New York) vertrok, noteerde
Carel de Vos van Steenwijk in zijn reisjournaal: ‘De meeste menschen
spreeken in en omstreeks Albany Hollandsch (...). 't Kwam mij vreemd
voor te hooren dat de Hollandsche taal hier zo wel gesprooken wierd, want
schoon er eenige woorden verbasterd zijn, zijn er evenwel verscheijde
plaatzen in de Nederlanden, daar het niet beter gesproken word’. Dat er
in Noord-Amerika enkele eeuwen lang ‘Hollandsch’ gesproken is, mag
bekend zijn. Dat er ook gedichten en verhalen in het ‘oude
Amerikaansch-Nederlandsch’ (Jac. van Ginneken1) geschreven zijn, is
minder bekend. Een paar proeven ervan gaan hier in première.
In 1865 publiceerde Henry Cruse Murphy (1810-1882), sinds 1858 buitenlands lid
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, een Anthology of New
Netherland or Translations from the early Dutch poets of New York. De bloemlezing
bevatte werk van drie dichters uit Nieuw-Nederland, Jacob Steendam (1615-voor
1673), Henricus Selyns (1636-1701) en Nicasius de Sillè (1610-1674). Ze staan
bekend als ‘the Poets of New Netherland’. Murphy beperkte zich tot een keuze uit
hun werk, hoewel hij zich ervan bewust was dat ook na de Nieuw-Nederlandse
periode nog in het Nederlands geschreven en gedicht werd. Op 24 september 1664
had Peter Stuyvesant Nieuw-Amsterdam weliswaar aan de Engelsen moeten
overgeven, maar nog eeuwen daarna werd in diverse streken van de vroegere kolonie
een variëteit van het Nederlands gesproken, ook door de slaven van de Nederlands
sprekende boeren en landeigenaren. Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw is
daar vrij uitvoerig over gepubliceerd.
‘dä prâte ālle hâr däuts än di tāit; lêx däuts’

Rond 1910 maakte de Amerikaanse taalkundige J.D. Prince (1868-1945) als een van
de eersten de restanten van het postkoloniale Nederlands in Noord-Amerika tot
onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Prince, vanaf 1913 eveneens buitenlands
lid van de Maatschappij, bracht het ‘Jersey Dutch’ in kaart, ‘het Nederlands dat een
klein aantal afstammelingen der zeventiende-eeuwse kolonisten nog heden ten dage
aan de rechteroever van de Hudson als hun moedertaal gebruikt’, zoals de Leidse
professor D.C. Hesseling het in 1913 formuleerde. Aan een bejaarde informante,
‘old Mrs. Bartholf’ (waarschijnlijk geboren rond 1840), wist Prince de zinsnede te
ontlokken: dä prâte ālle hâr däuts än di tāit; lêx däuts. Toentertijd werd er ook elders
nog, in de Mohawk Valley, upstate New York dus, een variëteit van het Nederlands
gesproken, het zogeheten ‘Mohawk Dutch’.
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Het Nederlands van de nazaten van de kolonisten brengen we hier gemakshalve
samen onder de noemer ‘Leeg Duits’; in de literatuur zijn ook termen als ‘Laag Duits’
of ‘Low Dutch’ in gebruik. Het Leeg Duits is vooral een gesproken taal geweest,
maar we zullen laten zien dat het ook is gebruikt voor literaire doeleinden. We geven
een drietal voorbeelden uit verschillende perioden, opmaat tot een bloemlezing
wellicht. Het Nederlands van de negentiende-eeuwse ‘Second Immigration’ laten
we nadrukkelijk buiten beschouwing.

Johannes Cuyler, koopman, politicus, dichter
Op 2 mei 1719 schrijft Johannes Cuyler uit Albany, het vroegere Beverwijck, een
briefje aan zijn compagnon Jan Mabee, die in Schenectady woont, 24 km ten
noordwesten van Albany, in het noordoosten van de staat New York. De brief gaat
over de verkoop van een ‘huysje met clijn erffje’ in Albany. Aangezien papier schaars
is en Cuyler het kostbare briefpapier helemaal uit Nederland laat overkomen, scheurt
hij als zuinige Hollander het papier in twee stukken. Een paar maanden geleden is
een aantal van dergelijke briefjes van Cuyler teruggevonden in de Schenectady
County Historical Library. Het bleek zelfs mogelijk om het Amsterdamse watermerk
van het papier te reconstrueren.
Tussen Cuylers zakenbrieven bevinden zich ook drie stukjes van hetzelfde
geïmporteerde papier waarop een gedicht geschreven staat. Ook dit heeft Cuyler
opgestuurd aan zijn ‘goede vrind’ ‘Mr Jan Maijbee In Schoonecghtede’. De familie
Mabee was afkomstig uit Naarden; het waren Hugenoten met de oorspronkelijke
naam Mabille. De schrijver van het gedicht, Johannes Cuyler, werd omstreeks 1661
in Nieuw-Amsterdam geboren. Hij was de oudste zoon van Hendrick en Anna
Schepmoes Cuyler, die zich rond 1650 in Nieuw-Nederland gevestigd hadden. Een
paar jaar na Johannes' geboorte verhuisde het gezin naar Albany.
Johannes werd een vooraanstaand burger, niet alleen door zijn huwelijk met de
dochter van de burgemeester en zijn grote inzet voor de Dutch Reformed Church en
het stadsbestuur, maar ook omdat hij als een van de eersten succesvol handeldreef
met de Indianen. Hij kocht bont en land van de locale Maquas, reisde naar onbekende
gebieden in upstate New York en voer de Hudson op en af voor zaken en
familiebezoek. In 1710 werd Cuyler aangesteld als griffier van de stad. Hij was toen
ook al vertegenwoordiger van Albany bij de General Assembly van de staat New
York. In 1725 werd hij bovendien burgemeester van Albany. Johannes Cuyler
overleed in 1740. Opmerkelijk is dat zijn zoon ook nog in het Nederlands schreef blijkbaar werd er in het gezin Cuyler gewoon Nederlands (Leeg Duits) gesproken in
een tijd dat het Engels elders in New York State de dominante taal geworden was.
Er is inmiddels vrij veel bekend over het leven van de bewoners van de gebieden
van het voormalige Nieuw-Nederland, maar van hun literaire activiteiten weten we
nog maar heel weinig. Daarom verdient het pas ontdekte vroeg-achttiende-eeuwse
gedicht uit Albany wel enige aandacht.

Romeo en Julia in upstate New York
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Cuylers gedicht uit 1719, voorzover bewaard gebleven op een drietal gehavende
stukjes papier van 9 × 15 centimeter, gaat over twee jonge mensen die in eerste
instantie geen toestemming krijgen om te trouwen. Het verliefde stel vlucht in een
boot en probeert ver weg te varen. Het doel is Maschovia, maar welke plaats daarmee
bedoeld is, hebben we nog niet kunnen achterhalen. Daar willen de geliefden de
oceaan overvaren, misschien wel terug naar Holland. We volgen het verhaal op de
voet en geven hieronder een aantal strofen van het vaak moeilijk leesbare manuscript
zo goed mogelijk weer.
In de negende strofe (de eerste achtenhalf zijn niet overgeleverd) wordt een
‘copmans son’ sprekend opgevoerd:
Vader als het wesen can
lat het doch geschide dan
lat ons trouwen [tot ons?] bate
en de schade ons behoit
want ik sal ha[i]r noijt verlaten
sij dragt van mijn vles en bloit
De vader met een lose gront
sprak gij moit van hier terstont
naa Mascho[v]ia gan varen
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[...?]
als gij weer comt vande baren
sult gij trouwen met makar
Dese jonkman was verblyt
Heeft het an sijn [l]ief gesyt
die dar treifheit [= vleierij] ging betonen
hij sprak hou u goide moit
dar sijn duysent goude krone
en een brif al met myn bloit
Sij was er niet mee ten vree
sprak myn lief lat ik varen mee
sij gingen darov[e]r leggen
[en? se?] brengen in schip all ree
en dar nimant van wist te seggen
eer sij waren ver in see

Aan het einde van strofe 14 vinden we het jonge stel als wanhopige schipbreukelingen
op zee. De dichter vervolgt dan:
Noch drie dagen tyt seer klar
werde sij het lant gewar
Maschovia wel te wete
en een bosgen lant aldaer
war sij sochten naa wat eete
het geen tot onderstant
Sy syn en bos gegan
quammen dar twe beren aen
droifhyt sagh men daer geburen
want den bere ser verwoit
ginge dese maget verschuren
het gen desen jonkman truren doit
Hy nemt een kort besluyt
om te sterfen naa syn bruyt
trok de degen van syn syde
stak het en syn bedroifde heert
soo dat hy in korten tyden
van der doot verslonden wert

Al stervende weet de jongeling nog een brief te schrijven aan zijn vader - ‘hij klar
gat gefen, van het droivege ongeval’. Die brief wordt door een ‘pelgrom’ gevonden
en bezorgd bij de vader. Verderop
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Detail van twee coupletten van het gedicht van Johannes Cuyler. (Schenectady Historische Bibliotheek,
Schenectady, NY, foto januari 2011).

Handtekening van Johannes Cuyler. (Schenectady Historische Bibliotheek, Schenectady, NY, foto
januari 2011).

lezen we dat het ook met de vader ‘die hem [=zich] quelde’, niet goed afloopt:
Dese copman heeft het geloft [en]
wert van syn verstant beroft
omdat hy wygerde die grasei [= gratie]
van syn son de egte trou
heeft hem doien uyt despratie
gaen verhangen all aen een [tou?]

De moraal van het verhaal, ten slotte, luidt: ‘hier can een iyder opnemen wat de liefde
heft volbracht’.
Het gedicht, klaarblijkelijk vaak opgevouwen en herlezen, werd door Jan Mabee
bewaard tussen zijn belangrijke papieren. Voor welk doel zijn vriend Cuyler het
geschreven heeft, is niet duidelijk. Was het wellicht bedoeld als smartlap die
voorgedragen kon worden voor andere Nederlands sprekende kolonisten?
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Gerrit van Sante, ‘the Dutch Poet’ van Albany
Of Carel de Vos van Steenwijk bij zijn bezoek aan Albany in 1784 ook Gerrit van
Sante (of Van Zandt) Jr. (1731-1806) ontmoet heeft, is niet duidelijk. In het
reisjournaal wordt hij in ieder geval niet vermeld. Van Sante was niet alleen een
aanzienlijke plaatsgenoot, maar ook een dichter, die bij zijn stadsgenoten nog lang
na zijn dood bekendstond als ‘the Dutch Poet’. Van hem kennen we enkele verzen
in het ‘Albany Dutch’, zoals de Amerikaanse neerlandicus Bill Shetter (*1927) die
taalvariëteit eens heeft benoemd. Van Sante ‘wrote the language as it had been derived
from the colonists’, noteert Murphy.
In 1760 was er in Albany een nieuwe predikant bevestigd, Eilardus Westerlo
(1738-1790) uit Groningen. Deze jonge dominee tobde nogal over zijn eigen
zondigheid en zijn positie in de omvangrijke kerkelijke gemeente van Albany. Van
Sante nu wilde hem een hart onder de riem steken en schreef in 1768 een lofdicht
‘Over de onvermoede eijveraar Eliardus Westerloo Predicant in Albany’. De zestien
strofen konden gezongen worden op de wijs van ‘Edel aresten koen of Vergaen is
nu de naghte’.2 Van Sante prijst Westerlo's kwaliteiten als een gedreven en
onvermoeibaar leraar van jong en oud, van arm en rijk. De eerste drie strofen luiden
als volgt:
De deught van Westerloo verplicht mij nu te dichten
Die zijn gemynte heir gaet met zijn deughden lichten
Als Leeraer deser stadt, ya gans zijn arrebeydt
Hij na zijn ampt betoont, meer als kan zijn geseydt.
Hoe vlytig in zijn dienst om ons te onderweijsen
Hoe aengenaem is hem de Jeught het aen te prijsen
Haer te katekiseeren daer maekt hij van zijn werk
Om oudt of yonk te leeren, in huys of in de Kerk.
Het preeken is zijn vrueght, nau'lycks kan
hij ophouen
Hij prijst zeer die Godt vreest; sondaers doet
hij benouen
Hij scijdt haar vurigh aen, al haar godloose leeven
Wat wegh sij zijn te gaen, so sij het niet begeeven

Aan het slot spreekt Van Sante de dominee nog eens bemoedigend toe:
Ik wensch u nu veel vrueght Heer Westerloo verheeven
Dat u in waren deught op aerden lang mag leeven.
Met ons mag zijn verblijdt Den Heer seegent u werk
Dat gij u leevens Tijdt, blijft staen in onser Kerk.
Ik wensch veel vrughten dog van u arbijdt te groijen
Dat veele Christene in desen stadt magh bloijen
Tot lof van Christus name op bouwen van zijn Kerk
Dat Godt ook door zijn geest, dit in ons harten werk.

Westerlo was ‘the last of the Dutch-speaking dominies’ in Albany en Van Sante
betreurde het dat er na diens overlijden geen nieuwe in het Nederlands prekende
predikant was aangesteld, zoals volgens hem was afgesproken. In 1802 publiceerde
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hij daarom een pamflet met twee gedichten over deze misstand: Een niew liedt van
de onreght veerdigheydt aen de Duytse Gemeente gedaan; om gelt te heffe onnut te
verbouwe en de Duytse een leeraar te onthoude schoon zy de Duytsche beloovde, as
sy de tweede Engelse leeraar toestonde, een Duytse leeraar te beroepe. Het tweede
protestgedicht was getiteld Een klaag liedt over de ongevoeligheydt van de kerckraade
die de Duytse haar Godtsdienst ontneemen tegen haar belofte en eindigt met de
volgende hartenkreet:
O! Kerckraadt!
Dat Godts ryne wet ook was een ligt
Gy sou dan uw onreght ook sien
Hongerde gy na Godts geregtigheydt
Gy soud'geen Godts dienst gaan verslind'en.
Ais de Heer uw blindt Verstandt verlight
As Saul Jesus dan krygen in 't gesight
Sal gy Godt en uw naaste beminne.

Gerrit Van Sante Junior, die altijd in Albany heeft gewoond, overleed in 1806. In
zijn testament bedacht hij het armenfonds van de Dutch Reformed Church met een
aanzienlijke som.
Op welke punten zijn vroeg-negentiende-eeuws ‘Albany Dutch’ verschilt van het
toentertijd in patria gangbare Nederlands, is een kwestie van nader onderzoek.
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De ‘vertessels’ van L.G. van Loon
Begin oktober 1944 ontving de Nederlandse schrijver Jan Greshoff (1888-1971), in
die tijd als regeringsfunctionaris werkzaam in New York City, een kort en zakelijk
briefje van L.G. van Loon, een arts uit Reading (Pennsylvania): ‘Mijnheer, Hierbij
ingesloten ontvangt u een stuk of drie van de verhalen’, zo begint de brief. Een
intrigerend zinnetje. Want om welke verhalen het gaat, wordt uit het kattebelletje
niet duidelijk - waren ze bedoeld voor Greshoffs in 1945 bij Querido in New York
verschenen oorlogsbloemlezing van ‘letterkundige bijdragen van schrijvers buiten
Nederland’? Van Loon immers was arts en amateur-taalkundige, maar ook schrijver
van verhalen in het Leeg Duits.
Dr. Lawrence Gwyn van Loon (1903-1982), op 25 augustus 1932 in Aalsmeer
getrouwd met de Nederlandse Grietje Prins, had zich niet alleen al voor de oorlog
met diverse publicaties geprofileerd als beschrijver van de laatste resten post-koloniaal
Nederlands in New York State en New Jersey, maar hij had ook ‘voor myne kyere
[kinderen]’, namelijk voor Jantien (‘Tina’) en Jaap (‘Jacob’ of ‘Jake’), begin jaren
veertig een aantal korte verhalen geschreven in ‘so gek taol’, in het Leeg Duits. Als
jullie dit kunnen lezen, noteert hij, dan zijn jullie de laatste twee op de wereld die
dat kunnen. De verhalen zijn bewaard en zelfs opgenomen op de band, en wie ze
beluistert, kan zich voorstellen waarom Van Loon beschouwd werd als ‘the last real
speaker of the dialect’. Naar eigen zeggen had hij Leeg Duits geleerd van zijn
grootvader van moederskant, Walter Ferdinando Hill (1856-1925), een onderwijzer
die in de Mohawk Valley woonde en werkte. Van Loon was zelf dus geen ‘native
speaker’, net zo min als Hill dat waarschijnlijk was, maar hij moet steeds meer
gefascineerd geraakt zijn door alles wat met ‘het Nederlandse verleden van de
Amerikaanse oostkust’ te maken had.3 Zijn voorouders waren in de zeventiende eeuw
vanuit Luik naar Nieuw-Nederland gekomen. Van Loon schreef teksten in
pseudozeventiende-eeuws Nederlands, die hij als authentieke documenten ter
publicatie aanbood en die pas enkele jaren na zijn dood als onecht ontmaskerd zijn.
Hoe dit ook zij, de laatste generatie sprekers die

Portret van L.G. van Loon. (The Clinic 1931, published by the senior class of the Jefferson Medical
College, Philadelphia, Pennsylvania).

in hun jeugd nog echt Leeg Duits hadden geleerd, werd omstreeks 1860 geboren. In
de tijd dat Van Loon zijn taalkundige publicaties voorbereidde, was er een aantal
van hen nog in leven en hij zocht enkelen van die laatste ‘native speakers’ op om
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hun de nodige vragen te stellen. Dat Van Loon zelf vloeiend Leeg Duits kon spreken,
is ons door een oorgetuige bij herhaling bevestigd. Maar of zijn versie van de taol
een correcte afspiegeling is geweest van het in de negentiende eeuw al in hoog tempo
afstervende Leeg Duits, of meer een creatieve imitatio van eigen hand - hij was beslist
een artistiek aangelegd mens -, die vraag laten we hier buiten beschouwing nu het
om literair proza gaat. De Amerikaan Van Cleaf Bachman, specialist op het gebied
van het Leeg Duits en een goede kennis van Van Loon, heeft over diens verhalen
opgemerkt: ‘He [Van Loon] took the skeletons of stories which he had heard at one
time or another and embroidered on them to create a literary product’; ze vormen de
‘first attempt to use Low Dutch for literary purposes’.

De dood van oom Cornelis
In de jaren zestig bracht Van Loon een beschrijving van het Leeg Duits onder de
aandacht, die zijn grootvader Walter Hill op basis van gesprekken met
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regionale informanten-op-leeftijd in het laatste kwart van de negentiende eeuw
vervaardigd had. Of dit Notebook door Van Loon zelf is geschreven - hij was niet
alleen een charmeur, maar ook een behendig mystificator - is nog niet definitief
vastgesteld. Maar op aan het Notebook toegevoegde losse bladen vinden we een
spannend indianenverhaal, dat mogelijk van Van Loons hand is. Het kan zo een scène
zijn uit de bekende film Drums along the Mohawk uit 1939, waarin acteur Henry
Fonda (1905-1982) een achttiende-eeuwse heldenrol speelt in de vrijheidsstrijd tegen
perfide Engelsen en bloeddorstige indianen.
We laten nu een fragment uit dit verhaal volgen. Het gaat over de dood van
Cornelis, een oom van de verteller. Het is de tijd van de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsoorlog. De ‘wilden’ overvallen de boerderij van de grootvader
van de bejaarde informant-verteller.4
De paëdde [paarden] hadde nowleks d'ayste spronge gemawkt bevoar de
manne hoard'n het woost gegell van nen pawr munde end ya, dan, daar
spronge de welde [indianen] auit hullies schauil plawtse end naw myn
oam, dut waz Willem, were hullie ongevier nen honderd, mawr ya, hem
oage were groater dan hem raykeneng want Oatie [grootvader] end onckel
Bärt zeide lawter dut het waz messkien tien, niet mayr dan twällef - want
de welde genge schier nout in groat stucke op die oarlochs rysyes - end
anyhow er were welde genoog dut awls hullie niet'n wäg kwomme waz
het op met hullie awllevier. Too Oatie end Willem achter de plawts rawzde
daar Cornelis end Bärt were mätte wawge, liepe hullie twie er longes end
Bärt pakt'n 'em end smayt hem zellef in de wawge mawr op 't oambleck
dat Cornelis het bynaw rawkt, hoarde'n hullie nen scheut end oam Cornelis
stauimeld end viel, rold'n er ayn mawl end toon stel legge. ‘Vawder!
Vawder!’ schrayvd Willem, ‘Cornelis ez doat - Cornelis ez doat!’ end hy
dayn kwonswys hy er auit de vliegend wawge zou sprenge, mawr Bärt
hiel hem vawst. Awls groatvawder had de span doone stel stawne were
hullie oack awlle drie unvermydlik doad end dan, hoo zou het gawne met
hauisvrou end dander keyere? Oam Bärt zei lawter dat ayn van de welde
geng stel stawne, keniele, end mekke op de vliegend melse [mensen], lost
nen scheut end dat rawkt'n Cornelis.
De andere leden van het gezin weten uiteindelijk via een tunnel te ontsnappen en
bereiken veilig het plaatsje Johnstown. De moedige Leeg Duitse boerenfamilie is de
indianen dus te slim af geweest, en dat is wellicht wat de auteur ons wilde laten
weten.

Tot slot
In Amerikaanse bibliotheken, archieven, en bij gewone mensen op zolder liggen vast
nog meer van dit soort gedichten en verhalen. Geïnteresseerde taalkundigen,
letterkundigen en historici kunnen er ongetwijfeld hun hart aan ophalen.
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Aantekening: Het gedicht van Cuyler bevindt zich in de Collection of the Schenectady
County Historical Society. Een kopie van de tekst van de ode aan Westerlo is in het
bezit van Dr. Stefan Bielinski (Albany). Het materiaal van L.G. van Loon is
gedeponeerd bij de New York State Historical Association, Cooperstown, NY.
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Van Ginneken 1913, p.286-295.
Voor deze melodie kan men terecht op de Liedbank van het Meertens Instituut.
Van der Sijs 2009, p.45.
Voor de begrijpelijkheid van de tekst is het goed om de tekst gewoon hardop te lezen; de spelling
is nogal particulier. In sommige zinnen is een Engelse woordvolgorde te herkennen.
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De codex spreekt boekdelen
Drie handschriften als sleutel tot de receptie van de Middelnederduitse
Flos unde Blankeflos
Elisabeth de Bruijn
Hoe nam het vijftiende-eeuwse publiek de tekst Flos unde Blankeflos tot
zich? En hoe kan het handschrift een antwoord op die vraag geven? De
vijf codices waarin Flos unde Blankeflos is overgeleverd, zijn allemaal
zogeheten ‘verzamelhandschriften’: zij bevatten naast dit verhaal nog meer
teksten. Uit die verzamelingen blijkt dat Flos unde Blankeflos op zeer
verschillende manieren is gerecipieerd door het middeleeuwse publiek.
De allesoverheersende liefde tussen een heidense prins en een christelijke slavin: dat
is de kern van de Franse tekst Floire et Blancheflor en van alle Europese vertalingen
die er sindsdien van gemaakt zijn. Liefhebbers van Middelnederlandse letterkunde
kennen het verhaal vooral van de dertiende-eeuwse Vlaamse vertaling Floris ende
Blancefloer door Diederic van Assenede, waarvan de Maatschappij der Nederlandse
letterkunde te Leiden zowel het enige volledige handschrift als het enig overgebleven
fragment bezit.1 Veel minder bekend is de vermoedelijk veertiende-eeuwse vertaling
Flos unde Blankeflos. Die tekst is geschreven in het Middelnederduits. Deze taal is
tot voor kort nooit echt bij de studie van de neerlandistiek betrokken, omdat ze te
‘Duits’ zou zijn. Onze Duitse buren vonden het Middelnederduits echter lange tijd
weer te ‘Nederlands’. Het gevolg: in Duitsland kreeg het Middelnederduits eveneens
nauwelijks aandacht. Dat is vreemd, gezien het bereik van deze taal. Als lingua
franca van de Hanzekooplieden bestreek het Middelnederduits de oostelijke
Nederlanden, Zuid-Scandinavië, de Baltische landen en vooral Noord-Duitsland.
Gelukkig zien we sinds enkele jaren zowel in de medioneerlandistiek als in de
germanistiek meer belangstelling voor literatuur uit gebieden die de huidige
landsgrenzen overschrijden. Ook de Middelnederduitse letterkunde staat weer op de
kaart.2
In de vele Europese vertalingen die er van Floire et Blancheflor gemaakt zijn, is
de inhoud van de vertelling in grote lijnen hetzelfde gebleven. De heidense prins
Floire gaat op zoek naar zijn christelijke geliefde Blancheflor, die aan de emir van
Babylon is verkocht. Door een list weet Floire in de haremtoren met haar verenigd
te worden. De geliefden worden echter ontdekt en ter dood veroordeeld. Tijdens hun
proces proberen Floire en Blancheflor steeds de ander vrij te pleiten. De emir is
hierdoor zo geroerd dat hij hen vrij laat. Hoewel de kern van dit verhaal in de
verschillende bewerkingen onveranderd blijft, vertonen deze qua vorm wel grote
verschillen. Van de sierlijke verteltechniek die Diederic van Assenede hanteerde
voor zijn bewerking, zien we bijvoorbeeld in de Middelnederduitse versie weinig
meer terug. Het verhaal is hier gereduceerd tot de absolute kern en heeft meer weg
van een samenvatting. Toch werd deze versie veel gelezen. Er zijn maar liefst vijf
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1 De lokalisering van de handschriften die bewaard worden in Wolfenbüttel (W), Berlijn (B) en
Stockholm (S). Bron kaartje: H.F. Helmolt, History of the World, Volume VII. Dodd Mead 1902.

(gedeeltelijk incomplete) vijftiende-eeuwse manuscripten van deze bewerking bewaard
gebleven. Sporen van verloren tekstuele tussenstadia bewijzen dat er ooit veel meer
was. Blijkbaar had de tekst het laatmiddeleeuwse publiek iets te bieden. Maar wat?

Sprekende verzamelingen
De vijf Middelnederduitse Flos unde Blankeflos-versies hebben één ding met elkaar
gemeen: ze zijn allemaal overgeleverd in een verzamelhandschrift. Dit betekent dat
zij tussen andere teksten staan. Die teksten bieden informatie over de context waarin
Flos unde Blankeflos daadwerkelijk werd gelezen (receptie). Ook kunnen we ons zo
een beeld vormen van de manier waarop het publiek de tekst tot zich zou moeten
nemen (functie). Teksten in een middeleeuws verzamelhandschrift staan namelijk
zelden lukraak naast elkaar. Zij spiegelen vaak de interesses van een samensteller
en hebben dan meer weg van een persoonlijke bibliotheek. Dat geldt ook voor de
drie min of meer complete Flos-handschriften. De teksten die Flos unde Blankeflos
omringen, blijken informatie te geven over de manier waarop wij ons de functie en
receptie van de codices moeten voorstellen. Twee van deze drie handschriften
ontstonden aan de Oostzeekust. Deze worden nu in Berlijn en Stockholm bewaard.
Het derde handschrift is in de buurt van Braunschweig ontstaan en bevindt zich
tegenwoordig in het verderop gelegen Wolfenbüttel (afb.1). Opvallend is dat de
verschillen tussen de drie Flos unde Blankeflos-versies in de handschriften niet groot
zijn. Maar hoewel de tekst zelf dus relatief onveranderd blijft, hebben de tekstcollecties
in de drie handschriften een zeer uiteenlopend karakter.
De samensteller van het Stockholmse handschrift had een speciale voorkeur voor
verhalende teksten. Behalve Flos unde Blankeflos bevat de codex nog een
ridderroman: Valentin unde Namelos. Daarnaast zijn er twee teksten die het midden
houden tussen een wereldlijk en een religieus verhaal. De eerste tekst draagt de titel
De vorlorne sone en vertelt het verhaal van een ridderzoon die boete doet voor een
zonde die zijn ouders begaan hebben. De tweede tekst is een leesbewerking van het
toneelstuk Theophilus, dat in het Middelnederlands ook als Marialegende bekend is.
Dit schouwspel gaat over een geestelijke die zijn ziel aan de duivel verkoopt, maar
deze met hulp van Maria weet terug te winnen. Het handschrift besluit met drie
kluchtige, kortere teksten, waarin overspel en listigheid de overheersende thema's
zijn. Alle teksten in het handschrift zijn omlijst met prologen, epilogen, opschriften
en naschriften met een algemene strekking. Ook Flos unde Blankeflos heeft er in dit
handschrift opeens een proloog bij gekregen. Dergelijke ‘parateksten’ worden visueel
gemarkeerd met rode versieringen, penwerk en hoofdlettergebruik. De lay-out van
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het handschrift versterkt zo typografisch de ‘eenheid’ van de tekstcollectie. Het
resultaat is een soort bloemlezing van teksten met een narratief karakter.
Het Berlijnse handschrift met daarin Flos unde Blankeflos is van een heel andere
aard. Hierin bevinden zich uitsluitend liefdesteksten, waarvan de meeste een
didactische insteek hebben. Het handschrift lijkt bedoeld te zijn voor jonge mannen.
Daarvoor zijn verschillende aanwijzingen. De hoofdpersonen van de eerste twee
teksten zijn bijvoorbeeld jongemannen die door vrouwen in de liefde onderwezen
worden. In de andere teksten staan keer op keer mannen in het middelpunt, als ridder,
student of niet nader gespecificeerde ‘minnaar’. Het handschrift bevat bovendien
drie figuratieve tekeningen. In twee daarvan wordt een naakte jongeman op een
ludieke wijze afgebeeld (afb.2).
Het lijkt erop dat de serieuze motieven uit de
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tekst in de marge geridiculiseerd zijn. Daardoor onderstrepen zij echter wel een
terugkerend element in de vertellingen, namelijk de tegenstelling tussen oude,
gewelddadige mannen en jeugdige, ridderlijke, zachtmoedige jongelingen.3 Dit
contrast komt met name in de tweede, enigszins carnavaleske, illustratie naar voren,
waarin een oudere man op een stokpaardje een jongeling achtervolgt. De vrouwen
in de teksten zijn statische figuren: ze zijn ofwel minneobject ofwel lerares in de
minne. De jongeling beweegt zich daarentegen door de ruimte om te groeien en te
leren over de liefde. Dit is ook te zien in Flos unde Blankeflos: om zijn geliefde uit
de haremtoren te redden, onderneemt Flos een reis. Hij wordt in eerste instantie
tegengewerkt door zijn vader, die Blankeflos als slavin verkoopt en vervolgens door
de emir die haar gevangen houdt.4 Maar als volleerd minnaar weet hij met zijn alles
overwinnende liefde het verhaal tot een goed einde te brengen.
Een heel ander geval is het Wolfenbüttelse manuscript. In dit handschrift bevat
de tekst van Flos unde Blankeflos een opmerkelijke afwijking: de verteller onderbreekt
het verhaal tot vier keer toe met een drinkverzoek: We dyt wil horen vortlesen, / De
schal den leser drinken gheven (Wie dit verder wil horen lezen, die moet de lezer
drinken geven). Hij besluit het verhaal met nog eens hetzelfde verzoek. Overigens
volgen de drinkverzoeken elkaar naar het einde toe steeds sneller op; een
daadwerkelijke voorlezer moet op het laatst behoorlijk onder invloed geweest zijn.
Die drinkverzoeken zijn opmerkelijk. Zeggen ze misschien iets over de manier waarop
de tekst is voorgelezen? Waarom onderbreekt de verteller de tekst zo vaak?

Spraakwater
Dat een verhaal met een drinkverzoek wordt onderbroken, blijkt in de middeleeuwse
literatuur bepaald geen zeldzaamheid. In verschillende Duitstalige teksten uit de
vijftiende en zestiende eeuw gebeurt precies hetzelfde.5 Een belangrijk verschil is
echter dat zulke drinkverzoeken meestal op een betekenisvolle plek in het verhaal
voorkomen. Het Duitse heldenepos Laurin biedt hiervan een duidelijk voorbeeld.
Wanneer de vier protagonisten gevangen-genomen

2 Handschrift Berlijn, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. oct. 186, f. 66r.
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zijn, vraagt de verteller zich hardop af hoe zij erin slaagden te ontkomen: wie kâmen
si von dannen?6 Hij dreigt pas verder te vertellen wanneer hij iets te drinken heeft
gekregen. Met een dergelijke cliffhanger verhoogt hij evident de spanning (en
misschien ook het humoristische karakter) van zijn verhaal. In Flos unde Blankeflos
is dit niet het geval. De momenten waarop de verteller het verhaal onderbreekt, zijn
namelijk niet zo logisch gekozen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een passage waarin
Flos en Blankeflos ter dood zijn veroordeeld, omdat zij in de haremtoren samen in
bed zijn ontdekt. De geliefden houden allebei een vurige pleitrede om het leven van
de ander te redden. Daarbij smeken ze elkaar de ring te behouden die slechts een van
hen kan sparen. Middenin het betoog van Blankeflos onderbreekt de verteller haar:
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‘Jk bidde sote lef dy,
Dat du my latest des dodes syn
Unde lat my des dodes wesen
Up dat du lef mogest ghe nesen.’
We nu wil vort horen lesen
De scal dem leser drincken gheven
‘Be holt du, lef, dat vingherlin,
Dar mede vor lenghe dat levent dyn.’
Flos sprak: ‘Ik weit nicht wat ik don scal
Dat weit god van himmel wal.’7
‘Ik smeek je, zoete lief,
Dat jij mij laat doden
En mij dood laat zijn
Zodat jij, lief, kan overleven.’
Wie dit nu voort wil horen lezen
Die zal de lezer drinken moeten geven.
‘Behoud de ring, mijn lief,
En verleng daarmee je leven’
Flos sprak: ‘Ik weet niet wat ik zal doen
Zoals God in de hemel weet.’

Dat de interventie middenin de spreekbeurt van Blankeflos staat in plaats van voor
de sprekerswisseling (Flos sprak), geeft de verzen iets willekeurigs. Het zou kunnen
dat het rijmwoord lesen is uitgelokt door het rijmpaar wesen - ghe nesen. Het rijmpaar
lesen - gheven is echter wel onzuiver. Maar de overige onderbrekingen komen
eveneens voor op plaatsen waar zij geen duidelijke narratieve functie vervullen. De
vraag is dus waarom de drinkverzoeken dan wel in het handschrift staan.

De stem van het handschrift
Informatie over functie en gebruik komt soms ook van buiten de tekst. Aan het eind
van Flos unde Blankeflos in het Wolfenbüttelse handschrift staan bijvoorbeeld twee
explicits: het Latijnse Et sic est finis (En dit is het einde) en Al af var willen (Alles
geëindigd, vaarwel). Deze opmerkingen hebben niets met de inhoud van het verhaal
te maken. Dat blijkt uit de manier waarop zij typografisch worden onderscheiden
van de rest van de tekst. Het eerste explicit is met rode inkt omcirkeld, het tweede is
geheel in rode inkt en in een andere letter geschreven. Het drinkverzoek aan het eind
van de tekst is weliswaar met
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3 Handschrift Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 1203 Helmst., f. 142v.

rode inkt onderstreept, maar behoort nog wel tot de hoofdtekst (afb.3). De
drinkverzoeken binnen het verhaal zijn zelfs volledig in de lopende tekst geïntegreerd.
Dit ondersteunt de gedachte dat zij werkelijk behoren tot de tekst en dus niet op het
conto van de kopiist geschreven kunnen worden.
Meer informatie is af te leiden uit de tekstcollecties. Het Wolfenbüttelse
verzamelhandschrift waarin onze tekst staat, is feitelijk uit twee oudere boeken
opgebouwd. Flos unde Blankeflos is de eerste tekst van het tweede boekje. Dit boekje
bevat verder de religieuze tekst Theophilus, die begint op het katern waar Flos unde
Blankeflos eindigt. De bladen na Theophilus waren oorspronkelijk leeg, maar later
is er een Latijns schoolgedichtje op geschreven. We weten dus dat het van begin af
aan de bedoeling was dat Flos unde Blankeflos en Theophilus tot hetzelfde boekje
behoorden. Hoe we ons het gebruik van dit losse boekje precies moeten voorstellen,
is niet duidelijk. Was het meteen al de bedoeling het samen te binden met een ander
boekje? Was het niet ingebonden, zodat je er makkelijker uit kon voorlezen?
Hoe dan ook, het is zeer waarschijnlijk dat Flos unde Blankeflos en Theophilus
op een gelijksoortige manier gelezen werden. Ze hebben immers samen
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in een zelfstandig boekje gefunctioneerd. Nu lopen de genres van beide vertellingen
nogal uiteen: Flos unde Blankeflos is een hoofse liefdesroman en Theophilus is de
leesversie van een religieus toneelstuk. Maar juist door dat contrast dringt zich een
andere verklaring op voor het samengaan van beide teksten. Bij een leesversie van
een toneelstuk stelt de lezer zich de opvoering ervan voor. En gebeurt bij de
drinkverzoeken in Flos unde Blankeflos niet precies hetzelfde? Met andere woorden:
de drinkverzoeken lijken een ingreep om een voordrachtsituatie te simuleren.

Veelstemmigheid
De onderbrekingen in Flos unde Blankeflos kunnen beter begrepen worden in relatie
tot drinkverzoeken in andere literatuur. Zoals gezegd komt dit soort verzoeken vooral
voor in vijftiende-, soms ook in zestiende-eeuwse Duitse werken. In vroeger
onderzoek werden de interventies vaak gezien als overblijfsel van de oorspronkelijke
voorleessituatie. Maar opvallend genoeg komen drinkverzoeken vooral in jonge
teksten voor. Sterker nog, als er van een tekst verschillende versies bekend zijn,
worden de verzoeken in de oudere versies vaak niet aangetroffen. Daarom lijken de
interventies eerder een toevoeging van laat-middeleeuwse kopiisten te zijn. Wellicht
conformeerden zij zich aan een gangbaar literair verschijnsel in die tijd. Maar zo er
al sprake was van een soort ‘literaire mode’, dan wil dat niet zeggen dat de
voorleessituatie per definitie fictief was. Het simuleren van een werkelijkheid had
alleen zin als het geïntendeerde publiek bekend was met die werkelijkheid. Er werden
dus wel degelijk korte teksten voorgelezen en met drinkverzoeken onderbroken.
Voor het onderzoek naar de receptie van Flos unde Blankeflos is de vraag of de
tekst werd voorgelezen echter niet relevant. Er was kennelijk geen duidelijke grens
tussen stillezen en voorlezen, zoals je ook vandaag de dag een verhaal kunt lezen of
voorlezen, al dan niet met wat meer of minder theater. In de vijftiende eeuw kwam
het nogal eens voor dat ridderlijke verhaalstof werd omgewerkt tot een toneelstuk.
Anderzijds werden er ook toneelstukken bewerkt tot leesboeken. De grens tussen
lezen en opvoeren was dus minder scherp. Wel relevant is dat het blijkbaar de
bedoeling was om Flos unde Blankeflos ‘performatief’ te lezen, dus alsóf er sprake
was van een voorleessituatie. In dat geval hebben de drinkverzoeken wel degelijk
een functie. Zij dienen niet om de spanning te verhogen, maar om de illusie van een
voordrachtsituatie te creëren.
Het zal duidelijk zijn dat de functie en receptie van Flos unde Blankeflos heel
anders zijn in het Wolfenbüttelse handschrift dan in de andere twee complete
verzamelhandschriften. De presentatie van de teksten in het Stockholmse handschrift
als narratieve bloemlezing verschilt behoorlijk van die in de Wolfenbüttelse codex.
Het Berlijnse handschrift onderscheidt zich daarentegen weer sterk vanwege het
sterke accent op de liefdeslessen. De tekstversie van Flos unde Blankeflos mag in
de drie handschriften dan niet veel afwijkingen vertonen, toch weten we dat de tekst
op drie zeer uiteenlopende manieren werd gerecipieerd. Niet de tekst, maar het
handschrift vormt hiervoor de sleutel.
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Eindnoten:
1 Bewaard in de Universiteitsbibliotheek Leiden, Ltk 191 en Ltk 2040.
2 Zie bijvoorbeeld de editie van het Middelnederduitse verzamelhandschrift het ‘Hartebok’: E.
Langbroek & A. Roeleveld e.a. (ed.), Het Hartebok. Hs. Hamburg, Staats- und
Universitätsbibliotheek, 102c in scrinio. Hilversum, Verloren, 2001. Enkele jaren daarvoor
verscheen een Duitse editie van het hier besproken Wolfenbüttelse verzamelhandschrift: V.
Krobisch (ed.), Die Wolfenbütteler Sammlung (Cod. Guelf. 1203 Helmst.). Untersuchung und
Edition einer mittelniederdeutschen Sammelhandschrift. Köln, Böhlau-Verlag, 1997
(Niederdeutsche Studien 42).
3 A.M. Rasmussen, ‘Masculinity and the Minnerede: Berlin, Staatsbibliothek Preussischer
Kulturbesitz, Ms. Germ. Oct. 186 (Livonia, 1431)’. In: Ludger Lieb & Otto Neudeck (ed.),
Triviale Minne? Konventionalität und Trivialisierung in spätmittelalterlichen Minnereden.
Berlin, De Gruyter, 2006, p.119-138.
4 Rasmussen 2006, p.133-134.
5 Een overzicht van teksten met drinkverzoeken staat in: E. de Bruijn, ‘“Give the Reader Something
to Drink”. Performativity in the Middle Low German Flos unde Blankeflos’. Verschijnt in:
Neophilologus (2011).
6 Geciteerd naar: O. Jänicke (ed.), Biterolf und Dietleib. Laurin und Walberan. Mit Benutzung
der von Franz Roth gesammelten Abschriften und Vergleichungen. Berlijn, Weidmannsche
Buchhandlung, 1866 (Deutsches Heldenbuch 1).
7 Geciteerd naar: Krobisch (ed.), Die Wolfenbütteler Sammlung, vv.1262-1271.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 29

30

Bilderdijk-kroniek
Een treurige figuur en een valse profeet
H.A. Gomperts en de Bilderdijk-herdenking van 1956

Het logo in de kop is van de Stichting Bilderdijk Haarlem. Ontwerp: Joost Swarte.

Rick Honings
‘Over Bilderdijk in het openbaar te spreken of te schrijven is eene
hachlijke zaak’, schreef Nicolaas Beets in 1856.1 Honderd jaar later werd
duidelijk dat dit gezegde nog steeds een kern van waarheid bevatte.
Op 7 september 1956 was het precies tweehonderd jaar geleden dat Willem Bilderdijk
(1756-1831) werd geboren. Zes jaar eerder had de literatuurhistoricus G.P.M.
Knuvelder in het derde deel van zijn Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse
letterkunde (1950) geschreven dat Bilderdijk de ‘boeiendste figuur van zijn generatie
en van de eerste helft van de negentiende eeuw’ was en daarnaast ‘onze enige grote
romanticus’.2 Tijd voor een herdenking, zullen de organisatoren van ‘W.B.200’ dan
ook hebben gedacht.3 Bilderdijk werd immers gezien als de grootste dichter van de
vroege negentiende eeuw. Zo vond op 7 september in de Westerkerk te Amsterdam
een bijeenkomst plaats. Naast enkele voordrachten stond de dag in het teken van de
onthulling van een gedenksteen in de kerk, in de nabijheid van Bilderdijks
geboortehuis. Bovendien werd er in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen te Amsterdam, de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden en het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum in Den Haag een ‘reizende’ tentoonstelling georganiseerd.
Deze werd diezelfde dag geopend in Museum Fodor te Amsterdam.4 In de maanden
daarna was de expositie te bezichtigen in Den Haag, Leiden en Haarlem. De
tentoongestelde objecten portretten, tekeningen, prenten, handschriften, drukken en
persoonlijke bezittingen werden beschreven in een fraai uitgegeven catalogus.5 In
het voorwoord schreef men dat het gerechtvaardigd was om Bilderdijk, ‘deze grote,
eenzame figuur als dichter en denker in eerbiedige genegenheid te herdenken’.

Gomperts aan het woord
Dat Bilderdijk voor- en tegenstanders had, bleek, net als tijdens zijn leven, ook in
1956. Een van die tegenstanders was H.A. Gomperts (1915-1998), die in 1965
benoemd zou worden tot hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Leiden. Behalve door zijn vele publicaties werd Gomperts bij het
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grote publiek vooral bekend als presentator van het AVRO-programma Literaire
Ontmoetingen, dat in 1963 op de televisie verscheen, en waarin hij beroemde
schrijvers interviewde.6 Ten tijde van de herdenking werkte hij als literatuurcriticus
bij Het Parool. Daarin publiceerde hij in 1956 een artikel waarin hij zijn ongezouten
mening over de dichter gaf. De tekst werd later onder de titel ‘Bilderdijk’ opgenomen
in de De geheime tuin (1963, tweede druk in 1972).
Wat was Gomperts' visie op de ‘Grote Ongenietbare’, zoals Huizinga hem noemde?
Als dichter vond hij Bilderdijk - die in zijn leven in totaal meer dan
driehonderdduizend versregels vervaardigde - niet veel soeps. Van zijn hele oeuvre
waren volgens Gomperts niet meer dan tien regels het uiteindelijk waard om te
worden behouden. Bilderdijk was al met al niet meer dan een ‘tweederangs’ dichter,
aldus de criticus. Dat lag vooral aan zijn stijl: ‘Er is ontegenzeglijk grootheid in
Bilderdijks
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De tentoonstellingscatalogus die in 1956 verscheen ter gelegenheid van Bilderdijks tweehonderdste
geboortedag.

poëzie, geestdrift, vervoering, innig gevoel, wijding, diepe droefheid, vroomheid,
Godsvertrouwen, maar al deze aandoeningen en eigenschappen zijn vergroot en
verbogen door de retoriek.’7
Daarmee sloot Gomperts aan bij wat zijn voorganger Albert Verwey (1865-1937)
vijftig jaar eerder, in 1906, reeds had geschreven, toen er eveneens een herdenking
plaatsvond. Deze had naar eigen zeggen in zijn jeugd grote moeite om de gedichten
van Bilderdijk te begrijpen; mooi had hij er nooit één gevonden. Hoewel hij de poëet
wel een grote geest noemde, vond Verwey het onterecht hem als dichter te loven:
‘Wie de dichter Bilderdijk viert, wil juist datgene wat tot onze onuitsprekelijke
blijdschap geleden en vergeten is: onze bekrompen trots, onze vaderlandsche
zelfgenoegzaamheid, onze armoede aan leven bij een schijn-leven van grootdoen,
onze achterlijkheid tegenover onze naburen. Wie de dichter Bilderdijk viert, viert
niet het leven, maar de dood.’8
Uitte Verwey vooral kritiek op de dichter Bilderdijk, Gomperts had ook bezwaren
tegen de persoon en diens opvattingen. Als mens sloeg hij een nog ‘veel treuriger
figuur’: ‘Hij verliet zijn vrouw, huwde een andere, (...) en loog over het geval naar
alle kanten.’ Bovendien fantaseerde hij over zijn ‘adellijke en vorstelijke afstamming.
Zelfs de Zwaanridder was een van zijn voorvaderen, hield hij vol. Hij was een vurig
Oranjeklant, maar dat belette hem niet op zijn tijd Napoleon te willen dienen, die hij
eerst vervloekt had’. Maar Gomperts was bereid hem deze ‘menselijke zwakheden’
te vergeven. Wat hem het meeste tegenstond, was 's dichters conservatisme en
onverdraagzaamheid. Hij hoopte daarom dat de Bilderdijk-herdenking in de
Westerkerk de laatste was geweest.9

Portret van Willem Bilderdijk (1756-1831). Door C.C.A. Last/Desguerrois en Co. (DBNL).

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 29

Portret van H.A. Gomperts (1915-1998). Uit: H.A. Gomperts, De geheime tuin (2e druk). Amsterdam,
1972.

Opschudding
Het artikel zorgde voor enige opschudding. Onder meer de letterkundigen Geerten
Gossaert (1884-1958) en Hendrik de Vries (1896-1989) vielen de Parool-criticus er
fel op aan en beschuldigden hem van het verkondigen van ‘klinkklare onzin’. Daarom
publiceerde Gomperts in De geheime tuin een aanvulling op zijn vroegere
krantenartikel. De Vries benadrukte dat Bilderdijk in zijn leven ook bewijzen van
verdraagzaamheid had gegeven. Zo had de orangistische dichter volgens hem in de
jaren tachtig van de achttiende eeuw niet alleen prinsgezinden, maar ook patriotten
verdedigd. Maar Gomperts - zoon van een advocaat en zelf kandidaat in de rechten
- meende dat dit niet ongebruikelijk was voor een advocaat: ‘Verdraagzaam! Het
gevloek en geschimp, het geluid van haat en verachting is in Bilderdijks gedichten
niet van de lucht.’10
Dat men alleen de dichter Bilderdijk wilde herdenken, zonder aandacht te besteden
aan diens standpunten en overtuigingen, beschouwde Gomperts als een voorbeeld
van ‘beginselloos l'art-pour-l'art’.11 Hij was ervan overtuigd dat teksten moesten
worden onderzocht in de context van de tijd waarin ze waren ontstaan. Daarom
spande hij zich als hoogleraar in Leiden ook in om de literatuursociologie een plaats
te geven in het curriculum. In die zin stond hij lijnrecht tegenover J.J. Oversteegen
(1926-1999), die als Merlyn-redacteur pleitte voor een meer autonomistische
literatuurbeschouwing. Al in 1952 had Gomperts zich kritisch uitgelaten over het
l'art pour l'artidee, dat hij een ‘idiotie’ noemde. De kunstenaar verloor hierdoor zijn
functie en werd ‘zoiets als een verloskundige in een nonnenklooster’.12 In de inleiding
van Intenties bepaalde Gomperts expliciet zijn standpunt: ‘literatuur kan alleen
begrijpelijk worden gemaakt in de samenhang van schrijver, maatschappij en lezers’.13
Vanuit dit standpunt bekritiseerde Gomperts de per-
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soon en denker Bilderdijk. Deze zag hij naar eigen zeggen als een ‘duisterling’, als
‘een man die in de strijd om de bevrijding van de mensheid aan de verkeerde kant
staat. Hij was een aartsreaktionair die in de maatschappelijke ongelijkheid de wil
van God zag’. Vooral Bilderdijks standpunt inzake de Griekse
onafhankelijkheidsoorlog tegen de Turken (1821-1832) vond hij verwerpelijk. De
dichter, die een afkeer had van revoluties, koos partij voor de Turken. Mogelijk
doelde Gomperts op het briefje dat Bilderdijk aan zijn vriend Hendrik Willem
Tydeman (1778-1863) stuurde. Deze zamelde in 1825 geld in voor een fonds ter
ondersteuning van de Grieken. Voor Bilderdijk was dit een reden om de vriendschap
te verbreken: ‘De Heer H.W. Tydeman gelieve van nu voor altijd verwittigd te zijn,
dat ik geen deelnemer en voorstander of ondersteuner van het godloos gespuis der
eerlooze Grieken in hunnen vervloekten opstand tegen de ons vriendschappelijke
Mogendheid in mijn huis ontvange, noch eenige betrekking tot den genen die zich
tot zoo ver vergeet, behouden wil, en richte zich daarna,’ schreef hij hem.14 De ruzie
is illustratief voor Bilderdijk, die de strijd tegen de tijdgeest zelfs tegen vrienden
voerde.
Gomperts - die in 1940 naar Londen was uitgeweken, mede vanwege zijn Joodse
komaf - zag in deze positiebepaling een duidelijke parallel met de periode die nog
maar vlak achter hem lag: de Tweede Wereldoorlog. Hij vond dat in Bilderdijks
vriendschapsverklaring aan de Turken hetzelfde geluid klonk ‘als in de genegenheid
die in ons land [van hogerhand, voor de oorlog, RH] aan het bevriende staatshoofd
Hitler werd betuigd’. Bilderdijk mocht dan wel geëerd worden als dichter, als mens
had hij foute ideeën verkondigd: ‘Bilderdijk was tegen iedere bevrijding. Hij zag de
mensen het liefst in ketenen. Daarom was hij tegen de verlichting, tegen de franse
revolutie, tegen onze eigen opstand tegen Spanje, daarom beoefende hij de taal- en
geschiedwetenschap met een komplete verachting voor intellektuele eerlijkheid,
maar dofte hij de onzinnigste noties op als gevonden door goddelijke inspiratie.’15
De dichter was, met andere woorden, ‘fout’, zoals (aldus Gomperts) ook velen in de
jaren voor de oorlog fout waren geweest; zo had de Nederlandse regering zelfs
vervolging ingesteld tegen criticasters van het bewind van Hitler.

Besluit
Ook de kritiek van Gomperts moet men zien in de samenhang van schrijver,
maatschappij en lezers. Hij vond het vermoedelijk minstens onnadenkend om elf
jaar na afloop van de oorlog iemand te herdenken die hij zag als een symbool van
onverdraagzaamheid. Door Bilderdijk te vieren, vierde men het obscurantisme,
meende hij: ‘In het Europa van Byron en Shelley, van Goethe en Heine, van Lamartine
en Victor Hugo kunnen wij ons over de romantikus Bilderdijk alleen maar schamen.
Hij zag zichzelf als een profeet, hij gedroeg zich als een profeet. Laten wij hem nu
begraven als een valse profeet.’16 Zo hield Bilderdijk 125 jaar na zijn dood de
gemoederen nog steeds bezig.
Aantekening: Bijdragen voor de Bilderdijk-kroniek zijn zeer welkom.
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Eindnoten:
1 Nicolaas Beets, Verpoozingen op letterkundig gebied. Haarlem, 1856, p.255.
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G. Kamphuis, Dr. J.J. Mak, Dr. P.J. Meertens, M.A. de Vaal-Muller en Henriëtte J. van Gelderen
(secretaresse).
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10 Gomperts 1972, p.18.
11 Gomperts 1972, p.18.
12 Citaat uit H.A. Gomperts, ‘Tebaldeo's antwoord’, oorspronkelijk verschenen in: Libertinage 5
(1952), p. 307-322. Geciteerd naar H.A. Gomperts, Intenties 1, 2 en 3. Essays en kritieken.
Samenstelling en bezorging Eep Francken & Herman Verhaar. Amsterdam, 2003, p.31.
13 Gomperts 2003, p.9.
14 Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de hoogleeraren en mrs. M. en H.W. Tydeman,
gedurende de jaren 1807 tot 1831, deel 2. Sneek, 1867, p.229.
15 Gomperts 1972, p.19.
16 Gomperts 1972, p.19-20.
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In memoriam: Prof. Dr. André Hanou (1941-2011)
Marleen de Vries
Toen ik in 1988 het universum van André Hanou binnenstapte, kon ik niet voorzien
dat ik tot het einde van zijn leven bevriend met hem zou blijven. Onze werelden
raakten elkaar op de vierde verdieping van het P.C. Hooft-huis, de Letterenfaculteit
van de Universiteit van Amsterdam in de Spuistraat. André had er, net als velen van
zijn collegae, een piepklein kamertje, waar, bij mooi weer, de zon naar binnen scheen.
‘Vind je het erg als ik een sigaret opsteek?,’ vroeg hij.
Anticiperend op het antwoord, zette hij alvast het raam op een kier. Op zijn bureau
lagen stapeltjes. Stapeltjes boeken, stapeltjes kopieën, stapeltjes mappen met
aantekeningen en stapeltjes werkstukken en doctoraalscripties in wording.
In 1988 was André 47 en ik 22. We scheelden precies een kwart eeuw. André deed
alsof ie daar geen last van had. Eén van zijn charmes was dat hij je het gevoel gaf
dat je meetelde en dat je als studenten onder elkaar zat te praten. Beiden gegrepen
door die ene passage uit een tijdschrift van Willem van Swaanenburg, of door woorden
als ‘balsemiek’ en ‘to bliktri’ bij Wolff en Deken. Het gevoel van verbondenheid dat
André creëerde, werd versterkt door zijn onbevangenheid en zijn nieuwsgierigheid.
Het leek alsof ook híj voor het eerst kennismaakte met achttiende-eeuwse literatuur.
Omdat André daarnaast met zichtbaar genoegen afgaf op het establishment en op
iedereen die zijns inziens een verkeerd beeld schetste van de periode waaraan hij
zijn hart had verpand, de Verlichting, was het volslagen duidelijk: een
gemeenschappelijke strijd bond ons.
Daardoor vergat je dat er een man tegenover je zat die al lang geen student meer
was en die er een halve carrière als historisch-letterkundige op had zitten, hoewel
hij zelf de laatste was om het woord ‘carrière’ te gebruiken. Pfff! En zo kwam het
dat ik pas laat in de gaten kreeg dat André als neerlandicus al jaren leading was en
zou blijven op het gebied van de achttiende eeuw. Wist ik veel dat een tijdschrift als
Spektator, waaruit ik met enige regelmaat artikelen kopieerde, er ooit niet was
geweest? André Hanou was een van de mede-oprichters geweest. Al net zo
vanzelfsprekend behoorde de ‘lijst Hanou’ tot het standaard studiemateriaal van een
student neerlandistiek in de jaren tachtig. Hoe zou je zonder kunnen? De officiële
titel luidde: Periodieken, aanwezig in tss-catalogus UBA, uitgegeven in
Nederland/België, tot en met 1800. Monnikenwerk, verricht door de man die in
Monnickendam was geboren, maar zichzelf een echte Amsterdammer voelde.
Vóór mij, in dat kamertje, zat dus, zonder dat ik het door had, een rot in het vak
die nu zijn tweede caballero zonder filter opstak en vroeg of ik niet een teksteditie
wilde maken van een van de tijdschriften van Weyerman. Als stageproject. ‘Ik denk
dat dat goed voor je is,’ zei hij. Ik knikte instemmend. ‘Waarom Weyerman?’, vroeg
ik. ‘Waarom niet iets met een genootschap?’ Ik was die dag tenslotte op de vierde
etage van het P.C. Hoofthuis beland omdat ik in een werkgroep zat van André over
het Amsterdamse genootschap ‘Felix Meritis’. André zweeg eerst even en mompelde
vervolgens iets over de urgentie van het werk van Weyerman. Dat het toe was aan
een groter publiek. Zelf had hij er even geen tijd voor, want in 1988 was hij in de
ban van Johannes Kinker, wiens werk al net zo urgent was als dat van Weyerman.
Inderdaad promoveerde hij dat jaar op Sluiers van Isis: Johannes Kinker als
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voorvechter van de Verlichting, in de Vrijmetselarij en andere Nederlandse
genootschappen, 1795-1845.
Drie weken later waren de plannen veranderd. Dringender nog dan aan een
teksteditie was er behoefte aan een bibliografie van de werken van Weyerman. ‘Ik
ben niet echt een bibliograaf,’ zei ik nog. Maar dat soort argumenten was voor André
bijzaak. Dat leerde ik dan wel. Veel belangrijker was het om die achttiende eeuw te
ontsluiten. Hoe sneller, hoe beter.
In de drieëntwintig jaar dat ik André heb gekend, heb ik me er altijd over verbaasd
dat zijn liefde voor de achttiende eeuw geen moment verflauwde. Hij bleef die
nieuwsgierige, niet te stuiten onderzoeker die pareltjes opdook uit de literatuur van
de achttiende eeuw. Ook werd hij er niet moe van klappen te blijven uitdelen naar
allen die bleven volhouden dat de achttiende eeuw eigenlijk maar saai was en dat de
Verlichting voorbij was gegaan aan Nederland. Zijn oratie Bewegende beelden.
Pygmalion en het beeld van de literatuur van de Nederlandse Verlichting (2001) is
wat dat betreft een hoogtepunt van geleerde, erudiete en vermakelijke
verontwaardiging.
De werkelijkheid was in 2001 minder erg dan de maestro het deed voorkomen.
Mede door toedoen van André bloeide de studie van de achttiende eeuw als nooit
tevoren. De Stichting Weyerman, ook al zo'n succesvol geesteskind van André, telde
meer leden dan ooit. André's meest talentvolle studenten publiceerden en waren aan

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 29

34
het promoveren. Zelf was hij inmiddels hoogleraar in Nijmegen en lanceerde hij het
ene stuk na het andere. Al in 1994 had hij met zijn vrouw Rietje van Vliet Astraea
opgericht, een uitgeverij die in noodtempo achttiende-eeuwse teksten uitgaf. André's
beste stukken werden in 2002 gebundeld in Nederlandse literatuur van de Verlichting
(1670-1830).
Nog veelzeggender: André had inmiddels een reputatie. Hij was de wetenschapper
die die ‘andere achttiende eeuw’ in kaart had gebracht. Die systematisch liet zien dat
er naast Van Effen, Langendijk, Feith, Wolff en Deken ook schrijvers bestonden als
Weyerman, Kinker, Van Woensel, Paape, Kersteman, Van Swaanenburg, Doedijns,
Hoefnagel, etc. etc. Wat hem niet verhinderde ook over de gecanoniseerde auteurs
te blijven schrijven.
God zij dank! Deze week moest ik iets schrijven over Sara Burgerhart. Toen ik
er even niet uit kwam, greep ik als vanzelfsprekend naar een boek van André, met
de zekerheid dat hij me - als altijd - zou redden. Ik pakte zijn editie van Wolff en
Dekens Geschrift ener bejaarde vrouw uit 2007 uit de boekenkast. En stuitte tot mijn
grote vreugde op de volgende zin die André zelf met onverholen spot, grote
verontwaardiging en twinkelende pretogen zou hebben uitgesproken. Het is zo'n zin
waarin André voor de zoveelste keer, met veel plezier de strijd aanbindt tegen
bepaalde vooroordelen over de achttiende eeuw. In dit geval die over Wolff en Deken:
We kennen helaas de eeuwenlange en soms goed bedoelde pogingen de
schrijfsters te verpolderen tot het soort dames dat hun heldinnen zo snel
mogelijk wil laten trouwen om potentieel wilde Nederlandse Saartjes veilig
achter de geraniums te krijgen.
Nee, verpolderen, dat was niets voor André. Hij zag Wolff en Deken meer als typische
vertegenwoordigsters van de revolutie die zich op elk vlak - moreel, intellectueel,
religieus, politiek - voltrok in de achttiende eeuw. Ook het realiteitsbesef van de
gemiddelde achttiende-eeuwse intellectueel trok André aan. Daarvoor leze men zijn
blogs (www.herkauwer.wordpress.com). Dan wordt ook onmiddellijk duidelijk hoe
hij onvoorwaardelijk hield van de literatuur van de achttiende eeuw en hoe hij iedereen
om zich heen wist te inspireren. Het laatste berichtje dat hij me op 27 januari van dit
jaar stuurde, luidde:
Dank voor rollen ...
en voortstuwing in alle opzichten!!
Dat verwees naar de rolstoel waarmee ik André de Aula van de Radboud Universiteit
had in- en uitgerold tijdens de promotie van Peter Altena, waar hij nog één keer, een
laatste keer, de ceremonie voorzat.
Ik knipperde met mijn ogen en dacht: hij is me weer eens voor geweest! Dit had
mijn tekst aan hem moeten zijn...

Gemengde berichten
Martinus Nijhoff Prijs 2011 naar vertaler Piet Schrijvers

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 29

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Martinus Nijhoff Prijs 2011 toegekend
aan Piet Schrijvers voor zijn vertalingen uit het Latijn. De uitreiking heeft
plaatsgevonden tijdens de nieuwe vertaalmanifestatie Nederland Vertaalt op zondag
6 maart 2011 in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam.
Piet Schrijvers (Amsterdam, 1939) uit Leiden studeerde Klassieke Taal en Letteren
aan de Universiteit van Amsterdam en Latijn aan de Sorbonne in Parijs. Na zijn
studies trad hij in dienst bij de faculteit Latijnse taal- en letterkunde van de Universiteit
van Amsterdam, waar hij in 1970 cum laude zijn doctoraat in de letteren behaalde.
In 1977 werd Schrijvers benoemd tot hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Groningen, een positie die hij van 1980 tot 2001 bekleedde aan de
Rijksuniversiteit Leiden.
Schrijvers vertaalde prozawerken, waaronder De Constantia van Justus Lipsius
(1983), maar legde zich in het bijzonder toe op de poëzie, waaronder de Aeneis van
Vergilius (1996) en de alom geprezen Georgica - Landleven (2004). Hij vertaalde
van Horatius ook de bekende Ars Poetica (1980), De lyrische gedichten (1993) en
Epoden (2000), die later samen met andere vertalingen van Horatius verschenen in
de tweetalige editie Verzamelde gedichten (2003). De kroon op het vertaaloeuvre
van Piet Schrijvers is De Natuur van de Dingen (2008) van Lucretius.
Uit het juryrapport
‘Als vertaler volgt Schrijvers zijn klassieke bronnen niet slaafs, maar wel met
respect. Zijn werk getuigt van de bereidheid om ten behoeve van de hedendaagse
Nederlandstalige lezer de teksten toegankelijker te maken, maar tegelijkertijd zoekt
hij naar oplossingen waarbij de schoonheid van de oorspronkelijke tekst voor de
lezer niet verloren gaat. Met zijn vertalingen heeft Schrijvers op zeer
bewonderenswaardige wijze de klassieke literatuur, in het bijzonder de dichtkunst,
onder de aandacht gebracht van een groot publiek.’
Martinus Nijhoff Prijs
De Martinus Nijhoff Prijs is de belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor
vertalers. De prijs wordt sinds 1955 jaarlijks door het Prins Bernhard Cultuurfonds
toegekend. Aan de prijs is een vrij besteedbaar bedrag van 35.000 euro verbonden.
De jury van de Martinus Nijhoff Prijs 2011 bestond uit Ria van Hengel, Ton
Hoenselaars,
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Linda Pennings, Annelies Schulte Nordholt en Willem Weststeijn (voorzitter).

Aankondiging twintigste Bert van Selm-lezing tussen missie en media
Op dinsdag 6 september 2011 vindt de twintigste Bert van Selm-lezing plaats met
de voordracht van Arnold Heumakers, criticus bij NRC Handelsblad, onder de titel:
‘Tussen missie en media. De plaats van de literatuur in het moderne medialandschap’.
De massamedia geven tegenwoordig gezicht aan de wereld. Onze kennis van de
wereld ontlenen we aan televisie en internet. De wereld wordt dus voor een belangrijk
deel gecreëerd door de media. Maar van oudsher claimden de kunsten deze taak. In
de Romantiek is zo'n wereldscheppende functie uitdrukkelijk door de dichters en
schrijvers opgeëist. ‘Wij zijn op een missie: tot de Bildung van de aarde zijn wij
geroepen’, schreef de Duitse romanticus Novalis. Hoe zou deze romantische missie
er tegenwoordig uit kunnen zien? Oftewel: wat is de plaats van de literatuur in een
wereld die de massamedia dagelijks creëren?
Datum: dinsdag 6 september 2011
Tijd: 16.15 uur
Locatie: zaal 0.11 van het Witte Singel/Doelencomplex te Leiden
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 toegang is vrij (inclusief drankje na afloop), 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 behandeld. Voor nadere informatie:
secretariaat van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, tel. 071-5272604.
Uitgave van de lezing
De twintigste Bert van Selm-lezing wordt uitgegeven door de Stichting
Neerlandistiek Leiden in samenwerking met De Ammoniet en verschijnt op 6
september 2011. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door € 11,50
(of een veelvoud daarvan) over te maken op ING-rekening 3881447 van de Stichting
Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, onder vermelding van
‘Twintigste Bert van Selm-lezing’. Vergeet niet bij uw betaling op de overschrijving
uw naam en adres te vermelden!
N.B. Voor abonnees en leden van de alumnivereniging Siegenbeek bedraagt de
prijs € 10,75. De bestelling is op 6 september na afloop van de lezing af te halen of
wordt na die datum toegezonden.
Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we u naar: www.bertvanselmlezing.leidenuniv.nl.
Hier staat vermeld hoe u zich kunt opgeven als abonnee en hoe u in het bezit kunt
komen van exemplaren van eerdere lezingen voor een gereduceerde prijs.

Aankondiging Siegenbeek alv/alumnidag 2011
OVER NUT EN NADEEL VAN DE DIGITALE LETTEREN VOOR HET LEVEN
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Datum: zaterdag 25 juni 2011
Locatie: Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden
Tijd: 13-17 uur
De Siegenbeek-alumnidag 2011 heeft als thema: De mogelijkheden en beperkingen
van de digitalisering in de letteren. Dit thema zal aan bod komen in drie
lezingen/discussies:
Digitaal onderzoek: René van Stipriaan (DBNL: www.dbnl.org), Jasper Faase
(Krantenproject KB: http://kranten.kb.nl) en Jan Bos (STCN) gaan onder leiding van
Berry Dongelmans in op de mogelijkheden en beperkingen van digitaal onderzoek.
Informatie waar vroeger tijdrovend onderzoek voor nodig was, is nu met één druk
op de knop beschikbaar, maar is de digitale versie wel altijd een bevredigende
vervanging van het papieren exemplaar?
Open access publiceren: Frans Willem Korsten (literatuurwetenschap) gaat in op
het nieuwe internationale neerlandistische tijdschrift Journal of Dutch Literature,
dat als open access- tijdschrift wordt aangeboden. De centrale vraag is: Waarom is
het voor de verspreiding van wetenschappelijke artikelen onder vakgenoten zo
belangrijk dat wetenschappelijk werk vrij toegankelijk wordt gepubliceerd?
De rol van schrijversblogs voor de profilering van literaire auteurs: neerlandica
Michelle Verheij vertelt hoe zij als professioneel tekstschrijver en beginnend literair
schrijver gebruikmaakt van digitale media om zichzelf te profileren. Via haar
schrijversblog heeft zij de aandacht getrokken van een literaire uitgever (Veen) en
aldus een contract in de wacht gesleept voor haar debuutroman. Aan de hand van
haar praktijkervaring komen kwesties rond auteursprofilering op digitale media aan
bod.
Aanmelden: niet verplicht, wel gewenst, graag uiterlijk 20 juni via:
bestuur@siegenbeek.nl
Kosten: gratis voor Siegenbeek-leden; € 2,50 voor studenten; € 5,- voor overige
belangstellenden.

Aankondiging symposium over pornografie in de nederlandse literatuur
Op woensdag 9 november 2011 vindt aan de Universiteit Leiden een symposium
plaats over pornografie in de Nederlandse literatuur. Verschillende sprekers zullen
die dag een lezing houden over pornografische en erotische literatuur uit de afgelopen
eeuwen, vanaf de zestiende eeuw tot en met de huidige tijd. Vragen die centraal
staan, zijn: Wat is de relatie tussen pornografie en maatschappelijke ontwikkelingen?
Wie schreven deze teksten, waarom, en voor wie waren ze bedoeld? Is deze literatuur
tegenwoordig meer geaccepteerd dan vroeger? Door de pornografische traditie door
de eeuwen heen te volgen proberen we op deze vragen antwoorden te krijgen.
Sprekers zijn: Jaap Goedegebuure, Inger Leemans, Marita Mathijsen, Willem
Otterspeer, Herman Pleij, Thomas Vaessens en Marja Pruis (criticus bij De Groene
Amsterdammer). De dag wordt afgesloten door een lezing van Arnon Grunberg.
Indien u informatie wilt ontvangen over het symposium, kunt u een mail sturen
naar een van de organisatoren: Joost van Driel:
j.m.van.driel@hum.leidenuniv.nl
Rick Honings:
r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl
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Correctie NLM XXVIII, 2
In NLM van december 2010 ontbreken in het artikel van Dick Welsink ‘Een model
voor Joachim Polsbroekerwoud’, door een omissie van de redactie, een zin en een
noot. Na de tweede zin (... woud’.1) moet het volgende ingevoegd worden: De
Rotterdamse gemeentebibliothecaris
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G. van Rijn daarentegen noemt hem negen jaar later met naam en toenaam en verstrekt
ook enkele biografische bijzonderheden.2
De inhoud van deze noot 2 (de volgende noten schuiven een plaats op) luidt: G.
van Rijn, Nicolaas Beets. [Deel 11]. J.M. Bredée, Rotterdam, [1916], p. 29. Overigens
was Van Rijn al in 1912 overleden.

NLM-redactielid Peter Altena gepromoveerd op Gerrit Paape
Op 26 januari 2011 is NLM-redactielid Peter Altena gepromoveerd aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen. Zijn dissertatie draagt de titel Gerrit Paape (1752-1803).
Levens en werken.
Dit biografische proefschrift vertelt het levensverhaal van de achttiende-eeuwse
kleurrijke plateelschilder, dichter, journalist en romanschrijver Gerrit Paape, die zich
wist te verheffen tot dé stem van de radicale revolutionairen in Nederland:
onverzoenlijk, venijnig en geestig.
Peter Altena brengt de vele levens en werken van deze begenadigde en bevlogen
schrijver voor het eerst in kaart. Zo ontstaat tevens een nieuw beeld van een van de
rumoerigste decennia uit de Nederlandse geschiedenis.
In augustus 2011 komt de (deels in kleur) geïllustreerde gebonden handelseditie
met stofomslag uit bij uitgeverij Vantilt.

Congres ‘Beatrijs de wereld in’ Vertalingen en bewerkingen van het
middelnederlandse verhaal
Op 29 en 30 september 2011 vindt in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag het
internationale en interdisciplinaire congres ‘Beatrijs de wereld in’ plaats. Hier wordt
besproken hoe de Beatrijs in de loop van de tijd is bewerkt en vertaald, om in heel
verschillende gedaanten verspreid te raken op tal van plaatsen binnen en buiten
Europa.
Doel van het congres is een nieuwe wetenschappelijke discussie en samenwerking
op gang te brengen tussen intraen extramurale vertalers en beoefenaars van de
historische en moderne Nederlandse letterkunde, de vertaalwetenschap en verwante
disciplines.
Voor meer informatie: www.middelnederlands.be/beatrijsinternationaal
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Tentoonstelling Meermanno ‘Uit de schaduw’ Twintig jaar Nederlands
Genootschap van Bibliofielen
Tot en met 19 juni is nog in het Museum Meermanno | Huis van het boek de
tentoonstelling ‘Uit de schaduw. Twintig jaar Nederlands Genootschap van
Bibliofielen’ te bezichtigen.
Achtenvijftig leden van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen treden voor
het eerst met hun mooiste stukken uit de schaduw van hun bibliotheken.
Bij de tentoonstelling verschijnt de gelijknamige uitgave Uit de schaduw. Twintig
jaar Nederlands Genootschap van Bibliofielen. Dit is een gezamenlijke uitgave van
Uitgeverij De Buitenkant en het Nederlands Genootschap van Bibliofielen.

Oproep (tot tekenen petitie) voor behoud ‘Bibliotheek van Ritman’
De Bibliotheca Philosophica Hermetica, de ‘Bibliotheek van Ritman’, is in heel
zwaar weer terechtgekomen. Het Centrum voor Hermetische filosofie van de
Universiteit van Amsterdam heeft daarom het initatief genomen een oproep uit te
doen gaan tot het ondertekenen van een petitie voor het behoud van de BPH.
De gedeeltelijke - en misschien wel gehele - verkoop van de BPH zou voor
Nederland een enorm verlies betekenen.
Ritman heeft in 2002 de Akademiepenning van de KNAW gekregen, voor zijn
verdiensten als stichter van de Bibliotheca Philosophica Hermetica en als mecenas
van de Nederlandse wetenschap en cultuur.
Op het adres van de petitie wordt meer informatie over de situatie gegeven.
Ritman Library (BPH) petition: http://www.ipetitions.com/petition/ritmanlibrary/

Bekroning boek S. Vosters: Antonio de Guevara y Europa
Het door de universiteit van Salamanca uitgegeven boek Antonio de Guevara y
Europa, geschreven door de neerlandicus en hispanist Simon A. Vosters (sinds 1976
Maatschappij-lid), is door de Unión de Editoriales Universitarias Españolas bekroond
als het beste boek dat door een Spaanse universiteitsuitgeverij in 2010 is uitgegeven
op het gebied van humane en sociale wetenschappen.
Guevara, hofprediker van Karel V en bisschop van Mondoñedo, heeft als schrijver
van veel beroemde werken invloed gehad op de geleerde wereld in Spanje, Frankrijk,
Engeland, Italië, Duitsland en de Nederlanden. Zo gaat Vosters Guevara's invloed
na op onder anderen jonker Jan van der Noot en Jacob Cats.
Het boek van 922 pagina's is prachtig geïllustreerd uitgegeven.
Ediciones Universidad Salamanca. www.eusal.es
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Ware kennis in Oud en Nieuw Oost-Indiën van François Valentyn
Beschrijvingen van paradijsvogels en ‘zee-menschen’
Siegfried Huigen
Inspelend op de interesses van ‘liefhebbers’ beschreef François Valentyn
in zijn magnum opus Oud en Nieuw Oost-Indiën (1724-1726)
paradijsvogels met poten en waarnemingen van zeemensen. Hoewel hij
in deze kwesties voor ons gevoel aan elkaar tegengestelde standpunten
innam, beoogde hij in beide gevallen hetzelfde. Hij wilde met retorische
en grafische middelen aannemelijk maken dat zijn voorstelling van de
natuur op waarheid berustte.
Op 27 april 1714 voer dominee François Valentyn (1666-1727) op het VOC-schip
Engewormer langs Sint-Helena. Het weer was stabiel en de zee rustig. In zijn dagboek
tekende Valentyn een paar keer aan dat hij vliegende vissen zag. Helaas kon hij zich
niet tegoed doen aan de verse vis die de bemanning onderweg ving, omdat hij geen
vis kon verdragen. Op 28 april was hij zelfs ziek geworden van het eten van een ui
die bij een stokvis gelegen had. Drie dagen later werd de scheepsroutine ter hoogte
van Recife onderbroken. Men zag een wel heel ongewoon zeewezen:
Den eersten May zagen wy, by stil schoon weder met het derde Glas in
de Voormiddag wacht, of ontrent half thien, digt by ons Schip, ontrent 3
Scheeps lengten voor uit, een Zee-monster met het hoofd al vry verre
boven water, en dat draeyende; ook scheen het een gryze Poolsche Muts
op te hebben, en wy meenden in 't eerst, dat het een mensch was, weshalven
wy'er na toe hielden; dog toen dook het onder. Ik schryve'er hier niet breder
over, om dat ik'er elders meer van zegge, waar aan my gedrage, alleen met
een woord zeggende, dat wy dit alle voor een Meerman, of Meerminne
hielden, alzoo 't 'er wonder wel na geleek.1
Met slechts geringe afwijkingen in de details heeft Valentyn het voorval later
weergegeven in de sectie ‘Van de zee-menschen’, dat deel uitmaakt van de verder
titelloze beschrijving van de natuurlijke historie van Ambon, in zijn imponerende
en veeldelige Oud en Nieuw Oost-Indiën (1724-1726). Hoewel Valentyn de
hoeveelheid natuurhistorische kennis die hij zijn publiek in Oud en Nieuw Oost-Indiën
presenteert, over het algemeen beperkt probeert te houden, biedt hij voor ‘liefhebbers’
zogenoemde ‘uitbreidingen’ over onderwerpen die hun curiositas konden bevredigen.
Aan twee onderwerpen heeft Valentyn dergelijke uitbreidingen gewijd: de vraag of
paradijsvogels over poten beschikten en de kwestie van het bestaan van zeemensen.
Paradijsvogels en handen van zeemensen maakten samen met hoorns van eenhoorns,
karbonkelstenen (slangenstenen) en remora's deel uit van de meer exclusieve
curiositeitenkabinetten. Hoewel dit soort objecten sinds het begin van de zeventiende
eeuw aan kritisch
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Titelbladzijde van Oud en Nieuw Oost-Indiën van François Valentyn. Universiteitsbibliotheek
Stellenbosch.

onderzoek blootstond, werden meerminnen en eenhoorns niet automatisch naar het
rijk der fabelen verbannen. Het waren trouwens niet de minsten die zich hiervoor
interesseerden. Linnaeus was in de jaren 1730 bijvoorbeeld nog erg nieuwsgierig
naar berichten over een zeemeermin in Denemarken. In een vroeg notitieboek nam
hij de meermin in dezelfde categorie op als mensen en apen.2
Aangaande de inhoud van de twee ‘uitbreidingen’: in het geval van de
paradijsvogels nam Valentyn een met de feiten overeenstemmend standpunt in, terwijl
hij ten aanzien van zeemensen een in onze ogen irrationele opvatting verdedigde.
Ontologisch behoorden beide objecten in de achttiende eeuw echter tot dezelfde
categorie, namelijk de kennisobjecten die ‘praeter naturam’ waren, dit wil zeggen
objecten die zich weliswaar onderscheidden van wat binnen de ervaringswereld van
vroegmoderne Europeanen ‘gewoon’ was, maar die niet als onnatuurlijk of
bovennatuurlijk gezien werden.3 Ze waren ook een geliefd onderwerp voor artikelen
in achttiende-eeuwse wetenschappelijke tijdschriften. Van uit het perspectief van de
wetenschapsgeschiedenis moet men discussies over deze objecten dan ook serieus
nemen.
In het hiernavolgende wil ik nagaan hoe Valentyn zijn standpunt in de
contemporaine discussies over paradijsvogels en zeemensen aannemelijk probeerde
maken. Dat hij in het geval van de paradijsvogels de vanuit een empirisch gezichtspunt
foutieve traditie bestreed en bij de zeemensen mythes in stand probeerde te houden,
is hier van ondergeschikt belang. Rond 1700 konden beweringen over paradijsvogels
en zeemensen niet zonder meer weerlegd of bevestigd worden. Getuigenverklaringen
en afbeeldingen moesten het standpunt in het debat aannemelijk maken. De sociale
positie van de getuige en diens expertise speelden ook een rol. In bewijsvoeringen
werd ‘historische’ of ‘morele’ evidentie beoogd, dit wil zeggen geen absolute, maar
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wel een hoge mate van zekerheid. Volgens de Leidse fysicus Willem Jacob's
Gravesande (1688-1744) zou deze morele evidentie zelfs dezelfde mate van overreding
bereiken als de mathematische evidentie van de geometrie.4

Paradijsvogels
Paradijsvogels hadden aan het begin van de achttiende eeuw, anders dan
zeemeerminnen, nog maar een korte geschiedenis in Europa. Ze werden pas in 1521
door de Portugese zeevaarder Ferdinand Magellaan en zijn metgezellen op het eiland
Tidore ‘ontdekt’. De secretaris van Karel V, Maximilianus Transilvanus (ca. 1490-ca.
1538), beschreef het vogeltje vervolgens in 1522 in een brief aan de aartsbisschop
van Salzburg; de brief werd in 1523 onder de titel De Moluccis insulis gedrukt.
Transilvanus
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Een paradijsvogel met poten bij de letter R. Uit: F. Valentyn, Oud en Nieuw Oost-Indiën. 1726.
Universiteitsbibliotheek Stellenbosch.

beweert hier onder meer dat het diertje nooit de aarde raakt; zo nu en dan zouden
paradijsvogels uit de lucht vallen. Volgens de ‘Moren’ was het vogeltje in het paradijs
geboren. Ze noemden het daarom Manuccodiata (Manucodiata), wat zoveel betekende
als Avicula Dei, vogeltje van God.
De eerste geprepareerde paradijsvogels arriveerden na 1540 in Lissabon. Geen
van de vogels had poten omdat de jagers van de Aru-eilanden die handel dreven in
paradijsvogels, de gewoonte hadden deze af te snijden. Mede op grond van dit gegeven
beweerde de Italiaanse geleerde Girolamo Cardano (1501-1576) dat de paradijsvogel
geen behoefte had aan poten omdat hij zich altijd hoog in de lucht ophield. De rug
van het mannetje had volgens hem een gleuf die overeenkwam met een gleuf in de
borst van het vrouwtje. Door de beide holtes tegen elkaar te leggen konden ze met
zijn tweeën vliegend een ei uitbroeden. Het mannetje had bovendien in de staart twee
draden waarmee hij het vrouwtje kon omstrengelen en zich tijdens het broeden aan
zijn partner kon vasthouden. Vermoedelijk leefden paradijsvogels van hemelse dauw.5
Incidentele exemplaren met poten werden door verzamelaars gewantrouwd en soms
alsnog van hun poten ontdaan. De bijzondere anatomie en levenswijze van de
paradijsvogel spraken ook de religieuze verbeelding aan. De paradijsvogel was vooral
in katholieke kringen een populair embleem voor een van het aardse afgewende
levenshouding.
Een kritische houding tegenover deze opinies ontstond met de Exoticorum libri
decem (1605) van
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de Frans-Nederlandse natuurhistoricus Carolus Clusius (1526-1609). Op grond van
een op dat moment onuitgegeven reisverslag van admiraal Jacob van Heemskerk
durfde Clusius te beweren dat paradijsvogels wel degelijk poten hadden. Zelf kon
hij helaas geen geprepareerd exemplaar met poten te pakken krijgen.6 De exemplaren
met poten die door zeevaarders naar Nederland gebracht waren, had keizer Rudolf
II gekocht en naar Frankfurt laten sturen. De afbeelding van de paradijsvogel in de
Exoticorum libri decem is daarom van een exemplaar zonder poten.
In 1676 gaat de Engelse ornitholoog Francis Willughby (1635-1672) er al van uit
dat paradijsvogels niet pootloos zijn (‘non esse apodes’), waarna hij een lijstje geeft
van de gangbare misvattingen over paradijsvogels (‘Errores circa Manucodiatas’),
die hij stelt tegenover de opvattingen van in zijn ogen meer betrouwbare recente
auteurs zoals Clusius. Om zekerheid over de anatomie van de paradijsvogel te krijgen
is het volgens Willughby nodig empirische informatie bij de plaatselijke bevolking
(‘ab incolis’) van Oost-Indië in te winnen.7 Dergelijke informatie is in latere jaren
echter alleen mondjesmaat verschenen en is hoofdzakelijk te vinden in het werk van
Valentyn.8 Hoewel Valentyn niet naar Willughby verwijst, leest zijn relaas als een
poging een antwoord te geven op de oproep van Willughby.
Allereerst vormde in Valentyns boek een drietal afbeeldingen ‘naar 't leven’ het
bewijs dat ze inderdaad over poten beschikten. Afbeeldingen ‘naar 't leven’ hielden
in de vroegmoderne tijd de belofte in van een nauwkeurige weergave van de
werkelijkheid; ze leverden een getuigenis van de objecten die ze voorstelden. Het
gebruik van de term ‘naar 't leven’ in een beschrijving was een waarmerk om te
bevestigen dat de afbeelding de status had van een document.9 In de praktijk beschikte
Valentyn overigens alleen over dode vogeltjes. Zijn kennis van levende paradijsvogels
was nog niet gebaseerd op ‘autopsie’ van de Europese onderzoeker, maar was uit de
tweede hand en van niet-Europese herkomst: de inwoners van de Aru-eilanden en
de Papoea's.
Ondanks Willughby's oproep was dit soort ‘local knowledge’ binnen de
vroegmoderne epistemologie niet probleemloos. Betrouwbaarheid van kennis was
afhankelijk van de identiteit van de getuige. En de ideale getuige was een heer van
stand - zoals Valentyn - die zelfbeheersing aan de dag legde en belangeloos optrad.10
Het sprak daarom niet vanzelf je te beroepen op kennis van Papoea-jagers die in
paradijsvogels handelden, zeker niet wanneer ze elders in Valentyns werk werden
voorgesteld als wrede wilden, wat impliceerde dat er iets aan hun zelfbeheersing en
rationaliteit schortte.
Op basis van dode vogeltjes en getuigenissen van Aruëzen en Papoea's doet
Valentyn zijn best de nog steeds algemeen gangbare misvattingen over paradijsvogels
te corrigeren. Hij gaat er doorgaans niet alleen van uit dat de vogels poten hebben,
maar demystificeert ook het verhaal dat ze een holte hebben om vliegend te kunnen
broeden. Dit soort beweringen noemt hij ‘louter beuzelingen’ (p.308). De holte is
volgens hem het resultaat van het verwijderen van bederfelijk vlees bij het prepareren,
waardoor het lichaam van de vogel er wat ingezakt uitziet.
Toch vervalt Valentyn incidenteel in het oudere wonder-discours over
paradijsvogels dat zijn neerslag had gekregen in emblemata en imprese. Wanneer
de paradijsvogel zijn levenseinde voelde naderen, zou hij volgens Valentyn recht
omhoog naar de zon vliegen ‘tot zyn kragten bezwyken, en hy zoo dood neder valt’.
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Hele zwermen paradijsvogels zouden soms dood uit de hemel vallen. Was dit geen
prachtig ‘zinnebeeld van een Christen’? Ook de christen moet aan het eind van zijn
leven op de vleugelen van zijn geloof naar Christus, de ‘ware Zonne der
Gerechtigheid’, vliegen ‘tot dat zyn kragten beswykende, zyn doode romp wel ter
nedervalt’ (p.311). Het door Valentyn beschreven ‘zinnebeeld’ is overigens ontleend
aan de destijds beroemde natuurhistoricus Ulisse Aldrovandi (1522-1605), die aan
het begin van Valentyns paradijsvogel-beschrijving (p.306) juist om zijn misvattingen
bekritiseerd was.11 De zinnebeeldige betekenis die Valentyn in navolging van
Aldrovandi aan de vlucht van de paradijsvogel toekent, is trouwens een van de
zeldzame gevallen waar hij een religieuze uitleg geeft aan een natuurverschijnsel.
Tegen de achtergrond van het in protestantse kringen in de Republiek populaire
fysico-theologische gedachtegoed is deze terughoudendheid van een dominee
opmerkelijk.
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Het ‘Zeewijf van Buru’. Uit: F. Valentyn, Oud en Nieuw Oost-Indiën. 1726. Universiteitsbibliotheek
Stellenbosch.

Zeemensen
In het debat over het bestaan van zeemensen verdedigt Valentyn de overgeleverde
kennis. Het deel waarin hij dat doet, beslaat zes foliobladzijden tekst en een
dubbelbladige afbeelding waarop naast een zeemeermin, een zwaardvis, een vliegende
vis, een haai en een Maledivische kokosnoot zijn afgebeeld.12 Inclusief de handen
van de zeemeermin, zouden dit allemaal waardevolle verzamelstukken geweest
kunnen zijn. De schijnbaar gewone kokosnoot uit de Maledieven bijvoorbeeld, was
een bijzonder kostbare en ongewone kokosnoot. Deze zou namelijk een effectief en
universeel tegengif bevatten. Keizer Rudolf II zou, volgens Valentyn, zelfs
vierduizend gulden voor zo'n kokosnoot geboden hebben.13
Valentyn probeert in de sectie ‘Van de zee-menschen’ te bewijzen dat zeemensen
inderdaad bestonden. Hoewel hij hierom door zijn critici in de negentiende en
twintigste eeuw belachelijk is gemaakt, werd dit standpunt in de achttiende eeuw
serieus genomen. Niet alleen Linnaeus had interesse voor het onderwerp, maar ook
de directeur van het stadhouderlijke natuurhistorische kabinet Aernout Vosmaer
(1720-1799), door wie Valentyn in een artikel over zeemeerminnen in de
Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen
te Haarlem in 1786 wordt aangevoerd als de belangrijkste getuige voor het bestaan
van zeemeerminnen uit ‘onze verlichte eeuw’.14
Volgens Valentyn is de zaak eenvoudig. Zeemensen bestaan en men moet ze niet
verwarren met de ‘Doejong’, de Indische zeekoe. Hoewel dit dier als
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een mens kan huilen, is het geen zeemens, onder andere omdat de kop geen gelijkenis
vertoont met een menselijk hoofd.15 Het bestaan van zeemensen past volgens Valentyn
ook helemaal in de orde van de natuur, omdat er immers ook zeekoeien, zeepaarden,
zeehonden en zeebomen bestaan (p.332-333). Om zijn zaak voor de sceptische lezer
aannemelijk te maken, presenteert hij een reeks waarnemingen van zeemensen.
Afgezien van twee voorbeelden uit de klassieke oudheid zijn de meeste uit de late
middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Daaronder bevinden zich destijds bekende
gevallen, zoals van de zeemeermin van Edam, die ook bekendstond als de meermin
van Haarlem. Volgens Valentyn (p.333) werd dit wezen in 1403 door Edamse
boerinnen in het zeewater ontdekt en door hen met een boot naar Edam gebracht.
Hier heeft men haar van algen gereinigd en aangekleed. Toen de Haarlemmers van
de wonderbaarlijke vangst hoorden, verzochten ze de Edammers de meermin naar
Haarlem te brengen. In Haarlem zou men haar hebben leren spinnen. Na een paar
jaar in Haarlem geleefd te hebben, is ze gestorven en is ze in Haarlem begraven.
Vosmaer heeft in 1786 een artikel gewijd aan de zeemeermin van Edam om de
vraag te beantwoorden of het hier werkelijk om een zeemeermin ging. Het uiterlijk
was voor hem bepalend en aangezien ze op schilderijen doorgaans als tweebenige
vrouw werd voorsteld, voldeed ze niet aan het belangrijkste kenmerk van de
zeemeermin: een vissenstaart.16 Niettemin wijst Vosmaer nergens het bestaan van
zeemensen als zodanig van de hand. Integendeel. Zelfs als het onmogelijk is harde
bewijzen voor het bestaan van zeemensen te vinden, is er voor Vosmaer geen reden
tot twijfel. In zijn voorwoord bij de tweede editie van Poissons, Ecrévisses et Crabes
van de hugenoot Louis Renard (ca.1678-1746) in 1754 geeft Vosmaer een verklaring
voor de ongrijpbaarheid van zeemensen. Zeemensen lijken volgens hem niet alleen
qua uiterlijk op mensen, maar ook wat betreft hun verstand. Dat zou ze in staat stellen
aan de netten van vissers te ontsnappen.17
Zonder twijfel was de afbeelding van de zeemeermin in Valentyns werk het meest
overtuigende bewijs. De oorspronkelijke tekening was door de ziekentrooster Samuel
Fallours gemaakt, die ook honderden tekeningen van tropische vissen voor Valentyns
Oud en Nieuw Oost-Indiën vervaardigd had. Valentyn had de tekening van de meermin
echter via een omweg pas na zijn terugkeer uit Zuidoost-Azië in december 1716 van
Louis Renard gekregen.

Renard, Valentyn en de zeemeermin
De hugenoot Renard was als agent van koning Georg(e) I van Hannover en Engeland
een vooraanstaande figuur in Amsterdam. Hij had Peter de Grote in 1716 op bezoek
gehad en hem onder andere Fallours' tekening van de meermin getoond. Peter, die
tijdens zijn bezoek aan Nederland verschillende Amsterdamse rariteitenkabinetten
voor zijn Petersburgse Kunstkamera kocht, wilde graag de oorspronkelijke meermin
zelf zien, die volgens geruchten in het bezit van Valentyn zou zijn. Per brief vroeg
Renard aan Valentyn of hij de meermin aan de tsaar kon laten zien. De brief aan
Valentyn werd vergezeld van de door Fallours vervaardigde tekening van de
zeemeermin, die Valentyn liet kopiëren. In zijn antwoordbrief zei Valentyn dat het
hem speet, dat hij helaas niet de eigenaar van een meermin was, en hij voegde
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mededelingen toe ‘die bekwaam waren, om zyn Ed. [tsaar Peter] te doen gelooven,
dat het egter zeker was, dat zulke Zee-Menschen in Amboina vielen [voorkwamen]’
(p.332). Renard heeft deze brief van Valentyn, waarvan een afschrift in de Leidse
UB bewaard wordt, samen met andere verklaringen die de authenticiteit van de
tekeningen in zijn Poissons, Ecrévisses et Crabes moesten aantonen, gepubliceerd.18
De authenticiteitsverklaring van Valentyn moest garanderen dat de tekening van de
zeemeermin ‘naar 't leven’ was getekend.
Volgens Renards en Valentyns mededelingen zou Fallours de zeemeermin in 1712
bij het eiland Buru in de buurt van Ambon levend gevangen hebben. Ze mat vijf
Rijnse voeten en vijf duimen (ongeveer 1,68 meter). Fallours had haar vier dagen en
zeven uren in leven gehouden, waarna ze gestorven was zonder een verstaanbaar
woord gesproken te hebben. Renard zegt dat ze piepte als een muis en dat haar
uitwerpselen eruitzagen als die van een kat. Na haar dood zou de gouverneur van
Ambon, Adriaen van der Stel, Fallours gevraagd hebben het lichaam aan hem te
overhandigen. Valentyn sluit niet uit dat het lichaam misschien nog eens in de
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nalatenschap van Van der Stel zou kunnen opduiken.
De versie van de tekening in Valentyns boek - getekend door de Dordtse schilder
Matthys Balen - onderscheidt zich wel in een paar opzichten van de tekening van
Fallours zoals die onder andere in het boek van Renard is overgeleverd. Ten eerste
zijn in Valentyns boek meerdere zeewonderen samen met de zeemeermin afgebeeld;
in Renards werk alleen een kreeft. De zeemeermin en de andere zeedieren zijn bij
Valentyn bovendien in een realistisch strandlandschap geplaatst. Deze aankleding
verhoogt natuurlijk de geloofwaardigheid. De gravure geeft de indruk dat men in de
Molukken allerlei ongewone maar niettemin reëel bestaande dieren kan vinden,
waaronder zeemeerminnen. Ten tweede zijn het bovenlichaam en het hoofd van de
zeemeermin mooier gemaakt. Ze ziet er classicistischer en ook meer Europees uit,
en daardoor voor een Europees publiek menselijker, dan op de tekening van Fallours
of op de afbeelding in Poissons, Ecrévisses et Crabes, hoewel Valentyn in zijn
beschrijving verzekert dat de voorstelling precies overeenkomt met de oorspronkelijke
tekening. Ook Valentyns beschrijving benadrukt de menselijkheid van de meermin
van Buru: ‘Het hoofd was als dat van een Vrouw-Mensch, hebbende zyne behoorlyke
evematigheid van deelen, en van de oogen, neus, en mond; dog de oogen, die zeer
licht-blaeuw waren, vertoonden zig een weinig anders, als van een ander Mensch’
(p.331).

Huis
Hoewel slechts een klein deel van Valentyns werk aan zeemensen gewijd is, was
deze beschrijving wel degelijk belangrijk voor de auteur en zijn reputatie. Na zijn
terugkeer naar Nederland in 1714 kocht Valentyn in Dordrecht een groot huis aan
de Merwede en liet het renoveren. In de grote salon, met uitzicht op de rivier, werd
de schoorsteenmantel gedecoreerd met schelpen, een teken van de belangrijkste
liefhebberij van Valentyn: de conchyliologie. Valentyn was namelijk lid van het
eerste genootschap van schelpenverzamelaars in Nederland en in de wereld. De
façade van zijn huis liet hij versieren met twee zeemeerminnen. In dit huis, dat
tegenwoordig bekendstaat als het ‘Huis de Meerminnen’,
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De gevel van ‘Huis de Meerminnen’, het huis van Valentyn aan de Wolwevershaven in Dordrecht.
Foto: Willem Otten.

heeft Valentyn aan zijn boek gewerkt.
Valentyns Oud en Nieuw Oost-Indiën bleef tot diep in de negentiende eeuw een
van de belangrijkste naslagwerken over Zuidoost-Azië. De beschrijving van de
zeemensen heeft zijn reputatie op de lange duur echter vooral geschaad. Alleen een
minderheid onder zijn lezers, zoals de Schotse linguïst Lord Monboddo (1714-1799),
liet zich door Valentyn overtuigen. Nadat Monboddo Valentyns beschrijving van de
zeemensen naverteld had, vatte hij zijn eigen inzichten over het bestaan van
zeemensen als volgt samen:
These, and such are the facts, as they appear to me sufficiently attested;
and are not, as I think, by nature of things, impossible; for there does not
appear to me any impossibility or contradiction, that there should be a
marine animal, of the human form, which can live
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in the water as we do in the air, or even that this animal should not have
two legs as we have, but should end in a tail like a fish.19
Omdat het bestaan van zeemensen mogelijk is, zijn ze, volgens Monboddo, ook door
God geschapen. De meerderheid van de geleerden deelde na 1800 echter het standpunt
van de Franse natuurhistoricus Georges Cuvier (1769-1832), die de afbeelding van
de zeemeermin in Valentyns werk in 1809 een ‘figure ridicule’ noemde.20
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2 G. Broberg, ‘Homo sapiens. Linnaeus' classification of man’. In: T. Frängsmyr (ed.), Linnaeus.
The man and his work. Berkeley, 1983, p.156-194.
3 Lorraine Daston, ‘Preternatural Philosophy’. In: Lorraine Daston (ed.), Biographies of scientific
objects. Chicago, 2000, p.15-41.
4 Paul Schuurman, ‘Willem Jacob's Gravesande's philosophical defence of Newtonian physics:
on the various uses of Locke’. In: Peter R. Anstey (ed.), The Philosophy of John Locke. New
Perspectives. London/New York, 2003, p.43-57.
5 Girolamo Cardano, Hieronymi Cardani Medici Mediolanensis De svbtilitate Libri XXI.
Norimbergae, 1550, p.239.
6 Carolus Clusius, Exoticorum libri decem, quibus animalium, plantarum, aromatum, aliorumque
peregrinorum fructuum historiae describuntur. [Leiden,] 1605, p.358-363.
7 Francis Willughby, Ornithologioe libritres. Londini, 1676, p.55.
8 François Valentyn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, 3, 1, p.306-313.
9 Claudia Swan, ‘Advivum, naer het leven, from the life: defining a mode of representation’. In:
Word & Image 11 (1995), p.353-372.
10 Steven Shapin, A social history of truth: civility and science in seventeenth-century England.
Chicago, 1994.
11 Ulisse Aldrovandi, Ornithologiae, hoc est, De avibus historiae libri XII. Bononiae, 1599, p.809.
12 François Valentyn, ‘Van de zee-menschen’ (Oud en Nieuw Oost-Indiën, 3, 1, p.330-335).
13 François Valentyn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, 3, 1, p.545-546.
14 Aernout Vosmaer, ‘Beschrijving van de zoogenaamde meermin der stad Haarlem’. In:
Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te
Haarlem; ‘Berichten aan de Maatschappye gegeeven’ 23 (1786), p.85-111.
15 François Valentyn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, 3, 1, p.330, 340-341.
16 Aernout Vosmaer, ‘Beschrijving van de zoogenaamde meermin der stad Haarlem’.
17 Theodore W. Pietsch (ed.), Fishes, crayfishes, and crabs: Louis Renard's natural history of the
rarest curiosities of the seas of the Indies. Baltimore, 1995, p.66.
18 Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties (KL): Brieven - BPL 246.
19 James Burnett Lord Monboddo, Antient Metaphysics, Volume Third. London/Edinburgh, 1784,
p.261.
20 Georges Cuvier, ‘Sur l'Ostéologie du Lamantin’. In: Annales du Muséum d'Histoire Naturelle
13 (1809), p.273-312.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 29

45

Het dubbele gezicht van leesgezelschappen in de vroege negentiende
eeuw
Arnold Lubbers
Als iemand zich rond 1820 aanmeldde bij een leesgezelschap, verwachtte
hij waarschijnlijk terecht te komen in een gezellige, spontane groep van
literair geïnteresseerden. Eenmaal toegelaten trof hij echter heel wat anders
aan: een afgemeten gezelschap waarbinnen elke vorm van sociale omgang
aan strikte regels was gebonden en alles wat daarvan afweek, flink werd
beboet. Wat waren dat voor regels die de gezelschappen zichzelf oplegden?
En hielden de leden zich daaraan?
Door Eendracht en Verdraagzaamheid,
Door deugden der Gezelligheid,
Wier zoet kan stichten en bekoren
Wordt's levens effen weg bereid;
Het nut voor 't algemeen verspreid,
En 't heil der Maatschappij geboren.1

Deze woorden vormden het motto van het leesgezelschap Door 't lezen wordt 't
verstand verlicht, Het hart gevormd tot 's menschen plicht, zoals dat door de
oorspronkelijke zes leden in 1792 in het Friese Oude Bildtzijl werd geformuleerd.
Uit het motto blijkt dat zij ervan overtuigd waren dat gezellig samenzijn binnen een
leesgezelschap kon bijdragen aan hun maatschappelijke vorming. Deze opvatting
sloot nauw aan bij de achttiende-eeuwse genootschapsidealen, zoals het belang van
sociale omgang, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke emancipatie. Ruim
dertig jaar later lijkt er van die ‘deugden der Gezelligheid’ in Nederlandse
leesgezelschappen echter weinig meer over te zijn.

Minzame vermaning
Op 20 juni 1815 stuurde secretaris G. de Kup een vermaning naar de circa vijftien
leden van het Haagse gezelschap Voor Kennis en Waarheid, dat toen zo'n vijf jaar
bestond. De leden hadden twee of drie maal per jaar hun vergaderingen in het lokaal
van de heer Montagne. Deze was per januari 1815 als honorair lid in het
leesgezelschap opgenomen, wat betekende dat hij geen jaarlijkse contributie hoefde
te betalen noch de verplichte bijdrage tijdens elke vergadering hoefde te leveren.
Zijn lokaal moest hij dan wel ter beschikking stellen voor de vergaderingen van het
leesgezelschap, evenals vuur en licht. Amper een half jaar later, in juli 1815, hield
Montagne het echter weer voor gezien en zegde hij - wellicht vanwege de perikelen
zoals die blijken uit de brief van De Kup - zijn lidmaatschap op. De leden van Voor
Kennis en Waarheid gingen op zoek naar een nieuwe locatie en vonden die bij de
heer Van Heusden, in een lokaal boven ‘de Waag’ aan de Prinsegracht in Den Haag2.
De Kup schreef:
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Daar er van sommige leden klagten bij het bestuur zijn ingekomen, wegens
het te laat en ongeregeld ontvangen der boeken, terwijl bestuurderen van
hunnen kant evenwel zorgen, dat de afzending der boeken geregeld van
tien tot tien dagen geschiede, behalve de Maandwerken en kleine stukjes,
van welke de leestijd minder dan tien dagen is, en die ook aan den gewonen
loop der
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Pagina 7 uit de in 1824 gedrukte wetten van het Haagse leesgezelschap Voor Kennis en Waarheid.
Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties, OTM OG 59-673.

tiendaagsche boeken zoo min mogelijk vertraging behoren toe te brengen;
zoo heeft het bestuur voorn., om de goede orde en instandhouding van het
Gezelschap te bevorderen, het noodig geoordeeld de heeren leden minzaam
te vermanen, voor eene geregelde afzending vooral zorgen te dragen!
Zoodanig namelijk, dat men, inzonderheid de tiendaagsche boeken, op
den juisten tijd afzende, en ook de dagteekening niet vroeger stelle, al
ware het ook, dat men een boek voor den bepaalden tijd afzond, en,
wanneer men van dit laatste gebruikt maakt, dat zulks dan nooit vroeger
zij dan vijf of zes dagen, al had men hetzelve ook vroeger ontvangen.
Wordende de leden tevens herinnerd, van het te laat ontvangen
aanteekening te doen, ingevolge Art. 37 der Wet, alsook geen boek aan te
nemen, waarvan het Nummer niet onmiddellijk op het voorgaande volgt,
(zie Art. 38) zullende de boetens, bij den wet bepaald, stiptelijk bij het
bestuur worden aangeteekend; ten einde dezelve behoorlijk te kunnen
invorderen.3
Volgens het bestuur was de goede orde en de instandhouding van het leesgezelschap
in het geding! Klagende leden, te laat doorgestuurde lectuur, vermaningen, fraude
in aantekeningen, boetes en een oproep om elkaar streng te controleren, waren, kort
samengevat, mogelijke redenen voor de heer Montagne om zijn lokaal niet langer
beschikbaar te stellen en zelf niet meer te willen participeren in Voor Kennis en
Waarheid. De onrust bleef echter niet beperkt tot het te laat verzenden en ontvangen
van boeken. Zo had de heer Van Kuik ondanks herhaaldelijk verzoek zijn contributie
niet voldaan en was hij al in 1815 uit het leesgezelschap gezet. Secretaris De Kup,
die eerder nog de vermanende brief had opgesteld, werd het mogelijk ook allemaal
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te veel en hij beëindigde per februari 1816 zijn lidmaatschap. Ondanks deze verliezen
hoefden de resterende leden zich geen zorgen te maken over de instandhouding van
het leesgezelschap. In februari 1816 telde de vereniging alweer acht nieuwe leden,
onder wie een zekere Giunta d'Albani, waarschijnlijk de oprichter van boekdrukkerij
Gebroeders Giunta d'Albani in Den Haag. De heer Baake was ondertussen overleden
en de leden Beekman en Hamersveld vertrokken in december 1816 naar Brussel misschien waren zij rijksambtenaren en moesten zij verhuizen vanwege de jaarlijkse
wisseling van het regeringscentrum
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tussen Den Haag en Brussel tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden - waardoor zij niet langer lid mochten zijn van het leesgezelschap. Het
valt in elk geval op dat een gemiddeld lidmaatschap van korte duur was, om
uiteenlopende redenen, en dat de vereniging daardoor voortdurend van samenstelling
veranderde.
Veranderingen in het ledenbestand betekenden eveneens veranderingen in
voorkeuren voor soorten lectuur. Zo werd halverwege 1815 door de leden van Voor
Kennis en Waarheid nog een abonnement genomen op het tijdschrift De Herkaauwer,
maar dit werd eind december 1816 alweer opgezegd vanwege - niet nader toegelichte
- onvrede onder de meerderheid der leden. Het was lastig voor de directie om de
lectuurbehoefte van alle leden te bevredigen. Tijdens de vergadering van 30 oktober
1818 legde men uit
dat Een leesgezelschap bestaande uit zo veele Leden, verscheydenheyd
van Smaak der lectuur opleverd, aan welke alle de directie zo veel mogelijk
tracht genoegen te geven, door verscheydenheid, van de nieuw uitgekomen
werken te kiezen, waarin zij zich al veel al, regelt na eene goede recensie,
of de keuze van andere leesgezelschappen bij hun bekent.4
Voor Kennis en Waarheid geeft een aardige indruk van de ‘consumptiezijde’ van het
Nederlandse letterkundige leven in de vroege negentiende eeuw. Er bestonden veel
meer van dit soort leesgezelschappen, honderden zelfs, waarin tienduizenden
Nederlanders op min of meer dezelfde wijze actief in de weer waren met boeken en
tijdschriften. Enkele aspecten worden hier besproken, waarbij vooral wordt gelet op
de onderlinge sociale omgang.

Van schapenbout tot beschuit
Bij een deel van de Nederlandse leesgezelschappen vonden de vergaderingen plaats
bij de leden thuis. Voordat op basis daarvan kan worden geconcludeerd dat het met
de gezelligheid wel goed gesteld was, moeten we een blik werpen op de wetten die
daarmee verband hielden. Gastheren waren namelijk vaak aan strenge regels gebonden
wat betreft de consumpties die moesten worden geserveerd. In het Franse
leesgezelschap te Rotterdam stond het menu vast. De gastheer mocht voorafgaand
aan het diner slechts wijn en punch schenken. Naast boter en kaas, moesten zeven
schotels worden opgediend, waaronder twee koude vleesschotels, een cake of simpele
taart, een salade, twee schalen fruit en ten slotte kastanjes of kievietseieren. Verder
moesten er nog ‘deux sortes de Vin’ worden geserveerd. Als een gastheer hiervan
afweek, werd hij beboet.5 De heren in Rotterdam konden dus rekenen op copieuze
maaltijden. Veel vaker hing een maaltijd af van de goedgeefsheid van een gastheer
of werd het geserveerde menu op voorhand beperkt. In Den Bosch stond er af en toe
een pasteitje of een koud souper op tafel. Andere leesgezelschappen bepleitten
expliciet een minder uitgebreide consumptie: ‘Geen onkosten, boven Wijn, Brood,
Boter en Kaas zullen op deese vergadering mogen gemaakt worden.’ Wie in
Roosendaal meer spijzen of dranken op tafel zette, moest een boete van twaalf stuivers
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betalen. Wat dat betreft kwamen de leden van het Eerste Leesgezelschap in Dordrecht
er het karigst van af: zij kregen slechts beschuit en kaas.
Alcohol bleef voor veel leesgezelschappen een heikel punt. Om ongebreidelde
‘gezelligheid’ te voorkomen, was het de gastheren van het Steenbergse leesgezelschap
Voor Wetenschap en Deugd niet toegestaan om meer dan één derde fles wijn per
persoon te schenken. Beperkingen vielen echter niet altijd in goede aarde. Hoewel
in het Zeeuwse IJzendijke aanvankelijk slechts thee, een boterham en bier mochten
worden voorgezet, werd in de kantlijn van hun reglement al snel de aanvulling
genoteerd dat er ook een glas wijn en een beschuitje mochten worden gebruikt. Daar
moest het dan wel bij blijven, want nog meer voedsel of drank leverde een boete van
twee stuivers op. Toch mocht na het sluiten van de vergadering een glas wijn worden
gepresenteerd zonder dat hiervoor een boete werd berekend.6
Het lijkt erop dat de Zeeuwse leden geneigd waren ook buiten de contouren van
het leesgezelschap gezellig met elkaar te verkeren, maar de handelingen van het
leesgezelschap zelf moesten worden gevrijwaard van alcoholmisbruik. In Cadzand
mocht er niets anders genuttigd worden dan thee, met de gewone toevoegsels. ‘Het
tabak rooken staat een ijder vrij’. Dat kwam allemaal op kosten van het
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gezelschap. Bij de jaarlijkse boekverkoop werd bovendien een halve fles wijn per
lid geserveerd.7 In Den Haag werd er verder wel eens ‘sousysenbrood’ opgediend,
en in Dokkum zelfs biefstuk en schapenbout.
Om nu te zeggen dat de drank rijkelijk vloeide, is overdreven, maar in een deel
van de leesgezelschappen zal het geschonkene de vergaderingen voor leden die niet
geïnteresseerd waren in de minutieuze uitleg van de jaarrekening, de nauwgezette
controle van aantekeningenbriefjes en het innen van stuivers en guldens voor vlekken
en scheuren in boeken, zeker veraangenaamd hebben. Het samenzijn was echter wel
aan strikte regels gebonden, want ook de eindtijd van vergaderingen - of er nu eten
of drank op tafel stond - lag in de meeste gevallen vast. De leden moesten bij het
aanbreken van die eindtijd het huis verlaten hebben; op langer verblijven stond
doorgaans een boete. De indruk die overblijft, is dat maaltijden, al dan niet met drank,
vooral dienden om de gezelschappelijke deugden te bevorderen, maar of er sprake
was van echte gezelligheid, blijft zeer de vraag.

Van kasteleins tot weduwen
Niet iedereen mocht zonder meer toetreden tot een leesgezelschap. Het waren
voornamelijk de hogere segmenten uit de middenklassen waaruit de leden van
leesgezelschappen afkomstig waren, zoals kunstenaars en advocaten, maar ook
gegoede kooplieden. Dit gold met name voor de steden.8 In dorpen en kleine stadjes
was men waarschijnlijk iets minder kieskeurig ten aanzien van de sociale achtergrond
van de leden, aangezien een al dan niet kapitaalkrachtige elite, afgezien van de
dominee en de onderwijzer, soms simpelweg ontbrak. De sociale samenstelling van
het leesgezelschap in het Groningse dorp Leens - waar zelfs een dagloner lid was toont aan dat men in kleinere plaatsen sociaal breder rekruteerde. Er zijn geen
aanwijzingen dat het elders in Nederland niet zo was.9 Toelating tot een leesgezelschap
was evenwel aan tal van strikte regels gebonden.
Een voorwaarde was vaak dat potentiële leden ‘te stede hunner woonplaats’ hadden
of binnen de vestigingsplaats woonachtig waren.10 Het is desondanks niet
verwonderlijk dat leesgezelschappen in kleinere steden en dorpen deze regel losser
hanteerden, zodat geïnteresseerde kandidaten ook rondom de plaats mochten wonen.
In enkele gevallen waren alleen de directeur en de secretaris verplicht woonachtig
te zijn in de plaats zelf. De overige leden mochten dan daarbuiten wonen, hoewel de
vrijheid beperkt was tot de regio.
Soms tonen voorwaarden die de leesgezelschappen stelden, meer van hun eigenlijke
doelstellingen of van hun ideologische of religieuze achtergrond. Voor een medisch
leesgezelschap in Amsterdam moesten de leden - niet verwonderlijk - gepromoveerd
zijn in een der takken der geneeskunde. Het Leesgezelschap voor godsdienstige
geschriften uit Leeuwarden bekende kleur door slechts leden van de protestantse
kerk te accepteren. Kasteleins en hun huisgenoten hadden in het Friese Makkum
weinig geluk. Artikel vier van de wetten van het daar gevestigde leesgezelschap
bepaalde dat zij niet lid mochten worden. Waarschijnlijk associeerde men kasteleins
met alcoholmisbruik, wat afbreuk zou kunnen doen aan verlichte burgerlijke idealen
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als zelfbeheersing. Overigens was in het Friese Oude Bildtzijl wel een kastelein lid
van het leesgezelschap. De mogelijke associatie was dus geen gemeengoed.
Bij de oprichting van het leesgezelschap van Sommelsdijk in 1825 werd door de
acht aanwezige leden besloten dat slechts jongelingen van minstens achttien jaar die
ongehuwd waren, lid mochten worden. Ze bleken echter coulant: een later aangegaan
huwelijk zou het lidmaatschap niet doen vervallen. Een jaar later besloot men zelfs
dat broers van leden eveneens lid mochten worden tegen een lagere contributie,
hoewel zij niet bij vergaderingen aanwezig mochten zijn. Hun werd toegestaan de
boeken thuis te lezen. Dat was opvallend, want in andere leesgezelschappen stonden
er juist flinke boetes op het uitlenen van lectuur. Leden van het Geertruidenbergs en
Raamsdonks leesgezelschap was het zelfs niet toegestaan lectuur uit te lenen aan
gezinsleden. In Gorinchem had men als volgt besloten: ‘Niemand zal een boek van
het Gezelschap aan iemand buiten zijn woning ter lezing mogen geven op verbeuring
eener boete van eenen Gulden.’11 Soms bleef het bij een verbod zonder sancties.
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Een voorbeeld van strenge en ingewikkelde wetten: pagina's 14 en 15 uit de gedrukte wetten van het
Amsterdamse leesgezelschap Leest en Denkt. Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere
Collecties, OTM O 59-1176.

Dat een dergelijk verbod niet altijd nauwgezet werd nageleefd, blijkt uit een gedicht
dat de vrouwen van de leden van het Geertruidenbergs en Raamsdonks leesgezelschap
in 1873 ter ere van de viering van het honderdjarig jubileum van de vereniging hadden
opgesteld:
Al is ons stem ontzegd en zitting in Uw rijen,
Als gij uw boeken kiest en U te zaam beraadt;
Wij willen toch met u ons in uw feest verbleiën,
Nu het honderdjarig uur van uw gezelschap slaat.
Wij lezen met u mee en zijn ook thans vergaderd,
En streven evenzeer naar wetenschap en deugd,
Wordt menig werk door ons gelezen of doorbladerd,
Dat nu eens ernstig stemt en dan weer 't hart verheugt,
Wij danken 't uwe zorg: maar dat ge uw lezeressen
Niet bij uw eeuwfeest vraagt, dat schijnt ons minder
goed (...)12

Blijkbaar was het deze vrouwen niet toegestaan op reguliere wijze deel te nemen aan
het leesgezelschap. In andere leesgezelschappen hebben vrouwelijke leden wel hun
sporen nagelaten, hoewel aangaande hun deelname over het algemeen niet expliciet
iets in de wetten of reglementen is opgenomen. Een uitzondering hierop vormt het
leesgezelschap uit
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De Engelse Birmingham Book Club uit 1792. Uit: Paul Kaufman, Libraries and their users. Collected
papers in library history. London, 1969, face p.54.

Makkum: ‘Zo wel personen van het vrouwelijke als van het mannelijke geslacht
zullen tot Leden van het leesgezelschap (...) Tot Leerzaam vermaak mogen worden
aangenomen mits zij binnen Makkum woonachtig zijn.’ Desalniettemin mochten de
vrouwelijke leden niet aanwezig zijn bij de verplichte vergaderingen van het
leesgezelschap en was het hun ook niet toegestaan iemand in hun plaats te sturen.13
In Barneveld konden vrouwen aanvankelijk slechts als honorair lid toetreden,
waardoor ze evenmin de vergaderingen mochten bijwonen. Ze hadden dus
hoogstwaarschijnlijk weinig invloed op de keuze van de lectuur. Later mochten
ongehuwde vrouwen of weduwen regulier lid worden. In Gouda konden leden nieuwe
leden introduceren ongeacht hun sekse. In een aantal gevallen werd de voorkeur
uitgesproken voor echtgenotes of dochters van overleden leden. Die voorkeur was
niet uitzonderlijk. In de meeste leesgezelschappen trad na het overlijden van een
mannelijk lid een roulatiesysteem in werking. Het lidmaatschap ging automatisch
over op een eventuele weduwe. Veelal bedankten deze vrouwen na een jaar alweer
voor de eer. Als een weduwe die lid was van een leesgezelschap, hertrouwde, ging
in sommige gevallen haar lidmaatschap automatisch over op haar nieuwe echtgenoot.
Deze regels zorgden er vermoedelijk voor dat de financiële verplichtingen die de
mannelijke leden van het leesgezelschap waren aangegaan, alsnog werden nagekom
en.
Personen die lid wilden worden, moesten dus vaak aan diverse eisen voldoen.
Vervolgens stemden de leden over toelating. De hoeveelheid benodigde stemmen
verschilde: soms moest minstens tweederde van de leden aanwezig zijn voordat er
überhaupt mocht worden gestemd, soms was een meerderheid van de stemmen
genoeg, soms werd een lid slechts toegelaten bij algemeenheid van stemmen. Ook
kenden leesgezelschappen een systeem van
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anoniem stemmen: met behulp van een kistje waarin de leden zwarte of witte bonen
deponeerden, werden respectievelijk negatieve of positieve stemmen kenbaar gemaakt.
Een ander systeem was stemmen met vijfjes en centen. Op twee na werden de
stemmen van alle aanwezige leden geteld. Als er dan meer dan één gulden vijftig
werd aangetroffen, was het lid afgewezen. Aangezien de Nederlandse
leesgezelschappen gemiddeld twintig leden hadden, leert een simpele rekensom dat
iemand die een aspirant-lid per se buiten het leesgezelschap wenste te houden, daar
dus geld voor over moest hebben. Tot slot beschikten leesgezelschappen, zoals dat
in Cadzand, ook over de mogelijkheid iemand het lidmaatschap te ontnemen:
Het genootschap alleenlijk ingerigt zijnde ter aankweeking van
vriendschap, kunde, en beschaafdheijd, zoo is bij deeze wet uijtdrukkelijk
aan de Leeden overgelaaten, om een ijder zig onbetaamelijk gedraagende
uijt hun midden af te snijden, dat geschieden zal op dezelfde wijze van
stemminge, en getal, als moet in acht genomen worden bij het Aanneemen.14

Gezelschappelijkheid
In de eerste helft van de negentiende eeuw hanteerden de Nederlandse
leesgezelschappen strenge regels. De sociale omgang binnen het leesgezelschap was
zeer gereguleerd. Tijdens vergaderingen was er sprake van een zekere mate van
gezellig samenzijn, zo blijkt wel uit de gezamenlijk genuttigde maaltijden, maar dit
vond dan wel plaats volgens een aanzienlijke hoeveelheid vooraf bepaalde regels en
eindigde op een vastgesteld tijdstip. Leesgezelschappen toonden een dubbel gezicht:
van buiten leken ze gezellige sociale verenigingen, maar als men eenmaal binnen
was, bleek er weinig ruimte te zijn voor spontaniteit.
Uiteraard is het mogelijk dat overtredingen van de regels wel plaatsvonden maar
uit de opgetekende notulen werden weggelaten. Toch is dit niet waarschijnlijk. Op
schendingen stonden namelijk flinke boetes, die stuk voor stuk werden genoteerd,
en leesgezelschappen bestonden bij de gratie van hun financiële middelen. Bovendien
waren de regels er niet voor niets: de leden onderwierpen zich vrijwillig aan deze
strenge regels en wetten en leerden zichzelf op die manier allerlei vaardigheden aan
als zelfbeheersing, discipline, stiptheid en verantwoordelijkheid. Regels die de
toestroom van nieuwe leden in bepaalde banen moesten leiden, zorgden ervoor dat
er een beperkte sociale kring toegang kreeg tot een leesgezelschap. Wetten die
alcoholdistributie beperkten, moesten de leden in toom houden. Op deze manier werd
de rust bewaard en onenigheid voorkomen.
Wat dat betreft sloten de wetten nauw aan bij de inhoud van de lectuur die werd
aangeschaft door leesgezelschappen; hierin was immers ook geen sprake van expliciete
ideologieën, waardoor potentiële discussies en onenigheid werden voorkomen.15
Gezelligheid, in ieder geval in de vorm zoals we die vandaag de dag kennen, lijkt
een begrip dat niet van toepassing was op de Nederlandse leesgezelschappen in de
vroege negentiende eeuw; gezelschappelijkheid des te meer.
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Eindnoten:
1 Tresoar 342-13;20, album.
2 Vermoedelijk werd met ‘de Waag’ de Boterwaag bedoeld, gesitueerd op de hoek van de
Prinsegracht en de Grote Markt in Den Haag.
3 Haags Gemeentearchief 0052-01;1, notulen.
4 Haags Gemeentearchief 0052-01;1, notulen.
5 Gemeentearchief Rotterdam 185; 2, reglement.
6 Zeeuws Archief 234.1; 407, notulen.
7 Zeeuws Archief 425;10, notulen.
8 Zoals ook blijkt uit Murk van der Bijl, Leeslust baart kunde. 200 jaar leesgezelschap in Alkmaar.
Alkmaar, 1993.
9 Arnold Lubbers, ‘Lezen in Leens tussen 1815 en 1830. Over boeken en hun lezers tussen
verlichting en vaderlandsliefde’. In: De Boekenwereld 26 (2010), p.284-298
10 Stadsarchief Amsterdam 130;319, wetten, Tresoar 98;290, wetten, Tresoar 347;433, notulen,
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12 Regionaal Archief Tilburg 2635;46, diversen. Cursivering AL.
13 Tresoar 98;290, wetten.
14 Zeeuws Archief 425;10, notulen.
15 Arnold Lubbers, ‘Het Noord-Nederlandse leesgezelschap in het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden: broedplaats voor nationalisme en/of wereldburgerschap?’. In: De negentiende
eeuw 35 (2011), p.71-89.
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‘Een kijkjen in uw oud Schiedam’
Een albumvers van François HaverSchmidt
Peter van Zonneveld
In de literaire nalatenschap van François Haver-Schmidt bevindt zich een map die
‘Gedichten, rijmpjes, enz.’ heet.1 Daarin komt een vers voor, dat begint met de regels:
Een kijkjen in uw oud Schiedam.
Och, wil het niet gansch vergeten!
Gij hebt er toch zeker ook menig uur
Van echt geluk gesleten.

Onbekend is het niet. Hans van Straten nam het op in zijn bundel Nagelaten snikken
van Piet Paaltjens, en gaf het als titel ‘Oud Schiedam’.2 Het gedicht is ook afgedrukt
in de uitgave van HaverSchmidts Verzamelde gedichten in handschrift.3 Wat tot nu
toe echter onbekend was, is de achtergrond van dit vers. Tot dusver kon worden
aangenomen dat de eerste regel verwees naar het gedicht zèlf: dát gaf een beeld van
de jeneverstad.
Door het verschijnen van mijn boekje Door de straten der Sleutelstad... Een
literaire wandeling door het Leiden van Piet Paaltjens4 kwam ik in contact met
mevrouw dr. W.C.S. van Benthem Jutting (1920-2010). Zij bezat het poëziealbum
van haar overgrootmoeder A.M. Hoog-Van Rossum (1834-1909). Het is eigenlijk
meer een album amicorum. Daarin heeft François HaverSchmidt in september 1880
het betreffende gedicht geschreven. Nu blijkt dat het verwijst naar een ingeplakte
foto van oud Schiedam, waardoor het een andere betekenis krijgt. Mevrouw Hoog,
die toen predikantsvrouw in Voorschoten was, had daarvoor in Schiedam gewoond.
Dat blijkt uit het vervolg van het vers. Nadat eerst een somber beeld is geschetst van
deze vuile, stinkende, naargeestige stad van steenkolendampen en jeneverneuzen,
volgen vriendelijker strofen. De mensen die haar graag terugwensen omdat ze haar
missen, hopen dat zij hun zo nu en dan vanuit het landelijke Voorschoten een
vriendelijke groet zal schenken. Het slot luidt:
Zoo'n groet ook vraagt, zoo vaak uw oog
Weer eens rust op dit stadsgezichtje,
Voor hem en zijn huis, in het zwart Schiedam,
De maker van dit dichtje.

Het album bevat verder bijdragen in poëzie en proza, schetsen, aquarellen en
tekeningen van minder bekende personen.
Op verzoek van de achterkleindochter van haar die met dit gedicht is bedacht,
draag ik het over aan de Handschriftencollectie HaverSchmidt van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde. Daar hoort het immers thuis.
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Anna Margaretha Hoog-Van Rossum in 1908.

Eindnoten:
1 Universiteitsbibliotheek Leiden, Handschriftencollectie HaverSchmidt, Ltk 1818, XII.
2 Amsterdam, 1961, p.122-124.
3 Samenstelling en inleiding H. van der Sloot. Rijswijk, 1993, p.126-127. De transcriptie aldaar
op p.190-191.
4 Amsterdam, 2006.
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Het Amsterdams Instituut voor Letterkunde
Een nieuw Letterkundig Museum?
Menno Voskuil
Welke stad mag zich de literaire hoofdstad van Nederland noemen? In
Amsterdam zijn weliswaar de meeste uitgeverijen gevestigd, maar Den
Haag heeft, naast de Koninklijke Bibliotheek, wellicht de belangrijkste
troef in handen: het Letterkundig Museum. De ontstaansgeschiedenis van
dit museum is uitgebreid gedocumenteerd. Slechts weinigen weten echter
dat er in de jaren vijftig ook in Amsterdam plannen werden gesmeed voor
een heus Instituut voor Letterkunde.
Op 15 juni 1954 werd voor veel Nederlandse letterkundigen een droom werkelijkheid.
In de achtertuin van Jan Hulsker vond op deze dag de constituerende vergadering
plaats voor een nieuw museum waarin de literatuur centraal zou komen te staan: het
Letterkundig Museum. Het bestuur bestond behalve uit neerlandicus Hulsker onder
meer uit uitgever Bert Bakker en de hoogleraren Asselbergs (beter bekend als auteur
Anton van Duinkerken), Donkersloot en Stuiveling.1
De Haagse plannen waren groots: naast het inrichten van een museum- en studiezaal
zou het instituut zich bezig gaan houden met het collectioneren van literaire
manuscripten en archieven, het maken van bibliografieën en het uitgeven van een
eigen tijdschrift. De conservator van het Letterkundig Museum, Gerrit Borgers, kon
deze taken niet in zijn eentje op zich nemen, en al snel werd gezocht naar een
adjunct-conservator.
Deze zoektocht zorgde echter voor een heuse machtsstrijd binnen het bestuur van
het Letterkundig Museum. Garmt Stuiveling had voor deze functie Henri A. Ett op
het oog, de conservator van het kleine Multatuli Museum te Amsterdam, terwijl N.A.
Donkersloot liever de letterkundige Kees Lekkerkerker op deze post zag. Men kwam
er niet uit en besloot beide gegadigden dan maar op freelance basis aan te nemen.
Ett zou zich gaan bezighouden met het zoeken naar documenten over bepaalde
auteurs, en Lekkerkerker werd ingezet als bibliograaf van de Mededelingen van de
Documentatiedienst, zoals het bibliografisch kaartsysteem van het Letterkundig
Museum werd genoemd.2
De successen van Ett (zo vond hij onder andere het handschrift van Perks Iris)
werden in de loop der jaren overschaduwd door zijn eigengereidheid en zijn weigering
verantwoording af te leggen aan de directeur. Uiteindelijk bleek hij met niemand
van het Museum meer door één deur te kunnen en in 1960 werd hij met zachte hand
uit het personeelsbestand verwijderd.
Lekkerkerker hield het wat langer uit: tot 1987 zou hij aan het Letterkundig
Museum verbonden blijven als bibliograaf. Dit ging echter niet van een leien dakje.
Regelmatig ontving de directie van het Museum kwade brieven van Lekkerkerker
over de

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 29

55
in zijn ogen te hoge werkdruk en te lage honorering van zijn werkzaamheden.3 De
ontstane plooien moesten dan weer op subtiele wijze worden gladgestreken.
Wat Lekkerkerker vooral, zeker in de beginjaren van het Letterkundig Museum,
heeft dwarsgezeten, is het feit dat hem geen vast dienstverband werd aangeboden.
In de jaren veertig en vroege jaren vijftig had hij veel tijd besteed aan het samenstellen
van de verzamelde werken van Slauerhoff en Jacob Israël de Haan, maar deze
bezigheden leverden hem in financieel opzicht weinig op. Een vast inkomen zou dan
ook zeer welkom zijn geweest.

Een Amsterdamse tegenhanger?
Deze frustratie (nog eens extra gevoed door Lekkerkerkers afkeer van academici)4
heeft waarschijnlijk ten grondslag gelegen aan een plan dat zich in zijn hoofd steeds
verder ontwikkelde: het oprichten van een Amsterdams letterkundig museum, een
tegenhanger van het Haagse instituut. Beducht voor het uitlekken van dit ambitieuze
plan (het bestuur van het Letterkundig Museum zou het hem zeker niet in dank
afnemen) zocht Lekkerkerker een vertrouweling alvorens zijn ideeën te ontvouwen.
Deze vertrouweling vond hij in de persoon van Johan B.W. Polak. In 1953 was
Lekkerkerker (net als Garmt Stuiveling) toegetreden tot de raad van advies van de
kleine literaire uitgeverij De Beuk, opgericht door Johan Polak, Frits Knuf en Wim
Simons. In deze rol van adviseur leerde Lekkerkerker Polak kennen als groot
letterminnende en als mecenas. Voor zijn Amsterdamse instituut had hij dan ook
Polak op het oog voor de functie van algemeen directeur: deze was jong, had kennis
van zaken, was bibliofiel in hart en nieren, en - niet onbelangrijk - rijk.5
Op 29 november 1956 zond Lekkerkerker een brief aan Polak waarin hij zijn
plannen uiteenzette.6 Hij moet hierin uitgebreid zijn ingegaan op zijn frustraties
rondom de machtsstrijd binnen het bestuur van het Letterkundig Museum, getuige
de brief die Polak hem op 2 december 1956 vanuit Laren stuurde:7
Met intense belangstelling en sympathie heb ik je brief gelezen die je zo
goed was mij op 29/11 te zenden. Met de inhoud ervan kan ik mij geheel
verenigen, zonder te weten overigens welke de eerste stappen in de door
jou bedoelde inbreng zullen moeten zijn. Wel geloof ik dat een museum
in Amsterdam zijn plaats heeft, nu men in Den Haag in gebreke is gebleven
werkelijk deskundige personen aan te stellen. Alles is bij een soort
letterkundige partij politiek gebleven, waarbij Bert Bakker als onze minister
optreedt!
Een van de hoofdschuldigen acht ik de van een weerzinwekkende eerzucht
bezeten professor Stuiveling. Er is dan ook een steeds groeiend aantal
mensen, dat zich van hem wil distantiëren en pertinent weigert archieven
aan het Haagse Documentatiecentrum af te staan, zoals daar zijn mevrouw
Nijland-Verwey, de conservatoren der genootschappen Van Eeden en
Jacob Israël de Haan, met wat goede wil mevrouw Van Eyck en jij en ik!
Mag ik je derhalve verzoeken alle nodige beginstappen te nemen? Op mijn
steun, zomede die van Gerits, mijn medewerker in onze nieuwe series bij
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Boucher - je bent hier van reeds op de hoogte door middel van Dolf
Verspoor - kun je ten volle rekenen.
Lekkerkerker vond dus duidelijk een medestander in Polak wat betreft zijn aversie
jegens het Letterkundig Museum. Opvallend is dat Polak in zijn antwoord fel van
leer trekt tegen Garmt Stuiveling, terwijl deze wel als adviseur aan zijn toenmalige
uitgeverij was verbonden. In zijn brief wees Polak tevens op een aantal literaire
erfgenamen die wel oren zouden kunnen hebben naar Lekkerkerkers plannen, zoals
de dochter van Albert Verwey en de weduwe van P.N. van Eyck. Hoe de oprichting
van een door Lekkerkerker beoogd instituut vorm zou moeten krijgen, was voor
Polak nog niet helemaal duidelijk, maar hij bood wel zijn steun aan, evenals die van
Anton Gerits (de latere antiquaar).
Polak eindigde zijn brief met zijn mening over de benoeming van Gerrit Borgers
tot conservator van het Letterkundig Museum:
Wat het vervullen van het ambt van conservator betreft het volgende: je
weet dat ik maar één man heb kunnen denken als conservator in Den Haag.
Hoe groot was dan ook mijn teleurstelling toen het bleek dat men jou
voorbij ging en Gerrit Borgers benoemde...
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Lekkerkerker beantwoordde het schrijven van Polak twee dagen later. Diens steun
was cruciaal voor het slagen van het plan, en een uitvoerig gesprek hierover stond
dan ook hoog op Lekkerkerkers agenda. De naam van Gerits was hem blijkbaar
onbekend, maar tijdens deze fase van de ambitieuze plannen kon hij alle hulp
gebruiken. Hij benadrukte echter nog eens dat Polak en Gerits de inhoud van zijn
vorige brief niet aan de grote klok moesten hangen:
Dank voor je brief, waarin ik één woord niet kan lezen: de naam van je
medewerker bij Boucher. Ik maak er Gerits van. Ik heb nu een plan de
campagne opgemaakt en ik heb goede hoop dat we zullen slagen, mits we
de grootste geheimhouding betrachten. Komt Den Haag er iets van te
weten, dan volgt er zeker een tegenactie. Voor het gemak heb ik een en
ander op papier gezet en zou je nu willen voorstellen hierover eens te
komen spreken in Polen [bekend hotel met café-restaurant in Amsterdam,
MV]. Maar niet vóór volgende week maandagavond. Wil je zelf dag en
uur bepalen? (...) nu vrijdag hoop ik het eerste bezoek te brengen aan het
Letterkundig Museum en zaterdag de vergadering van de Maatschappij
bij te wonen, ook voor het eerst! Misschien zie ik je daar als je lid bent.8

Concrete plannen
Polak was geen lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, maar toonde
wel interesse (in zijn antwoord van 5 december schreef hij enigszins zuur: ‘mijn
candidatuur is tweemaal van behandeling teruggewezen. De reden daarvan is me
niet bekend’). Ook gaf hij aan dat Lekkerkerker op zijn en Gerits' volledige
geheimhouding kon rekenen.
Het gesprek tussen Polak en Lekkerkerker over het Amsterdamse instituut vond
uiteindelijk plaats op dinsdag 11 december 1956. Uit de aantekeningen die
Lekkerkerker naar aanleiding van deze bijeenkomst maakte, blijkt dat die dag spijkers
met koppen geslagen werden.9 De twee letterkundigen spraken eerst uitgebreid over
de perikelen rondom de benoeming van een adjunct-conservator. Lekkerkerker gaf
vooral Donkersloot de schuld van de ontstane situatie: hij was gewoonweg niet
opgewassen tegen het verbale geweld van Stuiveling.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 29

Kees Lekkerkerker (1910-2006) begin jaren zeventig in Greonterp. Archief Kees Lekkerkerker.

Vervolgens kwam het Amsterdamse letterkundig museum ter sprake. Beiden waren
het erover eens dat men een andere koers moest varen dan men in Den Haag deed.
Het bestuur zou moeten bestaan uit ‘een aantal Amsterdams en litterair voelenden’,
en niet uit overheidspersonen. Ook werd besloten dat men eigenlijk geen
museumfunctie wilde nastreven, maar veeleer die van een verzamelplaats voor
letterkundige archieven. Een naam was dan ook snel gevonden: het Amsterdams
Instituut voor Letterkunde.
Uiteraard moest dit instituut ook gehuisvest worden. Lekkerkerker stelde een pand
met twee verdiepingen voor, waar hij dan meteen zou komen te wonen. Hij kon dan
optreden als portier, huisbewaarder en conservator. Het instituut was zo van een
eventueel personeelsprobleem verlost, en Lekkerkerker, in die jaren woonachtig bij
een vriend, kon zo zijn eigen boeken en manuscripten op een fatsoenlijke manier
kwijt. Twee vliegen in één klap dus!
Het was nu allereerst zaak om bestuursleden te vinden, en literaire archieven te
verwerven. Een
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Johan Polak (1928-1992) in 1989. Foto: Rik van Dam. Persoonlijk archief Menno Voskuil.

aantal namen voor het bestuur passeerde de revue, waaronder die van M.B.B. Nijkerk,
gefortuneerd schroothandelaar en bibliofiel, en die van jurist en kenner van oude
boeken en typografie H.A. Warmelink. Uiteraard zou ook Johan Polak onderdeel
van het bestuur gaan uitmaken, terwijl Lekkerkerker voor zichzelf de rol van
conservator zag weggelegd. Een kleine maand later, op 8 januari 1957, stelde
Lekkerkerker Johan Polak per brief op de hoogte van zijn vorderingen. Naast Nijkerk
had ook de archeoloog J.M. Hondius (getrouwd met Ada Crone) zijn steun voor het
plan toegezegd. Naar meer sympathisanten bleef men driftig zoeken, rekening houdend
met de mening van Polak:
Jij was tegen Warmelink. Maar zou het niet verstandig zijn hem toch te
vragen, ondanks zijn hoge leeftijd? (...) Overweging verdient of we niet
ook een of andere papierhandelaar moeten inschakelen. Dan voel ik het
meest voor een bibliofiel als Proost. Moeilijk wordt het met mevrouw
Nijland te gaan praten, omdat zij haar verzameling aan de UB in bruikleen
heeft afgestaan en zij misschien niet wil toetreden zonder medeweten van
Lafontaine Verwey. (...) Graag zou ik van je vernemen of je principiële
bezwaren hebt tegen Warmelink.10
Naast die van Warmelink opperde Lekkerkerker de naam van Ulco Proost,
boekhistoricus, verzamelaar en nazaat van de bekende papierhandelaar Pieter Proost.
Mea Nijland-Verwey had de manuscripten en brieven van haar vader al ondergebracht
bij de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam en zou daarom hoogleraar en
bibliothecaris Herman de la Fontaine Verwey (overigens geen familie) wellicht eerst
willen inlichten alvorens haar medewerking toe te zeggen. Alhoewel Lekkerkerker
zeker geen lage dunk had van deze hoogleraar, wilde hij hem voorlopig toch nog
niet betrekken bij het Amsterdams Instituut voor Letterkunde:
Hoewel het instituut een onderdeel van de UB kan worden, met Lafontaine
Verwey aan het hoofd, geloof ik toch niet dat we, althans in dit stadium,
naar Verwey moeten gaan. Ik weet zeker dat hij zal wijzen op Ovink en
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vooral op de professoren D., H. en St.11, en deze laatste drie zijn sterk voor
centralisatie in Den Haag. Ik moet dus blijven vasthouden aan het
oorspronkelijke plan: uitgaan van een groepje Amsterdammers buiten
universitair verband. Hoe de status van het instituut later zal worden kan
ons voorlopig koud laten, dunkt me.
Ondanks deze laatste opmerking schetste Lekkerkerker in deze brief wel drie
mogelijke toekomstscenario's:
1. Het kan een dépendance worden van het Letterkundig Museum. In
principe heb ik daar niets op tegen, integendeel, ik voel alles voor
samenwerking. Maar een voorstel van mij in die richting werd indertijd
al afgewezen bij monde van Borgers en daarna door het Bestuur.
2. Het kan een afdeling worden van de UB, met Lafontaine Verwey aan
het hoofd.
3. Het kan een geheel afzonderlijk staand instituut worden, dat overigens
ten nauwste samenwerkt met alle bestaande instituten, bibliotheken etc.,
en dat de grootst mogelijke service verleent. Klein beginnen lijkt mij nog
steeds verstandig. Als uitgangspunt nemen mijn diverse verzamelingen
en mijn werkkracht. Het
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accent vooral niet laten vallen op het actief verzamelen van handschriften,
wel op het onderbrengen en beheren van bestaande verzamelingen die niet
uit elkaar mogen worden geplukt, wel op de documentatiedienst, die anders
zal werken dan die in Den Haag en ook anders zal worden opgebouwd.
Lekkerkerker eindige deze (getypte) brief met de opmerking dat hij voor een komende
vergadering een uitvoerig werkplan gereed zou hebben en dat hij tot zijn schrik de
naam van De La Fontaine Verwey consequent verkeerd had geschreven. Het antwoord
van Polak liet niet lang op zich wachten: de volgende dag schreef hij al een kort
briefje aan Lekkerkerker, vooruitlopend op de volgende bijeenkomst:
Het inschakelen van Proost raad ik je zeer aan. Tegen Warmelink heb ik
geen en nul bezwaar maar hij staat rechtstreeks en geregeld in contact met
prof. de/la Fontaine Verwey van de UB. Ga dus gerust je gang. Ik heb, dat
spreekt vanzelf, geen enkel bezwaar.
Van de drie door jou genoemde mogelijkheden is de 3e wellicht het meest
voor verwezenlijking vatbaar, voorlopig.12

In de ijskast
Of Polak en Lekkerkerker (met eventueel Anton Gerits) in het voorjaar van 1957
nog hebben vergaderd over het Amsterdams Instituut voor Letterkunde, is niet bekend.
Als deze geplande bijeenkomst inderdaad heeft plaatsgevonden, hebben de
betrokkenen waarschijnlijk besloten de plannen voor een letterkundig instituut in de
ijskast te zetten. Ze zullen tot de conclusie zijn gekomen dat het oprichten van zo'n
instituut een te grote klus was voor twee individuen. In de verdere (amicale)
correspondentie uit de periode 1957-1960 reppen Polak en Lekkerkerker met geen
woord meer over het ambitieuze plan.
Hiermee bleef het Amsterdams Instituut voor Letterkunde slechts een weinig
uitgewerkt idee, alhoewel... Nu, ruim vijftig jaar later, lijkt de afdeling Bijzondere
Collecties van de Universiteit van Amsterdam, steeds meer een serieuze concurrent
te worden van het Letterkundig Museum. Men profileert zich sterk met de vele
literaire archieven die ze bezit of in bruikleen heeft, en verwerft ook geregeld nieuwe
belangrijke stukken. Onlangs nog werd bekendgemaakt dat het archief van Arnon
Grunberg aan Bijzondere Collecties in bruikleen is overgedragen, een gebeurtenis
waar het Letterkundig Museum misschien niet bij stond te juichen. De droom van
Kees Lekkerkerker, een heus Amsterdams Instituut voor Letterkunde, lijkt zo toch
langzamerhand realiteit te worden.
(Met dank aan Fokas Holthuis, Paul Snijders en de Stichting Johan Polak.)
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Eindnoten:
1 Voor een uitgebreid verslag van de oprichting van het letterkundig Museum zie: Nop Maas,
Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum.
Amsterdam/Antwerpen, 2004. De Parelduiker 3 (1998), 4/5. Johan Polak-nummer. Amsterdam.
2 Maas, Werken voor de eeuwigheid, p.65-66.
3 Maas, Werken voor de eeuwigheid, p.226.
4 Zie hiervoor mijn artikel over Lekkerkerker in De Parelduiker 15 (2010), 5, p.2-19.
5 Brief van Lekkerkerker aan ‘Beste Flip’, gedateerd Amsterdam december 1956.
Doorslag in het Archief Kees Lekkerkerker (AKL), dat momenteel in handen is van het Haagse
antiquariaat Fokas Holthuis.
6 Een doorslag van deze brief is helaas in het AKL niet teruggevonden. Het origineel zal zich naar
alle waarschijnlijkheid bevinden in het niet toegankelijke archief van Johan Polak. Hopelijk
zal zijn toekomstige biograaf deze brief te zijner tijd boven water weten te halen.
7 Brief van Johan Polak aan Kees Lekkerkerker, gedateerd Laren 2-12-56 (AKL).
8 Brief van Kees Lekkerkerker aan Johan Polak, gedateerd Amsterdam 4-12-1956 (doorslag in
AKL).
9 Getypte ongedateerde aantekening met de titel ‘Gesprek met Johan Polak’ (AKL).
10 Brief van Kees Lekkerkerker aan Johan Polak, gedateerd Amsterdam 8-1-1956 (AKL).
11 Bedoeld zijn hier waarschijnlijk boekwetenschapper Gerrit Willem Ovink, N.A. Donkersloot,
Jan Hulsker en Garmt Stuiveling.
12 Brief van Johan Polak aan Kees Lekkerkerker, gedateerd Laren 9-1-1957 (AKL).
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Lieke marsman
Ik had door het bos kunnen rennen
Een bouwval kunnen maken
en af laten breken
De tijd aan mijn zijde hebben
Hier iets neer kunnen zetten
en daar iets weg kunnen nemen
Zeggen dat er verticale strepen bestaan
naast driedimensionale holtes
Dat er een andere zijde is
en een einde aan mijn tijd
Soms ben ik zo open
dat ik mezelf van de randen afduw
Soms zo laag
dat het voelt alsof ik er wortel schiet
Maar ik heb goed gegeten
en het was lekker
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Anton Korteweg
Aan de rand van Neeltje Jans
Een zomer is voor mij pas een zomer als ik ze alle vier gehad heb. Dus befiets ik ze,
zon in de rug en wind mee, jaarlijks alle vier. Zonder op of om te kijken, want dat
verstoort het ritme maar. De Zeelandbrug is de sierlijkste - een zich spiegelend wonder
van elegantie. De Houtribdijk de meest verraderlijke, want daar zit halverwege voor
Lelystad een akelige knik in, waardoor je de wind ineens tegen kunt krijgen. De
Afsluitdijk is heerlijk lang en saai. Anderhalf uur lang met je ogen dicht en los handje,
dat kan daar. Je zou hem met recht robuust kunnen noemen maar dat doe ik niet,
want tegenwoordig wordt alles robuust genoemd. En dan is er nog de jongste van
het stel, de Oosterscheldekering. Zee, wind, wolken en lucht; je bestaat alleen uit
een paar bewegende benen. Non stop. Maar op een mooie nazomerse dag heb ik dit
jaar, over de dammen naar Middelburg fietsend, mijn camera meegenomen, als was
ik een toerist en geen fietser. Dat kwam omdat ik op Neeltje Jans een foto wilde
maken van het mooiste onbekende gedicht dat ik ken. Het luidt:
hier gaan over het tij
de maan de wind en wij

Het staat gegrift in een liggend prisma van graniet op dat voormalige werkeiland.
Het ligt daar ergens in een hoekje en is alleen voor fietsers zichtbaar, maar die zien
vrijwel onvermijdelijk het laag bij de grondse blok over het hoofd. Wandelaars wagen
zich nauwelijks op de Oosterscheldekering, dus aan hen is het evenmin besteed. Wie
de dichter is, wordt nergens vermeld. Hoe is dat anonieme distichon op de Hooghe
Plaetweg, waar het nu al een kwart eeuw een verborgen bestaan leidt, terechtgekomen?
En wie is de maker?
In de zomer van 1986 realiseerde de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat
Neelie Smit-Kroes zich - mooi negentiende-eeuws eigenlijk - dat het sluitstuk van
onze nationale trots, de Deltawerken, het niet zonder een toepasselijk gedicht kon
stellen. Maar het was kort dag: op 4 oktober zou de koningin de stormvloedkering
waarachter Zeeland zich voor altijd veilig kon voelen, al openen. Half juli nodigde
Smit-Kroes alle eenentwintig schrijvers, vooral dichters, van wie Ad Zuiderent een
gedicht of verhaal had opgenomen in zijn bloemlezing 1 Februari 1953, uit voor een
boottochtje vanuit Zierikzee naar die ten onrechte nog zo prozaïsche kering. Dat
uitstapje vond uiteindelijk pas op 12 september plaats.
De minister had in haar uitnodiging niet vermeld dat we als tegenprestatie geacht
werden onze dichtaders nogmaals te doen vloeien, en snel ook, zij het dit keer ter
gelegenheid van een soort omgekeerde watersnood. Maar 's avonds bij het diner in
het Schouwse Ouwerkerk, de plaats waar de nood in 1953 het hoogst was geweest,
bleek dat de minst naïeven onder ons met recht nattigheid hadden gevoeld. Wim
Hazeu, Ed Leeflang, Maurits Mok, Bert Schierbeek, Hans Warren, Ad Zuiderent,
om maar een paar van de smullende watersnoodpoëten te noemen, kregen van haar
na de gepocheerde lotte te horen dat van hen voor het einde van de maand een
kernachtig gedicht tot meerdere eer en glorie van de stormvloedkering werd verwacht.
Waarschijnlijk is dat verzoek een dag later ook uitgegaan naar de afwezige
gebloemleesden, onder wie
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Arie van den Berg, die met ‘Mijn broertje kende nog geen kroos’ het bekendste
watersnoodgedicht schreef, en Harry Mulisch, van wie ‘De terugkomst’ een klassieker
werd. Hans Warren was al klaar voordat de minister was uitgesproken, maar zijn
‘Après nous le déluge’, hoewel lang niet slecht, heeft het toch niet gehaald. Ad
Zuiderent, de aanstichter, liet me in de loop van de maand weten dat hij de volgende
regels had ingestuurd:
Ik slik het spel van de zee met Zeeland,
maar als zij dreigt, laat ik mijn tanden zien.

Ook niet gek, met dat meerduidige slikken en die als tanden sluitende schuiven. Zelf
probeerde ik rijk en beroemd te worden met het nobele en militante
Ik stel de grens waarachter
je weerloos lijf, mijn land,
zich veilig weet. Je wachter.

Vergeefs, helaas. Ed Leeflang won overtuigend met de boven geciteerde regels.
Maar voordat de eenzame fietser bewonderend stil kan staan bij diens naamloze
gedicht, is hij al eerder op de Oosterscheldedam een andere in steen gegrifte tekst
tegengekomen. Die is van een ander kaliber: ‘Op 20 juli 1984 is door mevr. J.L.
Niemantsverdriet - Leenheer, burgemeester der gemeente Westerschouwen, het
werkeiland Roggenplaat betreden ter gelegenheid van het overbruggen van de dammen
en heeft ter plaatse de gemeentevlag gehesen.’
Als Rijkswaterstaat na een kwarteeuw de naam van Ed Leeflang op zijn prisma
toevoegt, kan deze dienst in één moeite door de burgemeester en niet het werkeiland
de Westerschouwse gemeentevlag laten hijsen met ‘Is door’ te vervangen door ‘heeft’.
Dat is ook in steen te doen.

Hooghe Plaetweg, Neeltje Jans (foto: Anton Korteweg).
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De Zaak Alfred I.
Moord in Nooit meer slapen? Max van Duijn
Alles wat de lezer te weten komt in Willem Frederik Hermans' roman
Nooit meer slapen (1966), wordt vanuit het perspectief van de
hoofdpersoon, Alfred Issendorf, zelf verteld. Dit opent de mogelijkheid
van onbetrouwbare vertelling. Toch is er in ruim veertig jaar literatuurstudie
en -kritiek maar één lezer geweest die openlijk de vraag heeft opgeworpen
of Alfred wel zuiver op de graat is. In het essay ‘Doodijs en hemelsteen’
schrijft Hella Haasse: ‘Heeft Alfred (...) Arne van de helling geduwd? Of
hem, beneden in het ravijn, in de rug aangevallen?’1.

Portettekening van W.F. Hermans door J. Bauwens (2008).

Uit de rest van haar essay blijkt dat de uitwerking van deze vraag een bloederige,
maar interessante interpretatiehypothese voor Nooit meer slapen kan opleveren.
Desondanks heeft Haasse weinig bijval gekregen, wat gedeeltelijk verklaard zou
kunnen worden uit het feit dat zij een aantal belangrijke bewijsstukken onvermeld
laat. In dit artikel heropen ik de zaak Alfred I. door te betogen dat de roman talloze
aanwijzingen bevat dat Alfred Arne heeft vermoord, en dat zijn ik-vertelling moet
worden opgevat als een leugenachtig relaas. Als er voldoende aanwijzingen blijken
te zijn dat de moordhypothese alleen al een mogelijke lezing oplevert, dan heeft dat
consequenties voor de wijze waarop de algehele thematiek van het boek moet worden
omschreven. Wellicht passen de twee romans die recentelijk samen zijn verschenen
in een nieuw deel van Hermans' Volledige Werken (2011) - Nooit meer slapen en De
donkere kamer van Damokles - thematisch gezien meer bij elkaar dan tot dusver is
aangenomen.

Korte samenvatting
De inhoud van Nooit meer slapen is bekend. Alfred wordt door zijn Nederlandse
professor Sibbelee op pad gestuurd om bewijsmateriaal te verzamelen voor een oude
hypothese: bepaalde kraters in Finmark, het Noorse deel van Lapland, zouden
veroorzaakt zijn door inslagen van meteorieten. Alfred begint zijn reis al gemankeerd.
Ondanks een beleefd bezoek aan de stokoude professor Nummedal in Oslo krijgt hij
de voor zijn onderzoek essentiële luchtfoto's niet te pakken. Bovendien valt het lopen
1

Hella S. Haasse, ‘Doodijs en hemelsteen’. In: Lezen achter de letters. Amsterdam,
2000 [1972], p.178.
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hem tegen: zijn drie Noorse expeditiegenoten zijn veel beter opgewassen tegen de
tocht door het ruige landschap. Uiteindelijk scheiden twee van hen, Qvigstadt en
Mikkelsen, zich af, en vervolgt Alfred zijn tocht
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samen met Arne. Na een merkwaardige onenigheid over de te volgen route raakt hij
ook Arne nog kwijt. Later treft hij hem dood aan in een kloofdal. Alfred weet een
wetenschappelijke veldpost te bereiken en vliegt terug naar Nederland, zonder enig
bewijsmateriaal voor zijn hypothese. Thuis wachten zijn moeder en zus hem op. Hij
vertelt over zijn ervaringen en krijgt twee manchetknopen, gemaakt van meteoorsteen,
ooit door zijn overleden vader voor hem aangekocht.

Een moord op het spoor
In Hermans' eerdere roman De donkere kamer van Damokles (1958) wordt twijfel
aan het verhaal dat via de hoofdpersoon aan het licht komt, uitgebreid gethematiseerd.
Als Osewoudt op ongeveer driekwart van het verhaal wordt gearresteerd, ontdekt de
lezer dat er twee mogelijkheden zijn: of hij is een verzetsheld die ten onrechte van
collaboratie wordt beschuldigd, of hij is een verrader en de lezer heeft tot dan toe
een sterk bijgekleurd verhaal voorgeschoteld gekregen. De arrestatie van Osewoudt
maakt de lezer op radicale wijze erop attent dat hij op zijn hoede moet zijn met wat
er vanuit het perspectief van een personage verteld wordt - voor je het weet doet dit
zich voor als verzetsheld, maar is het eigenlijk een brute moordenaar die zijn vrouw
doodsteekt en net zo lief ‘het hele huis met [haar] bloed wil besmeren’ (289)2. Mijns
inziens is er in Nooit meer slapen, Hermans' eerstvolgende roman na De donkere
kamer, precies hetzelfde aan de hand, alleen op subtielere wijze. Volgens mij is
Alfred een even onbetrouwbare en gevaarlijke figuur als Osewoudt, alleen bevat
Nooit meer slapen niet een moment waarop het eenzijdige perspectief van de verteller
radicaal in twijfel wordt getrokken. Wel zijn er tal van kleine aanwijzingen die de
lezer ertoe uitnodigen dit te doen.
Op het eerste gezicht lijkt het verslag van de expeditie weinig opmerkelijkheden
te bevatten. Alfred kleurt zijn waarnemingen als ik-verteller geregeld bij met reflecties
en overdenkingen, maar verder lijkt de handeling helder en waarheidsgetrouw te zijn
weergegeven. Wie de roman echter leest met het adagium in gedachte dat bij Hermans
‘geen mus van het dak valt, zonder dat het een gevolg heeft’,3 stuit op merkwaardige
of zelfs geheimzinnige details en passages. Een voorbeeld van zo'n merkwaardig
detail is te vinden in hoofdstuk 14: ‘Om half elf stappen Arne en ik voorgoed uit in
Skoganvarre’ (498). Wat doet het woord ‘voorgoed’ hier? Het blijkt uiteindelijk
inderdaad zeer op zijn plaats te zijn geweest voor Arne, maar dat kan Alfred op dat
moment in het verhaal onmogelijk weten. Iets dergelijks gebeurt vaker, bijvoorbeeld
als Alfred stelt dat Arnes aantekeningen zo gestructureerd zijn dat ze hun waarde
behouden ‘als hij plotseling dood mocht gaan’ (588), of dat zijn gesnurk klinkt als
‘een houten schip dat langzaam uit elkaar breekt op een rots’ (554). Minstens zo
opmerkelijk zijn de terugkerende verwijzingen naar bloed en bloeddorst, ook waar
deze niet passen in de ‘reguliere’ handelingen van de reis.4
2
3
4

Gebruikte editie: Willem Frederik Hermans, De donkere kamer van Damokles. In: Volledige
Werken 3. Romans. Amsterdam, 2010.
W.F. Hermans, ‘Experimentele romans’. In: Het sadistische universum 1 & 2. Amsterdam,
1996, p.108.
Er zijn tientallen voorbeelden die ik elders uitvoerig zal bespreken, zoals Alfreds fantasie
Mikkelsen de hersens in te trappen (598-99); het slijpen van de tanden en het bewust worden
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Alfred als verteller
De vertelsituatie in Nooit meer slapen kan verschillend worden geïnterpreteerd. In
een artikel uit 2005 pleit G.F.H. Raat voor een simultane vertelling door Alfred. Hij
kaart echter zelf een punt aan dat hiermee in strijd is: het feit dat de tekst allerlei
‘vertellersingrepen’ bevat, aanvullingen op de handeling van het verhaal die een
kennisniveau veronderstellen dat de figuur Alfred onmogelijk kan hebben in dat
stadium van het verhaal (vergelijk de invoeging ‘voorgoed’). Al in 1967 signaleert
De Wispelaere dit verschijnsel als hij in De Gids stelt dat Nooit meer slapen twee
vertellagen bevat. Ten eerste: de laag van het registrerende en denkende bewustzijn
van Alfred ‘en situation’, dat zich ‘chronologisch naar een onbekende afloop’
ontwikkelt. Ten tweede: de laag van een ‘alwetende verteller, die gebruikmaakt van
anticiperende en terugblikkende elementen, haast onmerkbaar suggesties doet
meetrillen en een ordening van contrasterende effecten aanbrengt buiten het
bewustzijnsverloop van het personage om’.5 Raat schrijft deze tweede laag rechtstreeks
toe aan Hermans, die het niet zo nauw zou nemen met de keuze van zijn ‘fictionele
kader’.6 De Wispelaere schrijft de vertellersingrepen niet aan de auteur toe, maar laat
ruimte voor een andere, beter te onderbouwen mogelijkheid: dat Alfred in de roman
zelf degene is die zijn ik-relaas vertelt, zij het na afloop

5
6

van de eigen dierlijkheid met daarna het eten van ‘halfwarm vlees’ (620-21); Alfred die
Qvigstad een ‘humoristische kannibaal’ noemt (601).
Paul de Wispelaere, ‘De nieuwe roman van W.F. Hermans’, p.167. In: De Gids 129 (1966),
2-3, p.165-168.
G.F.H. Raat, ‘Alfred en zijn spiegelbeeld. Over de vertelsituatie in Nooit meer slapen’. In:
Wilbert Smulders (red.). Verboden toegang. Essays over het werk van Willem Frederik
Hermans gevolgd door een vraaggesprek met de schrijver. Amsterdam, 1989, p.212.
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van de reis, in het praesens historicum. Deze optie wordt verdedigd door Den Boef
en Musarra,7 die Nooit meer slapen bestempelen als herinneringsroman.
Ik sluit mij bij deze interpretatie aan en beweer dat de eerste laag van vertellen
bestaat uit Alfreds registrerende en denkende bewustzijn tijdens de reis, voor zover
hij zich dat alles later herinnert of het heeft vastgelegd in zijn reisdagboek. De tweede
laag bestaat uit ordeningen, reflecties en commentaren vanuit het overzicht dat hij,
na afloop van de reis, heeft over het totale verloop van de gebeurtenissen. Voor deze
interpretatie pleit onder andere dat Alfred aanvankelijk een vrij nauwgezet verslag
uitbrengt van zijn expeditie, soms zelfs in noterende stijl. Dit verslag wordt naar het
einde toe niet alleen minder nauwkeurig, maar er ontbreken zelfs meerdere dagen in
de fase nadat hij Arne is kwijtgeraakt. Een alwetende vertelinstantie die als het ware
de hele tijd over de schouder van de hoofdfiguur meekijkt, zou niet noodzakelijkerwijs
een minder nauwkeurig verslag hoeven uitbrengen zodra deze hoofdfiguur alleen is.
Het effect van de afbrokkelende verslaggeving in de loop van de expeditie komt op
mij dan ook heel anders over. Voor een deel lijkt het alsof Alfreds geheugen hapert.
Maakt hij dingen mee die ‘onmogelijk kunnen worden naverteld’ (623), die hem
diep traumatiseren?8 Maar het is ook denkbaar dat hij hier en daar bewust
gebeurtenissen door elkaar gooit of verzwijgt. Hoe betrouwbaar is Alfreds weergave
van de tijdsspanne tussen de ochtend waarop zijn reisgenoten Qvigstad en Mikkelsen
zich afscheiden en zijn terugkeer in de bewoonde wereld? Er is geen getuige die zijn
relaas over dit deel van de reis kan bevestigen; de enige die hierna nog enige tijd in
zijn gezelschap is geweest, is Arne, en die kan het niet navertellen.9
Alfred brengt de kloof tussen wat hij denkt en doet verschillende keren zelf onder
de aandacht, bijvoorbeeld als hij op de ansichtkaart aan zijn Hollandse professor
Sibbelee een heel andere tekst schrijft dan hij eigenlijk bedacht heeft, of als hij
fantaseert hoe hij een eendje wurgt dat in zijn visnet is blijven hangen: ‘uitgehongerde
Alfred, amateur-poelier, draait hem de nek om’ (658). Een alinea verder blijkt dat
hij het eendje gewoon heeft laten zwemmen. Treffend is ook Alfreds bespiegeling
over de drie stadia in de ontwikkeling van de mens. In het eerste ‘kende hij zijn
spiegelbeeld niet (...) Honderd procent subjectief’ (444). Daarna leerde hij het kennen
via de spiegel en het fototoestel. Als Alfred alleen over de toendra loopt, is zijn
fototoestel stuk en is hij zijn kompas, dat hij tot dusver als spiegel gebruikte, kwijt.
Hij keert dus in zekere zin terug naar het eerste stadium, dat hij zelf als ‘honderd
procent subjectief’ bestempelt.

7
8
9

August Hans den Boef, Over Nooit meer slapen van W.F. Hermans. Amsterdam, 1984; Ulla
Musarra, ‘Narcissus en zijn spiegelbeeld. Het moderne ik-verhaal’. Assen, 1983.
Ook de nachtmerrie in hoofdstuk 40, die elementen bevat die herleidbaar zijn tot de afdaling
in het kloofdal, wijst in de richting van een traumatische gebeurtenis op die plaats.
Wat niet vanuit Alfreds perspectief lijkt te worden verteld, zijn de zinnen die een meisje in
de bus, Inger-Marie, voor hem vertaalt uit Arnes aantekeningenboek. Maar wie de passage
waarin dit gebeurt goed bekijkt, zal tot de conclusie komen dat ook dit uitsluitend door Alfred
wordt naverteld. Sterker nog: dat wat zij voorleest, wel erg nadrukkelijk in zijn voordeel
uitpakt. De stelling dat Alfred de zogenaamde vertaling van Inger-Marie verzint, is op basis
van de tekst minstens even goed vol te houden als dat hij een getrouwe vertaling geeft van
wat er werkelijk staat. Niemand krijgt het boek immers verder te zien voordat hij het,
uiteindelijk, veilig achterlaat bij de blinde Nummedal.
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Peer Gynt
Voorts valt te beargumenteren dat in Nooit meer slapen indirect verwezen wordt
naar het negentiende-eeuwse Noorse satirestuk Peer Gynt. De schrijver, Henrik Ibsen,
wordt genoemd in een van de dialogen tussen Alfred en Arne, maar vooral ook het
merkwaardige bezoek aan het woonhuis van de componist Grieg krijgt op deze manier
een plaats, aangezien Grieg muziek componeerde bij Ibsens stuk. Een opvallend
element dat het intertekstuele verband met Peer Gynt versterkt, is dat het verhaal
ermee eindigt dat Alfred manchetknopen krijgt die ‘een geschenk uit de hemel’ (711)
worden genoemd - dit rijmt met een door God gezonden knopengieter die in Peer
Gynt het laatste woord heeft.
Bovendien is er de curieuze passage waarin de slapende Arne door Alfred met een
trol vergeleken wordt, terwijl Peer Gynt een fameuze trollendoder is. Er lijkt een
verdergaand verband te zijn tussen Nooit meer slapen en het begin van Ibsens stuk,
dat gaat over de jonge Peer en diens moeder Aase, die door hun eens succesvolle
vader en echtgenoot verlaten zijn. In plaats van zich nuttig te maken voor
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de aflossing van de familieschulden verdwijnt Peer en maakt hij verschillende reizen.
In het eerste bedrijf staat een lange monoloog centraal die hij bij thuiskomst voor
zijn moeder houdt, waarin hij leugenachtige verhalen vertelt over een tocht door de
Noorse bergen. Het waar of onwaar zijn van door Peer vertelde verhalen, met daaraan
gekoppeld kwesties van schuld en onschuld, is een centraal thema in Peer Gynt.
Als deze verhaallijn van een jongen die zijn moeder leugenachtige verhalen vertelt
over een tocht door het Noorse landschap, wordt doorgetrokken naar Nooit meer
slapen, dan ontstaat er verdere ondersteuning van de lezing die Alfred als een
onbetrouwbare verteller voorstelt. In die lijn van denken past ook het volgende
fragment:
Mijn moeder en Eva hebben mij liefderijk geïnstalleerd in de grootste
leunstoel die wij bezitten en een taboeretje onder mijn gekwetste been
gezet.
Zeg Alfred, heeft Eva gevraagd, waar is mijn kompas gebleven? En ik heb
geantwoord: - Weggegooid, want het wees toch maar de verkeerde richting
aan.
De lamp boven de ronde tafel waarop de schrijfmachine van mijn moeder
staat, brandt. Maar zij zit niet te werken. Ze heeft me alle bijzonderheden
over Arne's dood gevraagd, slaakt een diepe zucht en vat in enkele woorden
samen waar het voor haar op neerkomt:
- Het is een verschrikkelijk ongeluk, maar hoe dan ook, jij hebt het er
tenminste goed afgebracht. Ik ben trots op je.’ (708)10
De reactie van Alfreds moeder lijkt erop te wijzen dat Alfred zojuist aan zijn moeder
en zus verteld heeft hoe Arne verongelukt is. Welk verhaal heeft hij precies verteld?
Het hele verhaal dat de lezer van de eerste 46 hoofdstukken van de roman kent?
Stukken hieruit? In elk geval is zeker dat hij ergens over liegt in dit hoofdstuk:
het bevat namelijk een aardige variatie op de paradox van Epimenides. Er staat
immers dat hij tegen Eva gezegd heeft dat hij het kompas heeft weggegooid. Dit is
een ander verhaal dan wat in hoofdstuk 34 wordt verteld, waar Alfred beschrijft hoe
hij het kompas per ongeluk in een rotsspleet laat vallen. Indien Alfred ‘werkelijk’
tegen Eva heeft gezegd dat hij het kompas heeft weggegooid, dan liegt hij. Indien
hij dit nièt tegen

haar heeft gezegd, dan liegt hij ook, namelijk in het verslag dat hij hier doet aan de
lezer. Met andere woorden: Alfred is niet zonder meer te vertrouwen in wat hij vertelt
over zijn reis of in wat hij vertelt over zijn thuiskomst.
10

De zin ‘Ze heeft (...) neerkomt’ is door Hermans toegevoegd in de vijftiende druk.
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Ook het slot van het boek geeft dus aanwijzingen aan de lezer dat deze zou moeten
twijfelen aan elementen uit eerdere hoofdstukken. Het vermeende ongeluk dat Arne
is overkomen, wordt in het bijzonder uitgelicht, aangezien het direct na Alfreds
leugen over het kompas ter sprake komt. In de zinnen die deze uitspraak van Alfreds
moeder inleiden, worden bovendien nog even haar bureau en schrijfmachine genoemd,
waarmee de herinnering wordt oproepen aan wat Alfred hier eerder over verteld
heeft, namelijk dat zijn moeder kritieken schrijft zonder de betreffende boeken te
lezen. Alfred zou het bedriegen dus van geen vreemde hebben.

Reconstructie van de moord: motief, plaats en tijd van delict
Waarom zou Alfred Arne vermoorden? Hella Haasse ziet in verschillende verhalen
van Hermans11 een grondpatroon waarin de hoofdpersoon telkens in een
ondoorzichtige situatie iemand elimineert die tegelijk een vaderfiguur en een
mededinger is. Dit patroon past ook goed in Nooit meer slapen.
Aangezien Alfreds vader al jaren geleden gestorven is, komt de vraag op of er
iemand anders in de roman in aanmerking komt als ‘vervangende vader-

11

‘Een ontvoogding’ (1941), ‘Loo-Lee’ (1942) en De Tranen der acacia's (1949).
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figuur’. Arne lijkt mij een interessante kandidaat voor de rol van plaatsvervangende
vader. Hij wordt voordurend als oud en gerimpeld afgeschilderd en gedraagt zich
regelmatig vaderlijk jegens Alfred: in het nemen van besluiten, het dragen van bagage
en het spreken van troostende woorden. Alfred benijdt hem om zijn ervaring en
talenten, wil zich zo nu en dan met hem identificeren (bijvoorbeeld in de manier
waarop hij soepel de helling afdaalt) en verliest op een cruciaal moment zijn
vertrouwen in hem, als hij veronderstelt dat er een complot bestaat met Nummedal
rondom de luchtfoto's. Als hij Arne kwijt is, merkt Alfred op dat hij zich ‘aanmerkelijk
opgewekter’ voelt, nu hij niet meer ‘onder toezicht’ staat (640).
Eén ingrediënt van het grondpatroon dat Haasse aanwijst in verschillende verhalen
van Hermans, lijkt dus aanwezig: de vaderfiguur die tegelijk een mededinger is. Wat
kan in aanmerking komen als tweede ingrediënt, de ondoorzichtige situatie? De
volgende passage laat zich heel anders lezen als men de mogelijkheid in gedachten
houdt dat Alfred het verlangen koestert om Arne uit de weg te ruimen:
Nog nooit heb ik zo zeker geweten iets te beleven dat zo volkomen voor
niets was en onmogelijk kan worden naverteld, als ik nu Arne achterna
loop en de diepte van de afgrond als een onzichtbare binnenstebuiten
gekeerde vloedgolf op mij aanstormt: Wàt ik ook doe, wàt mij ook zal
gebeuren, ik zal het niet hebben gewenst. Een geheim bewustzijn ontbloot
zich. Op dit moment gaat een tipje van de sluier omhoog die over het hele
leven ligt (...)
Arne loopt bijna recht naar beneden, glijdt een eindje, stapt op een steen,
stapt op de volgende steen. Steeds sneller loopt hij, nee het is vallen,
voortdurend door zijn voeten afgeremd (...) Ik zie dat hij zijn lichaam,
zoveel mogelijk zigzaggend, langs een denkbeeldig horizontaal vlak stuurt.
Zijn schouder schuurt tegen de helling (...)
Misselijk van bezorgdheid zie ik dat Arne de bovenrand van een brede
tong los puin bereikt. [Hij] zakt er tot over zijn enkels in, maar heeft geen
enkel gevaar meer te duchten. Daar komen! Daar is het eind van mijn
kwelling! (622-23).
Is de afdaling in het kloofdal de ondoorzichtige situatie die Alfred uitbuit om Arne
te elimineren? Dat lijkt niet waarschijnlijk, aangezien hij hem vlak daarna nog spreekt.
Toch wil ik wijzen op de mogelijkheid dat Alfred de dialoog met Arne verzint, of in
elk geval de chronologie omgooit. De manier waarop deze dialoog gepresenteerd
wordt, is merkwaardig, en de inhoud ervan ook, zeker gezien de situatie die eraan
voorafgaat.
Ik zeg:
- Het is een gek idee dat er van al die miljarden dingen die er op aarde
gebeurd zijn en gebeuren, op den duur geen spoor overblijft.
Hij:
- Maar een even gek idee zou het zijn als er ergens een administratie van
zou bestaan. (627)

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 29

Hoe komt Alfred opeens bij dit onderwerp na de heftige klimpartij? Hier komt
namelijk nog eens loepzuiver de situatie naar voren die heerst op een verlaten toendra:
iets dat door niemand is waargenomen, verdwijnt spoorloos de geschiedenis in. Of,
zoals Alfred het zelf uitdrukt: ‘Ik kan doen wat ik wil (...) Geen sterveling zal er ooit
achter komen, als ik het aan niemand vertel’ (643).
De interpretatie dat Alfred Arne al kwijt is (of hem al vermoord heeft) na de
afdaling in het kloofdal, kan de interessante uitwerking hebben dat ook het incident
met de kompassen als verzinsel van Alfred moet worden gezien. Dit levert een
bevredigende verklaring op voor dit toch enigszins ongeloofwaardige voorval. Ligt
het niet voor de hand dat de zorgzame Arne van alles zou hebben geprobeerd om
Alfred tegen te houden? Hoe kunnen ze binnen enkele momenten zó ver van elkaar
verwijderd raken dat ze elkaar dagenlang niet meer terugvinden?
De hoofdstukken waarin Alfred alleen rondzwerft, onderscheiden zich qua stijl,
compositie en beschrijving van tijd en ruimte van de eerdere hoofdstukken waarin
over de toendra wordt gereisd. Zijn verslag bevat wel degelijk allerlei gegevens over
de omgeving en de verstreken tijd, maar er is onmogelijk uit op te maken waar hij
zich ophoudt en hoelang het precies duurt voordat hij Arnes lijk vindt. Haasse
formuleert het zo: ‘Wat Alfred over [deze] etappe van zijn reis vertelt, dient mijns
inziens beschouwd te worden in het licht van dat ontblote
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geheime bewustzijn (...) Een vorm van waanzin!’. De periode waarin Alfreds verslag
‘waanzinnige’ trekken vertoont, duurt volgens zowel Haasse als Den Boef vanaf het
kompasincident tot aan het moment dat hij weer in de bewoonde wereld terugkeert.
Dat deze eindigt vlak voordat hij de veldpost bereikt, klopt mijns inziens (vanaf
hoofdstuk 41), maar ik denk dat het begin eerder moet worden gesitueerd, en wel
precies daar waar de tekst het zelf aangeeft, namelijk direct na de zin ‘Een geheim
bewustzijn ontbloot zich’ (623). Eerst ziet hij Arne vallen, dan daalt hij zelf verder
af, misselijk, zich vastklampend aan nietige kruiden, het bloed bonzend in zijn keel.
Wat volgt lijkt sterk op de latere passages tijdens zijn eenzame rondzwerving, en
komt hier ook letterlijk in terug, gefragmenteerd, bijvoorbeeld in de nachtmerrie van
de zaal vol overlopende badkuipen. Dat de gefragmenteerde, ‘waanzinnige’ vertelstijl
hierna nog even wordt onderbroken door de merkwaardige dialoog en het incident
met de kompassen, vormt juist een argument voor de stelling dat deze twee
gebeurtenissen hier door Alfred zijn ingevoegd, terwijl ze op een ander moment of
misschien zelfs helemaal niet hebben plaatsgevonden.

Besluit
Uit de bundel Paranoia en uit De donkere kamer van Damokles, maar ook uit zijn
interesse voor Wittgensteins opvattingen over waarheid en taal, blijkt dat Hermans
in de jaren vijftig en zestig sterk gebiologeerd was door de mogelijkheden en grenzen
van literair vertellen. Ook is het geen geheim dat hij dol was op het thema ‘bedrog’.
Zou het, in dat licht bezien, voor hem niet de ultieme uitdaging zijn geweest om een
romanpersonage op te voeren dat onbetrouwbaar en gevaarlijk is, zelfs een moord
begaat, maar hiermee weg weet te komen ten overstaan van duizenden lezers? Stel
dat Alfred inderdaad schuldig is, hoeveel getuigen van zijn valse onschuld heeft hij
dan inmiddels niet gemaakt met zijn leugenachtige relaas? Hoeveel profeten
verkondigen niet al jaren zijn ongeluk en beklagen de miserabele omstandigheden
waaronder zijn reis mislukte?
Deel drie van de Volledige Werken, met daarin Nooit meer slapen en De donkere
kamer van Damokles, wordt met deze nieuwe lezing een fraai monument van de
Bermudadriehoek die Hermans fascineerde: werkelijkheid, taal en bedrog.
Schijnwaarheden ontmaskeren, dat moet de lezer volgens beide romans, nu Hermans
er zelf niet meer is om het voor ons te doen.
(Graag wil ik Ton Anbeek en Rick Honings hartelijk bedanken voor hun nuttige
commentaar en de voortdurende discussie over Nooit meer slapen.)
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Bilderdijk-kroniek
‘Een te groot geluid in een te kleine kamer’
Godfried Bomans en de sleutel tot Bilderdijk

Het logo in de kop is van de Stichting Bilderdijk Haarlem.
Ontwerp: Joost Swarte.

Rick Honings
Schrijver en mediafenomeen Godfried Bomans (1913-1971) voelde zich
verbonden met de negentiende eeuw. In vele artikelen en reportages schreef
hij met liefde over tal van auteurs uit deze periode, variërend van Dickens
en Beets, tot HaverSchmidt en Bilderdijk.
Bomans is, behalve door zijn mediaoptredens, vooral bekend als de auteur van het
vaak herdrukte fantasieverhaal Erik of het klein insectenboek (1941) en van tientallen
andere bundels vol humoristische verhalen, sprookjes, artikelen en bespiegelingen.
Zijn verzamelde publicaties werden tussen 1996 en 1999 onder auspiciën van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in zeven kloeke delen uitgegeven.1 Wie
Bomans leest, ontdekt dat hij een grote voorliefde bezat voor de negentiende-eeuwse
literatuur. Hij gold als een kenner van het werk van Charles Dickens, schreef artikelen
over hem en vertaalde diens roman De nagelaten papieren der Pickwick-Club (1952).
Hij was bovendien verantwoordelijk voor de oprichting van de (Nederlandse) Dickens
Fellowship in 1956, waarvan hij vele jaren voorzitter was.2
Ook voor de negentiende eeuw in Nederland had Bomans grote belangstelling en
waardering. Hij schreef artikelen en reportages over auteurs die tot de canon van
onze literatuur behoren, zoals over Nicolaas Beets en diens Camera Obscura. Ook
de figuur van François HaverSchmidt fascineerde hem. Als geen ander was hij in
staat zich te verplaatsen in diens tragische levensloop en daarover smakelijk te
schrijven, met pakkende anekdoten en goed gekozen citaten, zonder te vervallen in
sentimentaliteit. Bomans was boven alles een stukjesschrijver en schreef zijn korte
artikelen merendeels ter gelegenheid van de onthulling van een monument of van
een herdenking. ‘Piet Paaltjens of Het drama te Foudgum’ verscheen bijvoorbeeld
naar aanleiding van een tentoonstelling. Bomans slaagt erin zijn literairhistorische
opmerkzaamheid met humor te verbinden. Treffend is zijn vergelijking tussen de
melancholie van Beets en die van HaverSchmidt: ‘Je voelt aan de versjes van
Hildebrand uit die tijd: die zaak komt vast in orde. Het beroerde bij Paaltjens is echter,
dat de zaak niet in orde kwam.’ Over HaverSchmidts periode in het Friese gehucht
Foudgum - waar deze na zijn studententijd dominee werd en zich diep ongelukkig
voelde - schrijft Bomans: ‘Arme Piet! Ik wou dat ik in die tijd geleefd had, alleen
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om het genoegen te smaken daar met een fles Ouwe Klare langs te komen en Paaltjens
eens grondig onder tafel te drinken.’3

Zingen in het toilet
De figuur en het werk van Willem Bilderdijk (1756-1831) konden zich eveneens in
Bomans' belangstelling verheugen. Niet voor niets koos hij voor de naam Teisterbant
toen hij in 1950 betrokken was bij de oprichting van de Haarlemse sociëteit die
gevestigd was in Bilderdijks sterfhuis op de Grote Markt.4 Bilderdijk hield er curieuze
ideeën over zijn genealogie op na. Hij stamde naar eigen zeggen af van de graven
van Teisterbant. Tijdens zijn ballingschap in Duitsland liet hij zich als ‘Herr von
Teisterbant’ aanspreken. Het geslacht Teisterbant zou op zijn beurt verwant zijn
geweest aan de legendarische Zwaanridder Elius. In ‘Honderdtachtig Haarlemmers
gaan naar de kelder’ (1950), waarin Bomans de oprichting van de sociëteit beschreef,
verhaalt hij over Bilderdijks bedstede, waarin deze was ontslapen. Het meubelstuk
was tot 1944 te bezichtigen, maar werd volgens Bomans tijdens de Hongerwinter
opgestookt. ‘Een ernstig vergrijp,’ aldus Bomans.5
De naam van Bilderdijk duikt vaker op in Bomans' geschriften, zoals in zijn
Memoires of gedenkschriften van minister Pieter Bas (1937), waarin het gelijknamige
ikpersonage een enkele keer een gedicht van Bilderdijk declameert.6 Ook in andere
bijdragen laat Bomans de
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kans niet onbenut om Bilderdijk te citeren. Daaruit blijkt dat hij oog had voor het
formaat van de dichter. Hij vergeleek Bilderdijks stem in een artikel over zijn vader
in Elsevier met die van ‘een operazanger, die als oefenlokaal de ruimte van een toilet
krijgt toegewezen’.7 Elders noemde hij Bilderdijk treffend ‘een te groot geluid in een
te kleine kamer’.8 In een serie ‘Gedachten’ vatte hij zijn standpunt over Bilderdijk
nog eens puntig samen: ‘Ongetwijfeld was Bilderdijk een groot dichter. Maar hij
sprak in een te kleine kamer. Ook een in het Nederlands vertaalde opera klinkt
onvermijdelijk ridicuul. Men kan zich in onze taal niet pathetisch uitdrukken.’9

De sleutel tot Bilderdijk
Uiteindelijk wijdde Bomans slechts één artikel aan de dichter. Ter gelegenheid van
de herdenking van diens tweehonderdste geboortedag las hij bij de sociëteit
Teisterbant op 5 september 1956 - twee dagen voor de officiële herdenking - zijn
opstel ‘De sleutel tot de figuur Bilderdijk’ voor. Het werd tien dagen later in Elsevier
gepubliceerd. De herdenking van 1956 zorgde voor ophef, omdat diverse prominente
letterkundigen felle kritiek uitten op de dichter. Zo noemde H.A. Gomperts hem een
‘valse profeet’.10 Bomans, die veel positiever was gestemd, was het met deze kritiek
ongetwijfeld oneens.
De sociëteitsleden kwamen bij een in de kelder van Bilderdijks sterfhuis. Bomans
doorspekte zijn verhaal met vele niet-historische anekdoten. Hoewel Bilderdijk niet
in de kelder was gestorven, vond Bomans deze toch geschikt voor zijn lezing. De
dichter kwam er namelijk geregeld, omdat het een wijnkelder was en hij wel van

Portret van Godfried Bomans (1913-1971).

Het wapen van Teisterband. Uit: Louis Ferron, De keldergang der heren.
Geschiedenis van de Haarlemse sociëteit Teisterbant. Haarlem, 1981.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 29

P. van Looij sr., Het sterfhuis van Willem Bilderdijk op de Grote Markt te Haarlem, 1881.
Noord-Hollands Archief.

een glaasje hield: ‘Op de plek waar ge u thans bevindt (...) stonden rekken opgesteld
en daar heeft hij veelvuldig, en zelfs tot vlak voor zijn dood, met zorg een flesje
uitgekozen, om hiermee gewapend naar boven te gaan, het uit te drinken en een van
zijn verzen te schrijven, die niemand meer leest en ook niemand meer wenst te lezen.
Dit hoeft niet aan de wijn te liggen. Men kan uitstekende wijn drinken en toch slechte
gedichten schrijven. Ook de omgekeerde werkwijze is mogelijk en wordt hier
herhaaldelijk toegepast.’11
Bomans ging in zijn lezing ook kort in op Bilderdijks genealogische ideeën.
Volgens hem ging de dichter er prat op af te stammen van de Zwaanridder. Maar op
latere leeftijd werden zijn uitspraken steeds extremer, aldus Bomans: ‘Zo kon hij
met smaak vertellen, dat er een Bilderdijk voor de muren van Troje gevochten had,
zich niet realiserend met welk een verbazing de Hellenen zulk een typisch Hollandse
figuur in hun midden zullen hebben opgemerkt. Met dit resultaat niet tevreden, zette
hij vlak voor zijn dood een uitvoerig bewijs op schrift, volgens hetwelk men tot de
joodse profeten uit het Oude Testament moest teruggaan om de eerste Bilderdijk te
vinden... Geen bijbelgeleerde echter is er tot dusver in geslaagd deze Bilderdijk aan
te wijzen.’12
Bomans had, zo legde hij omstandig uit, steeds geloofd dat Bilderdijks verdienste
in dergelijke fictie was gelegen; tegenwoordig dacht hij hier echter genuanceerder
over. Hij vond Bilderdijk, hoewel deze slechte verzen schreef, een ‘groot en
waarachtig dichter’: ‘Hij dichtte de enorme gaten, die de realiteit openliet en schiep
aldus een dijk, die tot ver in de Helleense oertijden doorliep: een Bilderdijk. Dit is:
een dijk van beelden. Dat wij daarmee niet meer wensen ingepolderd te worden en
hem, vergeleken bij onze eigen poëtische
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ingenieurs, als een Leeghwater beschouwen, doet niets af aan het feit dat hij eens
grote provincies van ons nationale geestesleven heeft drooggelegd.’13
Volgens Bomans bezit ieder mens een geheim dat, als het eenmaal ontsluierd is,
diens ware aard onthult. Hij was ervan overtuigd dat dit bij Bilderdijk het ongeluk
was dat hem op zijn zesde trof. In zijn postuum uitgegeven opstel ‘Mijne
levensbeschrijving’ beschreef Bilderdijk het voorval: ‘Een knaapjen, omtrent twee
jaar ouder dan ik, naast onze deur wonende, stond met my voor onze woning, en,
huppelende als kinderen doen, trapte my onachtzaam op den linker voet, doch met
een geweld, dat het my voor eenige oogenblikken een meer dan gewone pijn
verwekte.’ Aanvankelijk besteedde men weinig aandacht aan deze gebeurtenis, totdat
de voet drie dagen later ‘gezwollen en ontstoken’ was.14 De kwaal verergerde van
dag tot dag, vooral als gevolg van een verkeerde medische behandeling. Door zijn
handicap kwam Bilderdijk in een sociaal isolement terecht, omdat hij vele jaren
achtereen niet of nauwelijks zijn ouderlijk huis kon verlaten.
Bomans was geen psycholoog, maar hij gaf toch een fraaie verklaring voor
Bilderdijks driftige karakter en de tragiek van zijn latere bestaan: ‘Bilderdijk is zijn
hele leven een man geweest, die men te vroeg op de tenen heeft getrapt. Hij is een
gekwetste. De liefde, die hem door deze mismaaktheid in zijn jeugd onthouden werd,
poogt hij als volwassene binnen te halen met een drift, die geen middel schroomt en
daardoor juist het tegendeel bereikt van wat hij in zijn bezetenheid beoogt. Zijn
politieke collaboratie, zijn jammerlijk huwelijksleven en vooral zijn retoriek, waar
hij tracht te overdonderen, waar bezieling niet toereikend bleek, zij moeten alle bezien
worden in het licht van een kwetsuur, waarvan hij nimmer genas.’ Volgens Bomans
was de dichter ‘een volwassen kind, dat tekort gekomen is en wiens energie gericht
is op het inhalen van die achterstand’. Dat was de sleutel tot Bilderdijk en diens
gehele oeuvre. Het ongeluk was zo niet alleen de oorzaak van een treurige kindertijd,
maar ook van een ellendig leven.15
Tegelijkertijd zorgde Bilderdijks tragiek er volgens Bomans voor dat hij zo'n groot
dichter was en dat er in een tijd van ‘kleine geluiden’ een ‘volle, mannelijke stem
geklonken heeft, een weerbarstige, stuurse, tegen de draad ingaande en menigmaal
overslaande stem, maar - een stem. Want één kwaliteit kan men hem niet ontzeggen:
hij is groot in zijn mislukking en zijn falen had allure. Klein was hij niet.’16
Zo schetste Bomans een treffend psychologisch portret, ondanks de aan de leden
van Teisterbant opgediste fictie over de dichter. Toch waren sommige
Bilderdijkexperts not amused. Zo vond de letterkundige Wim Zaal - die in 1960 de
bloemlezing Bilderdijk, een overzicht van zijn leven en een keuze uit zijn werken zou
publiceren - dat Bomans er blijk van had gegeven niets van Bilderdijk te begrijpen:
‘Wij hadden hoop dat Bomans nog een volksopvoeder zou worden, wij verwachtten
dat hij de smaak van het publiek zou verbeteren, maar na dit libel verwachten wij
niets meer van hem.’17

Besluit
Natuurlijk bevatte Bomans' opstel diverse onware of aangedikte anekdoten, zoals hij
zelf ook benadrukte. Maar tegelijkertijd probeerde hij, niet onverdienstelijk,
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Bilderdijks unieke positie in de literatuurgeschiedenis te duiden. De elfde stelling
die Peter van Zonneveld bij zijn proefschrift voegde kan dan ook worden beschouwd
als een daad van eenvoudige rechtvaardigheid: ‘Het werk van Godfried Bomans
getuigt van meer inzicht in de negentiende-eeuwse letterkunde dan dat van menig
literatuur-historicus.’18

Eindnoten:
1 Godfried Bomans, Werken (7 dln.) Bezorgd door Annemarie Feilzer & Peter van Zonneveld.
Amsterdam, 1996-1999.
2 Michel van der Plas, ‘Godfried Jan Arnold Bomans. 's-Gravenhage 2 maart 1913 - Bloemendaal
22 december 1971’. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1972,
p.104.
3 Geciteerd naar Godfried Bomans, Facetten. Nieuwe buitelingen I. Amsterdam, 1975, p.57-59.
4 Zie over de geschiedenis van deze sociëteit en de rol van Bomans: Louis Ferron, De keldergang
der heren. Geschiedenis van de Haarlemse sociëteit Teisterbant. Haarlem [etc.] 1981.
5 Bomans, Werken VII. Amsterdam, 1999, p.132.
6 Bomans, Werken I. Amsterdam, 1996, p.86.
7 Bomans, Werken V. Amsterdam, 1998, p.835.
8 Bomans, Werken VII, p.235.
9 Bomans, Werken VII, p.546.
10 Zie hierover Rick Honings, ‘Een treurige figuur en een valse profeet. H.A. Gomperts en de
Bilderdijk-herdenking van 1956’. In: Nieuw Letterkundig Magazijn 29/1 (2011), p.30-32.
11 Bomans, Werken V, p.638.
12 Bomans, Werken V, p.639.
13 Bomans, Werken V, p.640. Bomans verwees in zijn citaat naar Jan Adriaansz Leeghwater
(1575-1650), bekend vanwege het droog maken van polders, die onder meer het
Haerlemmermeerboeck (1641) publiceerde.
14 Willem Bilderdijk, ‘Mijne levensbeschrijving’. In: idem, Mengelingen en fragmenten.
Amsterdam, 1834, p.5.
15 Bomans, Werken V, p.640-641.
16 Bomans, Werken V, p.641.
17 Geciteerd naar Marinus van Hattum, ‘Wim Caron en de Bilderdijk-herdenking van 1956’. In:
Marinus van Hattum [e.a.] (red.), Een eeuw rare kostgangers. Vereniging Het Bilderdijk-Museum
1908-2008. Amstelveen, 2008, p.180-181.
18 Peter van Zonneveld, De Romantische Club. Leidse student-auteurs 1830-1840. Leiden, 1993
(Stellingen).
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Gemengde berichten
Jaarvergadering maatschappij
De jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlands Letterkunde 2012 zal
plaatsvinden op zaterdag 9 juni 2012. Meer informatie zult u later ontvangen.

Erelid Maatschappij Hella Haasse overleden
Zoals alom bekend is op 29 september 2011 de schrijfster Hella Haasse overleden.
Zij was sinds 1991 erelid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Bij haar
benoeming heeft de toenmalige voorzitter Dr. R.Th. van der Paardt de laudatio
uitgesproken. Deze staat in het Jaarboek van de Maatschappij van dat jaar vermeld.
In veel kranten, op de televisie en in andere media is Hella Haasse herdacht en
geroemd als een groot en belangrijk schrijfster en als een wijs, bescheiden maar ook
zelfbewust mens met een grote empathie en veel begrip voor andere culturen.
De redactie van het Nieuw Letterkundig Magazijn wil om haar te herdenken graag
verwijzen naar de in memo-riams die Maatschappij-lid, en vriend, Peter van
Zonneveld heeft geschreven in Vrij Nederland 72 (2011) nr. 40 (8 oktober), p.54-55,
en - in wat uitgebreidere vorm - voor het decembernummer van Indische Letteren
26 (2011), nr. 4, p.162-166, onder de titel ‘Altijd een Indisch meisje gebleven’. Deze
tekst heeft hij de redactie van het NLM ter beschikking gesteld. Hieruit wordt hier de
laatste alinea geciteerd:
Wat blijft zijn haar boeken, het resultaat van zestig jaar schrijverschap.
Indië is ook van belang in dat deel van haar werk dat niet over Indië gaat.
Geen enkele andere auteur is zo lang, zo indringend en op zoveel
verschillende manieren bezig geweest met inzicht verwerven in en afstand
nemen van het koloniale verleden als zij. Daarom zal zij binnen de Indische
letteren altijd een unieke positie innemen. Maar we missen haar wijsheid
en haar warmte.

Themamiddag alba amicorum 9 februari 2012 in de
Universiteits-Bibliotheek Leiden vrienden vereend
Op donderdag 9 februari 2012 vindt in de Universiteitsbibliotheek Leiden een
themamiddag plaats over alba amicorum. Vier sprekers schenken aandacht aan de
verzameling van ruim honderd alba alhier.
Het vriendenboek ontstond in de zestiende eeuw in universitaire kringen.
Hoogleraren en studenten legden een album aan waarin bevriende collega's en
medestudenten desgevraagd een geleerde bijdrage als aandenken noteerden. De
Leidse universiteit blijkt voor de verbreiding van deze verzamelhandschriften binnen
Nederland van groot belang te zijn geweest. Ze zijn vooral aangelegd in twee periodes:
circa 1570-1620 en 1750-1800.
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Kees Thomassen en Chris Heesakkers bespreken een selectie van alba uit de twee
genoemde piekperioden, onder meer als bron voor cultuurgeschiedenis (kennis
betreffende sociale netwerken, ideeën over vriendschap, vorm van inscripties, literaire
modes). Kees Smit presenteert het Leidse album van de Utrechtse advocaat en
historicus Arnoldus Buchelius (1565-1641) - ter gelegenheid van deze themamiddag
ook in elektronische vorm. André Bouwman gaat na hoe de Leidse albaverzameling
in de loop der jaren is opgebouwd en introduceert een kleine tentoonstelling met alba
in de Leeszaal Bijzonder Collecties.
Deelname aan de themamiddag is gratis. Belangstellenden kunnen zich per email
aanmelden bij:
a.t.bouwman@library.leidenuniv.nl

NLM-redactielid Rick Honings gepromoveerd op leidse literaire leven
1760-1860
Op 5 oktober 2011 is Rick Honings, redactielid van het Nieuw Letterkundig Magazijn,
aan de Universiteit Leiden gepromoveerd. Tegelijkertijd verscheen de handelseditie
van zijn proefschrift: Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden
1760-1860.
Deze titel is ontleend aan het gedicht ‘Afscheid aan Leyden’, dat Willem Bilderdijk
in 1827 publiceerde. Hiermee gaf hij een treffende typering: Leiden was tussen 1760
en 1860 een broedplaats van culturele activiteiten.
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Na de culturele bloeiperiode van de late zestiende en vroege zeventiende eeuw nam
de stad een minder prominente plaats in, maar in de tweede helft van de achttiende
eeuw vond er een heropleving plaats. Deze was mede te danken aan de oprichting
van twee belangrijke literaire genootschappen: de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde en Kunst wordt door arbeid verkreegen. Tot in de tweede helft van de
negentiende eeuw nam Leiden opnieuw een sleutelpositie in.
In deze roerige tijd vervulde de literatuur een sociale functie. Het boek laat zien
hoezeer de letterkunde verweven was met historische gebeurtenissen zoals de strijd
tussen patriotten en prinsgezinden, de buskruitramp van 1807, de Belgische Opstand
en de revolutie van 1848, en het zoeken naar nationale eenheid en identiteit.
Tegelijkertijd wordt een levendig beeld geschetst van het literaire leven in een
Hollandse provinciestad. In het kader van het literaire leven wordt ook uitvoerig
aandacht besteed aan de geschiedenis van de Maatschappij.
Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Primavera Pers te Leiden. Het bevat 497
pagina's en is verlucht met ongeveer 250 illustraties, waarvan circa veertig in kleur.
Prijs: € 39,50. ISBN 978-90-5997-114-1. Voor Maatschappij-leden bedraagt de prijs
€ 30, - (exclusief verzendkosten).
Meer informatie:
r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl

‘Enge dingen: het aangetaste lichaam’ In museum Meermanno te Den
Haag
Tentoonstelling van 19 november 2011 t/m 19 februari 2012
Gastconservator Adriaan van Dis
De menselijke fascinatie voor het afwijkende of het door ziekte getekende lichaam
staat centraal in deze tentoonstelling, waarvan het thema is aangedragen door Adriaan
van Dis.
De tentoonstelling combineert beeldmateriaal uit medische boeken met
driedimensionale wasmodellen. Hierdoor ontstaat een visueel palet van het aangetaste
lichaam uit vooral de negentiende en twintigste eeuw.
‘De beschadiging. Bij mens en dier. Het kwetsbare boeit. Misschien is het een
afwijking, maar ik zie in het kapotte altijd de heelte die er niet mocht zijn. De kapotte
dingen kijken mij aan. Ze zoeken contact en zeggen: zie toch hoe menselijk het
monster is.’ (Adriaan van Dis, 2011)
Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige publicatie met een inleiding van
Adriaan van Dis, een essay van Mieneke te Hennepe en veel foto's. (Wbooks, €
17,95) (Info: Aafke Boerma, pr/marketing, boerma@meermanno.nl, telefoon
0623637101)
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Vierde deel van het Sailing Letters Journaal verschenen bij de Walburg
Pers
In november 2011 is het vierde deel van het Sailing Letters Journaal, De gekaapte
kaper. Brieven en scheepspapieren uit de Europese handelsvaart, verschenen bij de
Walburg Pers. Het project Sailing Letters is een initiatief van de Koninklijke
Bibliotheek in samenwerking met het Nationaal Archief, de Universiteit Leiden en
de samenwerkende Maritieme Fondsen. De boeken verschijnen onder redactie van
Erik van der Doe, Perry Moree en Dirk Tang, allen maritiemhistorici.
De volgende drie delen bevatten stukken van een groot aantal auteurs:
- De dominee met het stenen hart en andere overzeese briefgeheimen (deel 1).
- De smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit de West (deel 2).
- De gekaapte kaper. Brieven en scheepspapieren uit de Europese handelsvaart
(deel 4).

Het derde deel, De voortvarende zeemansvrouw. Openhartige brieven aan geliefden
op zee is verzorgd door Marijke van der Wal (bijzonder hoogleraar Geschiedenis
van het Nederlands aan de Universiteit Leiden) samen met haar onderzoeksteam en
met medewerking van twee historici. Dit deel laat in het bijzonder zien wat de
gekaapte brieven voor historisch taalkundig onderzoek betekenen.
Project Sailing Letters
Eeuwenlang zijn de brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden en
hun familieleden, de scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes en
kwitanties bewaard in het archief van The National Archives in Londen. In dit
omvangrijke archief zitten ongeveer 38.000 in het Nederlands geschreven brieven
en andere documenten. Dat is een deel van de buit die Engelse kapers in de
zeventiende en achttiende eeuw veroverden op Nederlandse schepen. Het project
Sailing Letters, gestart in 2004, wil de bekendheid van de brieven en documenten
vergroten en ze toegankelijk maken voor onderzoekers. In 2011 is het project Sailing
Letters, inclusief de index die op globaal niveau het Nederlandse archiefmateriaal
ontsluit, overgedragen aan het Nationaal Archief. Meer informatie: index Sailing
Letters.
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