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Door Henk Jongsma

Dichterlijke vertellingen
Inleiding
Gedichten? Dat zijn toch van die rare teksten waar je
meestal niet veel van begrijpt?
Ja, soms is dat zo. En dat is helemaal niet erg. Rob
Schouten, zelf dichter en kenner van poëzie, bespreekt in
het tijdschrift Awater (jaargang 18 nummer 3, najaar 2019)
een gedicht van Elma van Haren. ‘Eerst maar eens kijken
wat er zo’n beetje staat,’ zegt hij. En dan ziet hij, rustig
lezend, allerlei mogelijkheden en komt zo tot een conclusie:
dit wilde de dichter met dit gedicht onder woorden brengen.
Maar zo ingewikkeld is het gelukkig niet altijd. Er bestaat
ook het genre van het light verse, waarvoor Drs P de mooie naam plezierdicht bedacht.
‘Subgenre van de poëzie waarin men minder serieuze, luchthartige en humoristische
gedichten onderbrengt. In dit type poëzie speelt vooral het amusementsgehalte een
doorslaggevende rol, maar het is vrijwel onmogelijk om de precieze grenzen van het
genre aan te geven, want ook de betekenisvolle satire wordt eronder gerangschikt.
Uiteenlopende soorten poëzie worden met deze term benoemd, zoals de limerick,
nonsenspoëzie, clerihew, ollekebolleke, palindroom, pantoum, parodie, pastiche-2,
burleske literatuur, travestie, macaronisch gedicht e.v.a.’ zegt het Algemeen
Letterkundig Lexicon
(https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_01702.
php).
Bekende Nederlandse plezierdichters zijn o.a. Drs P, Willem Wilmink, Ivo
de Wijs, Driek van Wissen, Kees Stip, Patty Scholten, Jan Boerstoel, Frank
van Pamelen, Hans Dorrestijn, Annie M.G. Schmidt en Lévi Weemoedt. Een
mooie bloemlezing van plezierdichten is Ik wou dat ik twee hondjes was,
samengesteld door Vic van de Reijt. De titel ervan is geleend van het
bekende gedicht van Godfried Bomans:
Ik zit mij voor het vensterglas
onnoemlijk te vervelen.
Ik wou dat ik twee hondjes was,
dan kon ik samen spelen.

Opzet van deze lesbrief
In de negentiende eeuw was, naast het plezierdicht (dat toen nog niet zo heette) een
ander soort gedicht populair: de versvertelling. Dat waren lange, soms heel lange
verhalen, in versvorm: dus op rijm en in een vast metrum. Het gaat dus om een berijmd
verhaal, en werd ook wel verhalend gedicht genoemd. In deze lesbrief vind je zeven
versvertellingen.
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Bij elke vertelling vind je:
•
een korte introductie van de dichter
•
een paar verduidelijkingen
Maar doe wat Rob Schouten zei: Ga gewoon lezen en je zult zien dat er niks moeilijks
aan is. En natuurlijk, het vers moest rijmen en moest in de maat geschreven zijn. Daar
hadden de dichters handigheidjes voor. Ze lieten bijvoorbeeld een of meer letters weg,
zodat van twee lettergrepen er één werd gemaakt. In het eerste gedicht lees je
bijvoorbeeld dat de ruiters in ‘t zaal sprongen. Nee, dat had natuurlijk niks met een grote
zaal te maken, die ruiters sprongen gewoon in het zadel. Maar door deze samentrekking
kon Tollens de versregel wel mooi laten rijmen op het woord straal uit de eerste
versregel. Enzovoort ...

Doelgroep
Deze lesbrief kan worden gebruikt in alle klassen van de bovenbouw havo en vwo.
Opdracht 1
1
2
3

Zoek van een van de in de inleiding genoemde plezierdichters een gedicht dat je
aanspreekt. Je kunt ze vinden in de bloemlezing van Van de Reijt, maar ook op
internet, bijvoorbeeld op https://www.gedichten.nl.
Leg kort uit waarom je dit gedicht mooi vindt.
Een plezierdicht is niet hetzelfde als nonsenspoëzie. Leg kort uit waarom het door
jou gekozen gedicht geen nonsenspoëzie is.

1

Hendrik Tollens – De Noord-Amerikaanse jager

A

De dichter

Tollens (1780 - 1856) was in zijn tijd Nederlands populairste
dichter. Toen in 1822 zijn verzamelde gedichten (in twee
delen) werden uitgegeven, werden er tienduizend exemplaren
van verkocht. En dat terwijl Nederland maar 3 miljoen
inwoners had. Zo’n oplage haalt nu geen enkele dichter meer.
Meer informatie
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=toll003
https://literatuurmuseum.nl/overzichten/activiteitententoonstellingen/pantheon/hendrik-tollens
https://www.literatuurgeschiedenis.nl/19de/auteurs/lg19024.h
tml
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Tollens

Opdracht 2
1
2
3
4

Wat was het beroep van Hendrik Tollens?
In welke stad staat zijn standbeeld?
Wat is zijn beroemdste gedicht?
Tollens wordt de schrijver van huiselijke gedichten genoemd. Wat zijn dat?
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Een paar verduidelijkingen

De jachtstoet vloog, bij d’eerste straal – vroeg in de morgen gaat een groep jagers op
pad
brakken – honden
grebben – smalle sloten, greppels
roer – geweer
spriet – speer
rossen – paarden
lood – kogel
loof – bomen, struiken
C

De Noord-Amerikaanse jager

De jachtstoet vloog, bij d’eerste straal
Der najaarszon, uit kamp en dal,
Met wapenklank en horenschal,
Met spriet en mes en roer in ’t zaal.
De jachtschreeuw klonk door bos en velden:
’t Zou buffel, ree en eland gelden.
Zo ving het aan; zo ging het voort.
De drift naar buit, de dorst naar eer
Ontgloeiden ’t hart van knecht en heer;
Het vluchtend wild werd nagespoord;
De rossen briesten, schuimden, snoven;
De brakken roken in de kloven.
Zo ging het voort, berg op en af,
De wouden in, de grebben door,
Langs heiden, met of zonder spoor,
Door stof en slijk, in éne draf,
Langs rotsen en verbrokte paden,
De spriet geveld en ’t roer geladen.
Een hunner echter, min verhit,
Maar meer op kunst en list gevat,
Verkoos een min gevaarlijk pad,
En dwong zijn ros tot zachter rit;
Hij liet de makkers voorwaarts stuiven
En spottend hem van verre wuiven.
Hij was wel zeker van zijn buit:
Hij had van jongs door ’t woud gezwierd,
De taal geleerd van al ’t gediert;
Hij wist hoe ’t loeit of blaat of fluit;
En wat in veld of bos mocht leven,
Kon hij verstaan en antwoord geven.
Zo lokte hij uit hol en grot,
Uit ieder veld, uit ieder bos,
Gazel en bever, wolf en vos,
En kreeg hen langzaam onder ’t schot;
En als zij ’t minst aan onraad dachten,
Dan brandde ’t lood hen door de vachten.
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Ook kwam hij telkens - hij het meest Met keur van wildbraad ’s avonds weer.
De beker ging te zijner eer’
Op menig nachtlijk jagersfeest;
En, liep de kans eens allen tegen,
Hij liet het braadspit nooit verlegen.
Ook nu - nu school hij weer in ’t loof,
En hield de spriet aan d’ene kant,
Het dubbel roer in de andre hand:
Zo keek hij uit naar klip en kloof,
En, wel bedekt door struik en doren,
Liet hij somwijl zijn lokstem horen.
En zie! terwijl hij rondom schouwt,
Daar schiet een hinde, vliegensvlug,
Van uit het loof - in ’t loof terug Nog eens vooruit, en weer in ‘t hout...
Verwilderd was zij aangestoven,
Verdeeld in twijflen en geloven.
Zij had, verschrikt van ’t jachtmisbaar,
Beducht voor ’t weerloos jong vooral,
Zich voortgerept langs berg en dal;
Zij dacht, het veulen volgde haar:
Maar toen ze in ’t loof zich nedervlijde Geen veulen kwispelde aan haar zijde.
Och, raadloos sprong zij ijlings op;
Zij riep, zij kreet, zij blaatte luid;
Het kille doodzweet brak haar uit;
Zij vloog langs dal en heuveltop;
Zij zwom door kreken en door vlieten,
En gaf om roeren noch om sprieten.
En hoor! daar klinkt opeens de stem
Des jagers, die haar kreet verstaat:
Hij antwoordt haar, hij lokt, hij blaat;
Zij hoort, zij hoopt, zij nadert hem...
Wel wijkt zij telkens in ’t gebladert’,
Maar luistert weer, en hoort en - nadert.
En eensklaps - eensklaps staat zij pal...
Dat is geen dwaling, geen bedrog!
Al ziet zij ’t niet zij hoort het toch!
Haar veulen zoekt in ’t zelfde dal...
En, ’t oog geboeid aan struik en bomen,
Wacht - staart ze van waar ’t op zal komen.
De sluwe jager, oog en oor,
Legt midderwijl bedachtzaam aan:
’t Zal lijnrecht door de hersens gaan,
Te midden van de horens door...
Geen schoner schot van heel zijn leven!
Dat zal hem nieuwe jachtroem geven.
En vast van hand, en vast van blik,
Loert, mikt en richt hij wisser steeds;
Zijn vinger raakt de trekker reeds...
o God! hij deinst ineens van schrik!
Zijn boezem jaagt, zijn leden trillen;
Hij dreigt zijn huivring uit te gillen.
© THIEMEMEULENHOFF, 2020
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Hij zag, terwijl de hinde tuurt,
De vreugd der hoop in ’t zoekend oog,
De vrees, dat haar de hoop bedroog,
De twijfling, die te pijnlijk duurt;
Hij zag een traan haar oog ontrollen,
En ’t bloed scheen hem om ’t hart te stollen.
o God! zo stond ook, in zijn jeugd,
Zijn moeder dikwijls op de wacht,
Als hij te laat kwam van de jacht;
Zo vonkelde ook haar blik van vreugd;
Ook zulk een traan dreef haar in de ogen,
Tot weer de vreugd die op deed drogen.
Nee (dacht hij) nee! bewaar ons, Heer!
Als toen een wouddier mij en haar
Op eens gescheurd had van elkaar...
Doch nee! hij had geen denkkracht meer;
Zijn ziel was van ’t besef doordrongen:
De dieren minnen ook hun jongen.
En, kort beraden, ras gedaan!
Hij brandt zijn roer af in de lucht.
De hinde schrikt en rilt en vlucht;
Haar hoeve liet geen teken staan;
Langs heuvels op, in dalen neder,
Zocht zij haar veulen elders weder.
Maar toen bij ’t feestmaal in de nacht
Weer heer en knecht zich had verzaamd,
Toen stond de jager diep beschaamd,
Die niets ten dis had aangebracht;
Hij liet de makkers brassen, klinken,
Maar kon niet eten, kon niet drinken.
En toen hij eindlijk, lang gekweld,
Hun had verhaald wat hem weervoer,
Toen steeg de spot met luid rumoer
En schaterde om de weke held; Doch, hoe verguisd en uitgefloten,
Ik had hem graag aan ’t hart gesloten.
H. Tollens, Laatste gedichten, eerste deel, p. 49-56, Gezamenlijke dichtwerken deel X.
Opdracht 3
1

Vul het schema in.

Tollens – De Noord-Amerikaanse jager
1 Wie is de hoofdpersoon?
2 Wat is zijn eerste doel?
3 Welke omstandigheden of eigenschappen
kunnen hem helpen om dat doel te bereiken?
4 Wat is later zijn doel?
5 Waardoor verandert hij van gedachten?
6 Wat is het gevolg voor hem persoonlijk?
7 Wat vind je van dit verhaal?
8 Wat vind je van de gedachte die achter dit
verhaal zit?
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2

Vorm een groepje van vier en bespreek jullie uitwerking. Je moet elkaar je
invulling en je mening duidelijk kunnen maken. Misschien moet je na de
bespreking iets corrigeren of aanvullen.

2

A.C.W. Staring – De hoofdige boer

A

De dichter

Antoni Christiaan Winand Staring (1767 - 1840) leefde en
werkte op het landgoed De Wildenborch bij Vorden. Bekend
van hem bleven bijvoorbeeld de Jaromir-cyclus (een
dichterlijke vertelling over de streken van de student
Jaromir), zijn puntdichten en het prachtige liefdesgedicht
Herdenking. De Wildenborch bestaat nog steeds en wordt
nog steeds bewoond door de familie Staring.
Meer informatie
http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/1_An
toni_Christiaan_Wynand_Staring
https://literatuurmuseum.nl/artikelen/landbouwkundigeen-dichter
https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/antoni-staring
https://historiek.net/het-complexe-beeld-vanstaring/69225/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=star003
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anthony_Christiaan_Winand_Staring
Opdracht 4
1
2
3
4

Staring is niet alleen bekend als dichter. Waardoor nog meer?
Wat zijn puntdichten?
Wat herinnert in Almen nog aan de dichter Staring?
Waar vind je een standbeeld van deze dichter?

B

Een paar verduidelijkingen

Almen – een dorp in de buurt van Lochem
Berkel – het riviertje waaraan Almen ligt
voorde – een doorwaadbare plaats in een rivier, waar mensen (en dieren) overstaken
toen er nog geen brug was
hoofdig – koppig, eigenzinnig
© THIEMEMEULENHOFF, 2020
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Het motto is geciteerd uit een anoniem Engels gedicht The Miry Way; or obstinate
Farmer. Staring gebruikte vaker buitenlandse gedichten als voorbeeld.
tempelschaar – de mensen die naar de kerk wilden
per bezemstok – er was een oud verhaal over een heks die zo de rivier overstak
kerkedienaar – dominee, predikant
sermoen – preek
emeritus – gepensioneerde dominee
jicht – reuma
kalmink noch sergie – stoffen waarvan kleren waren gemaakt
paai – oude man

landgoed De Wildenborch

standbeeld van Staring

Foto’s: Henk Jongsma

C

De hoofdige boer. Een Zutphense Vertelling.

- swerving from our father’s rules
Is calling all our fathers fools.
Elk weet, waar ’t Almens Kerkje staat,
En kent de laan, die derwaart gaat.
Een duiker perst daar, onder ’t spoor,
Zijn schuim tot in de Berkel door:
Al golft rondom de wintervloed,
Men komt ter preek met droge voet.
Eens was het anders hier ter steê,
Wanneer een voord den weg doorsnee’;
En ’t brugje, naast die voord geleid,
De smaad droeg van zijn nieuwigheid.
Ik vond een boek, dat meldt daarvan,
Wat volgen moet, zo ’t rijmen kan.
De voord, dan min dan meerder diep,
Naar sloot en scheigrep stond of liep,
Was Almens ganse tempelschaar,
Vooral de meisjes! tot bezwaar.
Met schade aan dure feestkledij,
Kwam menig aardig kind niet vrij;
Men raakte in zweet op ’t lange pad;
Met vatte koude in ’t modderbad;
En de ijver om ter kerk te gaan
Bracht buikpijn en geen stichting aan.
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Kortom die voord was elks verdriet,
In Almens needrig dorpsgebied!
Van toen de Meid, per bezemstok,
De schoorsteen uit daarover trok,
Tot, na verloop van eeuw en dag,
De toverkunst begraven lag.
Wanneer een Kerkdienaar kwam,
Die ’t oud gebrek ter harte nam,
En, op een zondag, na ’t sermoen,
Zijn woord aldus begon te doen:
‘Mijn Vrienden, in mijn prille tijd,
Ten herder van dit oord gewijd,
Zwom ik, met onbezweken trouw,
Mijn kudde voor, naar ’t kerkgebouw.
Ook heden nog, hoe grijs van kin,
Schoot ik getroost de slibkuil in;
Maar ’t wil niet meer, en blijft het dus
Zo heet ik ras emeritus!
Met droge hoest en jicht bezocht,
Verlaat mij kracht en ademtocht.
Nog tweemaal als vandaag doorweekt,
Eilaas, dan heb ik uitgepreekt!
Een Brug, op ’t smalste, naast de voord,
Uit planken van ’t geringste soort,
Ziet daar mijn wens! Vergeet toch niet,
Wat ge in die poel al schoenen liet!
Denkt aan uw kostlijk zondagsgoed,
Bedorven door die moddervloed!
Licht vindt gij, eer het werk verjaart,
Uw voorschot dubbeld ingespaard;
En ik behoef dan baai noch drop,
En luik weêr als een arend op!’
Hier zweeg de Man. Zijn aanspraak had
De luidjes bij hun zwak gevat.
Het stuk kwam ernstig op ’t tapijt;
En wat men hoorde, wijd en zijd,
Was, viermaal dertig dagen lank,
Slechts palen, balken, rib en plank;
En, driemaal dertig andermaal,
Slechts planken, ribben, balk en paal!
Ja, ’t scheen, zo ver de Berkel vloeit,
Zou ieder boord met hout beschoeid;
Of dat een reuzenzoldering
Den ganse stroom verdekken ging.
Doch, met Aprilmaands lesten dag,
Moest blind zijn, die de brug niet zag!
Nog blinder, die met Juli kwam,
En niets van ’t groen portaal vernam;
Ter dankbetonende offerand,
Door ’t Maagdengild daarop geplant!
’t Had reden! want, hoe kerks men was,
De vlierpot bleef nu in de kas;
Kalmink noch sergie liep gevaar
En schoenloos werd geen wandelaar.
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Zo groeide een wijsgegeven raad
Ten milden oogst van zegenzaad!
En toch, dat werk, met roem bedekt,
Had Scholte Stugginks gal gewekt!
Daar kwam hij! Zonder ba of boe;
Gelaarsd, tot aan de heupen toe;
Een knubbelstok in iedre hand,
Kwam onze Paai, en stak van land,
Zo vaak de preekklok werd gehoord,
De brug bezijden, in de voord!
Het vroegre kerkvolk, droog daarnaast,
Was van dit vreemd bedrijf verbaasd,
En ’t vragen keek uit elk gezicht;
Doch ieder hield zich wijslijk dicht:
De troep kwam later op het pad,
Daar Scholte Stuggink praat voor had:
Zijn makkers, uit de gulden tijd,
Die springend de eerste schoenen slijt.
’t Waarom en ’t hoe bleef dus gespaard,
Tot Wolter, naar den eis bejaard,
Door gunstig toeval, juist van pas
Getuige van ’t spektakel was.
‘In Goôs naam, zeg ons, Scholtebuur’
Hief Wolter aan ‘wat raarder kuur!
Hoe plompt gij ons zoo dol voorbij?
Geloof, de brug draagt u en mij!’
‘Ja’ klonk het uit de modderzee
‘De Scholtebuur en gij zijn twee!
Gelooft hij niet, wat gij gelooft,
Zo menig mens, zo menig hoofd.
Zie daar! al werd uw brug van steen,
Toch zal ze Stuggink nooit betreên!
Wie ere geeft krijgt eer weêrom:
Onze ouders waren ook niet dom!
Een brug valt ligt in een te slaan;
Onze ouders hebben ’t nooit gedaan;
Zij gingen, waar nu Stuggink gaat,
Eeuw in eeuw uit de modderstraat.
Al weten wij de reden niet,
’t Is vast op goede grond geschied;
En hebt gij hier een brug gemaakt,
Zo hebt ge uw’ ouders eer geraakt!
Laat dit genoeg zijn, Wolterbuur;
De klok houdt op; ’t is negen uur.
Bouwt gij een brug om droog te gaan?
Ik kom er ook, met laarzen aan!’
Opdracht 5
1

Vul het schema in.

A.C.W. Staring – De hoofdige boer
1 Wie zou je als hoofdpersoon kunnen
aanwijzen?
2 Wat is zijn belangrijkste eigenschap?
3 Welk probleem werd in dit verhaal opgelost?
4 Wie of wat gaf de aanzet tot die oplossing?
© THIEMEMEULENHOFF, 2020
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Waarom is die oplossing niet voor iedereen
acceptabel?
Wat vind je van dit verhaal?
Wat vind je van de gedachte die achter dit
verhaal zit?

2

Vorm een groepje van vier en bespreek jullie uitwerking. Je moet elkaar je
invulling en je mening duidelijk kunnen maken. Misschien moet je na de
bespreking iets corrigeren of aanvullen.

3

Willem Bilderdijk – Roosjen

A

De dichter

Willem Bilderdijk (1756 - 1831) was iemand die zijn mening,
die heel vaak van de gangbare afweek, niet onder stoelen of
banken stak. Kortom, hij was een zeer omstreden figuur, die
zelfs een aantal jaren in ballingschap leefde. Hij werkte
aanvankelijk als advocaat, later vooral als privaatdocent. Hij
liet een groot oeuvre na met toneelstukken, verhandelingen,
gedichten, geschiedenissen ...
Meer informatie
https://www.literatuurgeschiedenis.nl/19de/auteurs/lg19020.h
tml
https://www.kb.nl/themas/nederlandse-poezie/dichters-uithet-verleden/willem-bilderdijk-1756-1831
https://literatuurmuseum.nl/overzichten/activiteitententoonstellingen/pantheon/willem-bilderdijk
http://www.willembilderdijk.nl/
http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/bilderdijk/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=bild002
Opdracht 6
1
2
3
4
5

Waarom moest Bilderdijk een aantal jaren in ballingschap leven?
Bilderdijk had een merkwaardige jeugd. Wat was daar zo merkwaardig aan?
In welke stad gaf hij vooral zijn privaatlessen?
Schrijf de naam op van een van zijn bekendste leerlingen.
Bilderdijk was niet alleen dichter, hij schreef ook over andere zaken. Noteer
minstens twee terreinen waarop hij ook actief was als schrijver.

B

Een paar verduidelijkingen

stenen – kreunen
kluis – hut, klein huisje
moeshof – groentetuin
achterwegspoort – deur in het hek achterin de tuin
stoving – warmte
echtsnoer – huwelijk
dukaten – geld
kwansuis – quasi, niet echt
wichtje – meisje, kind
burger – Gottfried August Bürger, Duits dichter
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Roosjen

In Duivenheim kent men des Farheers hof,
Daar spookt het bij nacht door de bladeren.
Daar fluistert, daar kreunt het, daar zucht het zo naar!
Daar wordt men zo angstig een stenen gewaar,
Als ’t duifje doet horen in ’s levens gevaar,
Wanneer het een havik voelt naderen.
Daar flikkert een vlam aan de waterkant,
Die wemelt en dwaalt langs de biezen.
Daar treft men een plekje, waar ’t gras niet op vat,
Dat wordt van de dauw of de regen niet nat;
De wind ruist er, huivrig, door ’t trillende blad,
En doet er u de aders bevriezen.
De Dochter des Farheers van Duivenheim
Was eventjes zeventien jaren:
Een Duifje gelijk, zo onnozel en zoet;
Een meisje vol schoonheid en levendig bloed:
En schaars had een knaapje dat meisje ontmoet,
Of ’t wenste om met Roosjen te paren.
Aan de overzij’ van een lopende beek,
Die ginds van de heuvel kwam jagen,
Vertoonde zich, hoog uit de rijzende grond,
En schitterde en blonk hele mijlen in ’t rond,
Wanneer er de zon tegen avond op stond,
Een Landhuis van oudere dagen.
Daar leefde de Jonker van Valkenstein
In overvloed, wellust, en weelde.
Het meisje sloeg dikwijls haar oog op dat huis;
En als zij de Jonker, in woelig gedruis,
De jachtstoet zag leiden nabij aan haar kluis,
’t Was, of het haar hartje dan streelde.
Hij schreef haar een briefje op zijden papier,
Omtogen met goudene randen!
Hij vouwde zijn beeldtnis in ’t vleiende blad,
Op ’t schoonst in een hartje van paarlen gevat,
Verlokkend geschilderd, hoogkostbaar geschat:
En speelde ’t het meisje in handen.
‘Lief Roosjen, laat lopen al wat om u vrijt:
Vergooi u niet, lust van mijn leven!
U wordt vrij wat beters door ’t noodlot gespaard.
Gij zijt mij de schoonste, de minlijkste op aard;
En ’k acht u de beste der Ridderen waard;
En waard, om bevelen te geven.
Ik heb u een woordje te zeggen, lief kind!
Maar moet u in ’t heimelijk spreken.
Mijn aanzoek waar mooglijk uw vader verdacht.
Ik zal aan uw huis zijn om ’t midden der nacht;
Indien gij mij dan op uw kamer verwacht,
Zo geef mij een kennelijk teken.’ -
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Zij gaf hem geen teken: maar echter hij kwam;
Geheel in zijn mantel gewonden,
Gewapend met jachtmes en zwanger pistool,
De voeten omwikkeld met viltene zool,
En sloop als een schaduw door moeshof en kool:
En stilde de wakende honden.
Daar staat hij, daar draait hij, daar loert hij in ’t rond,
Geschokt tussen vrezen en hopen;
En stapt op de tenen dat niemand hem hoort,
Met de oren strak luistrend, door de achterwegspoort,
En zo naar de stulpdeur al tastende voort,
En, net! doet het meisje hem open!
Daar weet hij de schone haar oor en haar hart
Zo zoet, zo bekruipend te strelen!
Ach! ’t hart van het meisje was teder en zacht;
De ontroering zo hevig, zo boven haar macht;
Hij spaarde geen poging, geen lokaas, geen kracht,
Om haar in zijn vuur te doen delen.
Ach! ’t hart van een meisje is teder en zacht!
Haar schuwheid zo schielijk te tammen!
Hij zwoer haar, voor eeuwig, een eeuwige gloed;
Hij klemt haar in de armen, hij valt haar te voet,
Vervoert haar de zinnen, ontsteekt haar het bloed,
En zet haar verbeelding in vlammen.
Hij leidt ze op een bedje, met bonen beplant,
En voelt, dat de leden haar beven.
Daar jaagt haar het hartje, daar zwelt haar de borst!
Daar blust zij, begoocheld, zijn ziedende dorst!
Daar heeft hij haar onschuld voor eeuwig bemorst!
Haar zielsrust de doodsteek gegeven!
Welhaast zien de bonen bij ’t groeien van ’t jaar,
Haar geurige bloesems verdrogen.
Daar vindt zich het meisje zo kwalijk, zo bang;
Daar vallen de nachten haar slaaploos en lang:
Verlept haar het roosje op voorhoofd en wang;
Verdooft zich de glans van haar ogen.
En als nu de stoving van hogere zon
De peul aan de boonstaak deed rijpen;
En ’t zwellende kersje zijn blosje schier had;
Toen rees haar de boezem van ’t moederlijk nat,
En ’t keursje, dat altijd zo puntigjens zat,
Begon haar de middel te nijpen.
En als nu de sikkel te veldewaart ging
Om d’ akker zijn schatting te vergen;
De najaarswind over de stoppelen woei,
En ’t aardrijk ontblootte van leven en groei,
En ’t woud zich ontkleedde op ’t stormengeloei;
Toen liet het zich niet meer verbergen.
Haar vader, een grijsaard, gevoelig voor smaad,
Valt straks in een radeloos huilen.
‘Hergeef mij (dus krijt hij) mijn kind en mijn eer!’
Hij stoot met de vuist haar in dolheid ter neêr,
En slaat haar het lichaam, zo krank en zo teêr,
Vol bloedige wonden en builen. © THIEMEMEULENHOFF, 2020
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Hij stoot haar ten huis uit bij donkere nacht,
Bij ’t snerpen der winterse vlagen.
Zij steigert door rotsen, door hagel, en wind,
Beklautert de heuvel, van droefheid ontzind,
En sleept zich naar ’t landhuis, om hem, die zij mint,
Haar razende smarten te klagen.
‘Ach! (zegt ze) gij hebt mij tot moeder gemaakt,
Eer dat ge mij vrouw hebt doen worden.
Beschouw hier, beschouw hier mijn jammer en smaad!
Beschouw hier de vrucht van uw roekloze daad:
En hoe mij het lichaam in pijnen vergaat;
En hoe mij de kaken verdorden!’
Zij valt hem al nokkend en snikkend om ’t hart.
‘Ach! dat ik u schreiend bezwere,
Herstel wat gij me eens onherroeplijk misdeedt!
Gij hebt mij gestort in een’ afgrond van leed;
Met schande beladen, zo trouwloos als wreed:
ô Breng mij nu weder ter ere!’ ‘Arm meisje (hernam hij)! hoe deert mij uw staat!
Wij zullen ’t die beul doen berouwen.
Maar maak u door ’t klagen niet ieder ten spot:
Blijf bij mij, en troost u, bedaard in uw lot!
Ik zal u een kamer doen geven op ’t slot,
En komen u daar onderhouen.’ ‘Ach! Hier is geen tijd meer voor langer beraân!
Geen troost in bedaardheid te vinden.
Hebt ge eenmaal aan Roosjen uw liefde verpand,
Zo doe zonder uitstel uw eden gestand;
Zo leg voor Gods aanschijn uw hand in haar hand,
En laat ons het Echtsnoer verbinden!’ ‘Zacht, meisje! zo heb ik het nimmer verstaan.
Hoe zou ik mijn hand aan u schenken?
Gij weet, dat ik spruit uit een edele stam:
Wat waar het, indien ik (o argeloos lam!)
Een meisje als u tot mijn Echtgenoot nam!
Hoe zou ik mijn’ adeldom krenken!
Lief bekje, ik breek u mijn woord echter niet:
Steeds zult ge mijn troetellief wezen.
En, staat u mijn jager of kamerknecht aan,
Zo mag er een handvol dukaten op staan,
Om met hem kwansuis voor de Farheer te gaan,
Zo hebt ge geen opspraak te vrezen.
‘Dat God u, ontmenste, verharde barbaar!
Dat God u ter hell’ doe verzinken!
Onteerde ik, als gade, uw hoogaadlijke bloed,
Waarom dan, ô booswicht, uw eerloze gloed,
Waarom dan uw lust met mijn onschuld geboet?
Mij in mijn geween doen verdrinken?
Ga heen dan, en neem u een wijf als u past.
Doch eens moet het blaadje zich wenden!
God ziet ons, en hoort ons, en weigert geen recht.
Eens moet ge in uw hoge, uw aadlijke echt,
De laagste, verachtste, verachtlijkste knecht
Uw bed voor uw ogen zien schenden!
© THIEMEMEULENHOFF, 2020
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Gevoel dan, verrader! gevoel dan hoe ’t smaakt,
Aan eer en geluk te verzaken!
Poog, poog dan uw voorhoofd, met oneer belaân,
Op muren en wanden te pletter te slaan;
Verwens uw geboorte, vervloek uw bestaan;
En - stort u de hel in de kaken!’ Zij scheurde zich woedend van uit het kasteel,
En kan ’t in haar wanhoop niet harden!
Daar rent ze nu henen door heide, door gras,
Door distels en dorens, door slijk en moeras,
Bij ’t huilen der honden en ’t ravengekras,
En rijt zich de voeten aan flarden.
‘Waar heen nu, waar henen, ontfermende God!
Waar zal ik, verlaatne, mij wenden!’
Dus roept zij, vertwijfeld aan onschuld en eer,
En vindt in de hof van haar vader zich weêr,
En zijgt daar op ’t eigenste plaatsje ter neêr,
Daar de aanvang was van haar ellenden.
Daar kruipt zij en wringt zich, en wentelt langs de aard,
En voelt zich het ingewand scheuren.
Daar grijpt haar de weedom des barensnoods aan;
Daar waant ze in de vlagen der pijn te vergaan:
En vindt tot haar leger geen handtjevol blaân,
Om ’t krimpende lijf op te beuren.
Daar scheurt zich een wichtje van onder haar hart,
In wilde en ondraaglijke smarte.
Daar gilt zij, verwilderd, en wordt het gewaar,
En wringt zich de handen met gruwzaam misbaar,
En rukt zich de haarnaald verwoed uit het haar,
En drijftze het kindje in ’t harte.
En nauw is die gruwel, die bloedschuld begaan,
Of straks komt haar geest tot bedaren.
Verbaasdheid, en ijzing, en gruwen vangt aan!
Zij waagt het, haar ogen ten hemel te slaan!
‘ô Jezus, mijn Heiland! wat heb ik gedaan!’
En ’t bloed vliegt terug in heur aren.
Zij groeft met haar nagels voor ’t lijkje een graf,
Aan ’t kantje van ’t biezige water.
‘Daar! rust daar, mijn wichtje, tot jammer gebaard!
Hier zijt ge voor eeuwig voor schande bewaard.’
Dus spreekt zij, en plompt zich het hoofd in de vaart,
Met woest en afgrijslijk geschater! Dat is nu die vlam aan de waterkant,
Die wemelt en dwaalt langs de biezen.
Dat is nu dat plekje, waar ’t gras niet op vat,
Door dauw noch door regen bevochtigd met nat,
Daar ’t windje steeds schuifelt door ’t trillende blad,
En de aders van ijzing bevriezen.
Somwijlen vertoont zich daar boven de stroom,
Wanneer men het vlamtje ziet blinken,
Een schijnsel, een schaduw met grimmig gelaat,
En blaast op het lichtje, zo lang het daar staat,
En tracht het te blussen, maar woelt zonder baat,
Tot dat men ’t in ’t riet ziet verzinken.
© THIEMEMEULENHOFF, 2020
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Burger vrij nagevolgd.
Opdracht 7
1

Vul het schema in.

Willem Bilderdijk – Roosjen
1
Welk merkwaardig verschijnsel moet met dit
verhaal worden verklaard?
2
Wie is de hoofdpersoon?
3
In welke omstandigheden leeft ze?
4
Wat is haar wens?
5
Welke eigenschap wordt haar noodlottig?
6
Wie is de schurk van dit verhaal?
7
Wat wil hij?
8
Welk probleem ontstaat er?
9
Welke oplossing zoekt zij?
10 Welke oplossing suggereert hij?
11 Hoe loopt dit verhaal uiteindelijk af?
12 Wat vind je van dit verhaal?
13 Wat vind je van de gedachte die achter dit
verhaal zit?
2

Vorm een groepje van vier en bespreek jullie uitwerking. Je moet elkaar je
invulling en je mening duidelijk kunnen maken. Misschien moet je na de
bespreking iets corrigeren of aanvullen.

4

Jacob van Lennep – De bebloede hemdrok

A

De dichter

Jacob van Lennep (1802 - 1868) was een veelgelezen
schrijver in de negentiende eeuw; vooral zijn historische
romans hadden veel succes. Hij was advocaat en een
aantal jaren lid van de Tweede Kamer. Bekend is hij ook
doordat hij ervoor zorgde dat de Max Havelaar van
Multatuli kon worden uitgegeven.
Meer informatie
https://literatuurmuseum.nl/overzichten/activiteitententoonstellingen/pantheon/jacob-van-lennep
https://www.literatuurgeschiedenis.nl/19de/auteurs/lg1
9016.html
https://historiek.net/jacob-van-lennep-schavuitmathijsen/75029/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/dankzij-dezebiografie-leeft-jacob-van-lennep-weer-al-worden-zijnboeken-niet-meer-gelezen~bd404909/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=lenn006
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_Lennep
Opdracht 8
1
2
3

Voor welke schrijver, behalve Multatuli, verzorgde hij een uitgave van zijn werk?
Welke bekende Engelse schrijver was een voorbeeld voor Van Lennep?
Van Lennep was ook maatschappelijk actief. Voor welke verbetering van de
gezondheid zorgde hij in Amsterdam?

© THIEMEMEULENHOFF, 2020
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4
5
6
7

Multatuli begon later een proces tegen Van Lennep. Wat verweet hij Van Lennep?
Wat is de bekendste historische roman van Van Lennep?
Welke van zijn romans veroorzaakte een schandaal?
Van welke grote dichter uit de zeventiende eeuw verzorgde hij een uitgave van al
zijn werk?

B

Een paar verduidelijkingen

Sint Jan – waarschijnlijk Sint Jan Baptist (Johannes de Doper); zijn geboortedag werd
gevierd op 24 juni
C

De bebloede hemdrok

Naar het Engels van Sir Walter Scott
Bevallig blonk het avondgoud
Op ’t lieflijk Benevent,
En alles was in rep en roer
Bij paviljoen en tent.
De banderollen golfden op
Van Graaf en Edelman;
Want morgen zou het steekspel zijn
Ter ere van Sint Jan.
Daar drong een knaap de volkshoop door,
In ’t vrolijk groen gekleed,
Een knaap, ter dienst der erfprinses
Steeds wakker en gereed.
Hij liep de lanen op en neer
Al roepend : ‘Waaromtrent
Houdt zich een vreemde Ridder schuil
Die Thomas heet van Kent?’
Lang ging hij zoekend heen en weer,
En ver was hij gegaan,
Eer hij ’t eenvoudig paviljoen
Des vreemdelings zag staan.
Hier blonk geen voorhang van satijn,
Geen goud of purperpraal;
Niets vond men onder ’t nedrig zeil
Dan ijzer en metaal.
De Ridder, die noch gift noch loon
De wapensmid kon bien,
Werd zelf met hamer en met vijl
In de open tent gezien,
Herstellend met ontblote arm
Het pantser, dat zijn leen,
Zijn heil’gen en zijn lief ter eer
Op morgen zou bekleen.
De Page voert tot hem het woord:
‘Zo spreekt mijne eed’le vrouw:’
(Diep boog de Ridder hoofd en knie,
Zijn minneplicht getrouw.)
‘Zij is Prinses van Benevent
En hoog van rang en stand,
Gij zijt een Ridder, arm en slecht
En zonder have of land.
© THIEMEMEULENHOFF, 2020
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Wie d’ afgrond overschrijden wil
Die u verdeelt van haar,
Wie zulk een stam bereiken wil,
Ontzie geen lijfsgevaar.
Hij moet een grootse daad bestaan,
Zo dat een elk gewaagt
Hoe heldenmoed en ridderdeugd
Zijn stoute wensen schraagt.
En daarom spreekt mijn eed’le vrouw:
Volvoer een kloek bedrijf:
Werp weg het pantser van metaal,
Dat schittert om uw lijf.
Dit kleed strekke u ten borstkuras,
Dit kleed, haar nachtgewaad
Geen maliedos besehutte uw leen;
Maar dungeweven draad.
Ren, met dees hemdrok opgetooid,
Onwankelbaar van zin,
In spijt van hoon- en spotgelach
Het ruim tournooiveld in.
Strij, waar het bloed het hevigst vloeit,
Gelijk gij zijt gewoon,
En, keer met glorie overdekt,
Of, blijf er bij de doon.’
En rustig bleef des Ridders hart
En rustig zijn gelaat.
Hij nam, en kuste met ontzag,
Het luchtig nachtgewaad.
Hij sprak: ‘Gezegend zij de boo,
Gezegend deze stond:
Ik acht mij door de last vereerd,
Die uw meestres mij zond.
0! zeg haar dat in dit gewaad,
Om harentwil mij waard,
Geen kampioen mij vrezen doet,
Hoe moedig en vermaard.
Maar zo het lot mij zege schenkt
En ik het lijf behou,
Dan, Page!I dan is ’t hare beurt,
Zeg dit aan de eed’le vrouw.’ Sint Jans dag kwam. Het feest was daar:
Het kampgevecht begon
En menigeen, die lof en eer
In dapp’re tweestrijd won.
In stukken vloog er menig zwaard,
In splinters meen’ge staf,
En menig held verwierf er roem
En menig held een graf.
0! meer dan een, die in de strijd
Zich koen en eervol kweet;
Maar wie, naar elks getuigenis,
De braafste daden deed,
Was hij, die voor een krijgspantsier
Niets droeg dan ’t licht gewaad,
De hemdrok, die een jonkvrouw draagt
Als zij ter ruste gaat.
© THIEMEMEULENHOFF, 2020
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En menigeen, die in ’t gevecht
Hem diepe wonden gaf;
Doch and’ren hadden eed’ler ziel
En hielden van hem af.
’t Is een gelofte, (dachten zij)
Die dus hem hand’len doet
En ’t ware een laagheid, plengden wij
Des wereloozen bloed.
Nu smeet de Prins zijn staf ter aard,
Met ’s Ridders lot begaan
Trompetgeschal vermeldde in ’t rond
Het steekspel had gedaan.
En de uitspraak van de rechters was,
Die elk met blijdschap zag:
‘De Ridder van den slaaprok won
De glorie van de dag.’ En schitt’rend was het feestbanket
Wanneer zich voor elks oog
Een schildknaap met gepast ontzag
Voor ’s Prinsen dochter boog.
Hij dorst, eerbiedig neergeknield,
Een kledingstuk haar bien,
Doorpriemd, doorhakt met speer en zwaard,
Afzichtlijk om te zien;
Gekreukt, gerafeld, opgescheurd,
Met bloed alom bevlekt:
Met schuim van paarden, stof en zand
En modder overdekt.
De spitsgevormde vingertop
Der eed’le vrouw had pas
Een enkel plekje aangetoond
Dat onbezoedeld was.
‘Het is op Ridder Thomas last,
Dat ik dit roemrijk pand
Aan u, Prinses van Benevent!
Eerbiedig stel ter hand.
Voor wie de afgrond overschreed
Zij de eerprijs weggelegd.
Hij die den hoge stam beklom
Heeft op de vruchten recht.
Hij won de prijs in ’t kampgevecht
En tartte ’t lijfsgevaar.
Dat ook zijn liefste op hare beurt
Haar trouw hem openbaar.
Want zij, die tot zo zwaar een dienst
Haar Ridder heeft verplicht,
Bekrone zijn gehoorzaamheid
Voor ieders aangezicht.’
’k Geef, zegt mijn meester, dit gewaad,
Door mij gedragen, weer,
En eis van mijn Prinses, dat zij
Het drage, mij ter eer.
Hoe meer ’t gehavend is,
hoe meer ’t in waarde rijzen moet;
Het is met schande niet bevlekt
Al is ’t bevlekt met bloed.’ © THIEMEMEULENHOFF, 2020
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De schone jonkvrouw kreeg een blos;
Maar drukte op d’ eigen stond
’t Bebloede nachtkleed aan haar hart
En aan haar rozemond.
‘Ga, zeg mijn Ridder,’ (sprak zij toen)
‘Dat Kerk en Hof eerlang
Gewagen zullen met wat vreugd
Ik zulk een gift ontvang.’
Toen nu, in feestgewaad getooid,
En hof en adeldom
Ter hoge mis in aantocht was
En optrok naar de Dom,
Toen ging des Prinsen telg vooruit,
In kostbre staatsiekleen,
Maar ’t bloedig hemd, hoe vuil bemorst,
Hing over alles been .
En ’s avonds, toen bet hofgezin
Verenigd was aan ’t maal
En zij den wijn haar vader bood
In gouden feestbokaal,
Toen droeg zij, over ’t rijk fluweel
En kantwerk en satijn,
Dat nachtkleed, of ’t een mantel waar’
Van ’t kostlijkst hermelijn.
Toen hoorde men het dof gemor
Der spotzieke edellien,
Men kon ’t gelach, ’t gewenk, ’t gepraat
Der edelvrouwen zien
De Prins, van schaamte en spijt vervuld
Om d’ aangewreven smaad,
Sprak in het eind zijn dochter aan
Met fronsels op ’t gelaat:
‘Dewijl ge uw dwaasheen te onberaan
Verkondigt aan heel ’t land,
Kunt gij ’t om u vergoten bloed
Verzoenen met uw hand.
U beiden tref een ras berouw
Bij kommer en ellend;
’k Ontzeg u beiden van dees dag
Het lieflijk Benevent.
Nu sprak hem Ridder Thomas aan,
Die in de feestzaal stond,
Verzwakt en bleek, doch onvervaard
Fier zag hij in bet rond
‘Ik plengde in ’t kampgevecht mijn bloed
Zo willig voor uw spruit,
Als gindse gouden feestbokaal
Het vocht dat hij besluit.
En zo zij ooit om mijnentwil
Of straf of schande lijdt,
Zij wordt, geloof dit vrij, eerlang
Door mij van zorg bevrijd;
En weinig geeft zij om uw kroon
En heel uw Benevent,
Wanneer ik haar in Engeland
Groet als GRAVIN VAN KENT.’
© THIEMEMEULENHOFF, 2020
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Opdracht 9
1

Vul het schema in.

Jacob van Lennep – De bebloede hemdrok
1
Waar speelt zich dit verhaal af?
2
Wie is de hoofdpersoon?
3
Wat zijn de belangrijkste
karaktereigenschappen van de hoofdpersoon?
4
Wat wil hij bereiken?
5
Door wie wordt hij op de proef gesteld?
6
Wat houdt die proef in?
7
Hoe wordt duidelijk dat een gelukkige afloop in
zicht is?
8
Wie dreigt een gelukkige afloop te blokkeren?
9
Wat houdt die gelukkige afloop in?
10 Wat vind je van dit verhaal?
11 Wat vind je van de gedachte die achter dit
verhaal zit?
2

Vorm een groepje van vier en bespreek jullie uitwerking. Je moet elkaar je
invulling en je mening duidelijk kunnen maken. Misschien moet je na de
bespreking iets corrigeren of aanvullen.

5

Nicolaas Beets – De laatste meistreel

A

De dichter

Nicolaas Beets (1814 - 1903) studeerde theologie in Leiden, waar hij bevriend raakte met
een aantal andere studenten. Samen vormden ze de Romantische Club. Beets
publiceerde een flink aantal lange romantische gedichten, maar werd vooral bekend door
zijn onder het pseudoniem Hildebrand verschenen humoristische verhalen, de Camera
Obscura.
Meer informatie
https://www.literatuurgeschiedenis.nl/19de/auteurs/lg19017.html
https://literatuurmuseum.nl/overzichten/activiteitententoonstellingen/pantheon/nicolaas-beets
https://www.bibliotheek.nl/eregalerij/nicolaas-beets/nicolaas-beets-biografie.html
https://historiek.net/nicolaas-beets-schrijver-dichter/77495/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=beet005
https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/1843469
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_Beets
Opdracht 10
1
2
3
4
5

Beets sprak later over zijn ‘zwarte tijd’. Wat bedoelde hij
daarmee?
Wie waren er nog meer lid van de Romantische Club?
Noteer een bekend verhaal uit de Camera Obscura.
Later werd Beets, met anderen, bespot als dominee-dichter.
Welk bezwaar had men tegen zijn latere gedichten?
Noteer een bekend gedicht dat Beets in zijn tijd als dominee
schreef.
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Een paar verduidelijkingen

meistreel – minstreel, rondtrekkende zanger in de middeleeuwen
The Lay of the Last Minstrel – een beroemd lang gedicht van Walter
Scott (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lay_of_the_Last_Minstrel)
bard – rondtrekkende zanger
Stuart – een oud adellijk Schots geslacht
Newark – kasteel in Schotland, aan de rivier de Yarrow
Holy-rood – paleis van de Schotse koningen
C

De laatste meistreel

(Lay of the Last Minstrel. Introduction)
De weg was lang, de wind was koud;
De meistreel was verzwakt en oud;
Zijn grijze kruin, zijn dor gelaat
Sprak van een eenmaal beter staat;
De harp, al wat hem overschoot,
Werd door een kleine tochtgenoot,
Een knaapje, dat geen ouders had,
Hem nagedragen, waar hij trad.
Behalve hem, geen zanger meer
Voor ridderdeugd of heldeneer!
De tijd der barden was voorbij,
Al ’t zangrig volksken dood, en hij
Verdrukt, verwaarloosd, uitgeblust,
Had gaarne, als zij, in ’t graf gerust.
Waar was de tijd, dat laat en vroeg
Ook hem een vuurge schimrnel droeg?
Dat hij zijn lied kweelde, onbeducht
En vrij als ’t vogeltje in de lucht?
Dat hij, vereerd en opgepast,
In elk, kasteel een welkom gast,
Voor heer en vrouw van edel bloed
Zijn rijm deed stromen als een vloed?
Ach, de oude tijden, de oude geest,
De dag der Stuarts is geweest.
Het onverdraagzaam heden ziet,
Een misdrijf in ’t onschuldig lied!
Nu zwerft hij, sjofel uitgedost,
En zingt een liedje voor de kost,
En stemt een harp voor domme boeren,
Die ’t hart eens konings mocht vervoeren.
Hij komt, waar Newarks torenspits
Uit Yarrow’s berken zichtbaar is.
Begeerlijk dak voor wie in ’t rond
Geen nederiger herberg vond.
Hij nadert, aarzelt, staat, er voor,
Vermant zich, treedt de voorpoort door;
Die poort, wier boom en zwaar beslag
Een sterken vijand keren mag,
Maar gaarne een goed onthaal voorzeit
Aan oude dag en hulploosheid.
De burchtvrouw zag hoe moede en mat
De grijsaard over ’t slotplein trad ;
Zijn schroom geviel de hertogin,
Zijn achtbaar uitzicht nam haar in,
En ras kent elk haar hoog gebod,
Hem wel te ontvangen op het slot.
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Zijzelf was, spijt haar edel bloed,
Niet onbekend met tegenspoed;
Want, schoon zij macht aan schoonheid paart,
Het noodlot heeft haar niet gespaard,
Maar perst haar bittre tranen af
Bij Monmouth’s vroeg en bloedig graf.
Als spijs en drank hem zijn beschikt
En de oude man geheel verkwikt,
Herleeft zijn dichterlijke trots;
Het oog schiet vuur, de tong komt los;
Het geldt Graaf Francis, dood sinds lang,
Graaf Walter, waardig lof en zang;
Geen dapprer held zat ooit in ’t zaal;
En hoe hij menig schoon verhaal
Te doen wist van de ridderkring,
Die met Buccleuch te velde ging;
En, als de hooggeboren vrouw
Eens grijsaards pogen horen wou,
Al was zijn stem zoo fors niet meer,
Zijn hand zo vast niet als weleer,
Hij wist nog wel een lied te spelen,
Dat haar niet ganslijk zou vervelen.
Men leent zijn heus verlangen ’t oor,
En de oude Meistreel krijgt gehoor.
Maar als, ter burchtzaal ingetreén,
Met al haar juffren om haar heen,
De hertogin de bard ontving,
Geloof ik dat hem ’t hart verging.
Hij stemt de harp, maar mist de moed,
Die, door te durven, slagen doet,
En overstelpend gaat een stroom
Van beelden, als een bange droom,
Van langverleden vreugd en smart
Hem door het kloppend brein en hart.
Hij stemt de harp nog eens; voor niet;
Zij blijft ontstemd. De burchtvrouw ziet
Met deernis hoe hij zwoegt en beeft ;
Zij prijst de klank, die ’t speeltuig heeft;
Zij geeft de speelman moed en tijd,
Tot hem de rechte toon verblijdt,
De rechte toon, het juist akkoord
Met zielewellust wordt gehoord!
Nu, zegt de zanger, wil hij ’t wagen
Nog eens een lied, voor vele dagen
Voor ’t laatst gezongen, als hij dacht,
Te doen herleven in zijn kracht.
’t Was voor geen dorpers laaggeboren,
Het was bestemd voor d’ edelste oren;
Eens zong hij ’t met een vol gemoed,
De koning voor op Holy-rood
O, hoe gelukkig zou hij ’t achten
Zo hij, na zo veel jaren tijds,
De langvergeten tekst en wijs
Herroepen mocht in zijn gedachten!
Helaas! zij doen zich deerlijk wachten...
Wel menige aanvang wordt gemaakt,
Maar ’t hoofd geschud, en weer gestaakt.
Op eens, hij heeft de toon gegrepen!
En moedig heft hij ’t nu omhoog;
Een lach, een traan blinkt in zijn oog;
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De geestdrift, die zijn hart bewoog,
Zal spoedig alles met zich slepen.
In wisselmaat, nu fors, dan zacht,
Dwingt hij ’t weerklinkend koord met kracht;
Geen vrees, geen opzien meer, geen schromen;
De zorg is aan zijn hart ontnomen;
Zijn hoge jaren, lang verdriet,
Zijn armoe, hij gevoelt ze niet;
’t Is alles in de stroom verslonden,
’t Gaat alles onder in de gloed,
Waarbij zijn dichterlijk gemoed
Zijn jeugd en kracht heeft weergevonden.
’t Verzwakt geheugen wordt gesterkt;
Elk geestvermogen waakt en werkt,
Tot dubble veerkracht opgewonden;
En ondersteund door ’t harpgeklang
Klinkt dus des Laatsten meistreels zang.
1833
Opdracht 11
1

Vul het schema in.

Nicolaas Beets – De laatste meistreel
1 Waar speelt dit verhaal zich af?
2 Wie is de hoofdpersoon?
3 Hoe zijn zijn de omstandigheden?
4 Wat is de wens van de hoofdpersoon?
5 Wie helpt hem om zijn doel te bereiken?
6 Wat hindert hem?
7 Wat helpt hem om dat doel toch te bereiken?
8 Wat vind je van dit verhaal?
9 Wat vind je van de gedachte die achter dit
verhaal zit?
2

Vorm een groepje van vier en bespreek jullie uitwerking. Je moet elkaar je
invulling en je mening duidelijk kunnen maken. Misschien moet je na de
bespreking iets corrigeren of aanvullen.

6

P.A. de Genestet – Het haantjen van den toren

A

De dichter

Petrus Augustus de Genestet (1829 - 1861) had niet bepaald
een gelukkig leven. Hij was een van de domineedichters,
maar hij was speelser dan de meeste van zijn collega’s. Hij
legde later zijn ambt als predikant neer om zich volledig aan
zijn kinderen en aan de literatuur te kunnen wijden, maar
stierf te jong om al zijn plannen te kunnen uitvoeren. Hij
werd begraven op het kerkhof van kasteel Rosendaal. Zijn
door een vriend uitgegeven verzamelde gedichten werden
vaak herdrukt. Bekend bleef ook zijn Boutade, een speelse
klacht over het Nederlandse klimaat. De eerste strofe:
O land van mest en mist, van vuilen, kouden regen,
Doorsijperd stukske grond, vol killen dauw en damp,
Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen,
Vol jicht en parapluies, vol kiespijn en vol kramp!
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Meer informatie
https://literatuurmuseum.nl/overzichten/activiteiten-tentoonstellingen/pantheon/pa-degenestet
https://www.literatuurgeschiedenis.nl/19de/auteurs/lg19025.html
https://www.literatuurgeschiedenis.nl/19de/tekst/lg19043.html
https://www.kb.nl/themas/nederlandse-poezie/dichters-uit-het-verleden/pa-de-genestet1829-1861/het-korte-leven-van-een-predikant-dichter
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=gene002
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Augustus_de_G%C3%A9nestet

Foto: Henk Jongsma

Opdracht 12
1
2
3
4
5
6
B

Door welke ziekte werd het leven van De Genestet en zijn verwanten getekend?
De Genestet wordt gerekend tot de domineedichters, maar volgens sommigen is
dat niet terecht. Waarom niet?
Hoe noemde hij zijn eerste bundel gedichten?
Waarom legde hij zijn ambt van predikant neer?
Een van zijn boeken heet Leekedichtjens. Waarom is dat geen titel die in die tijd
voor een dominee passend was?
Noteer behalve Het haantjen van den toren de titel van een ander (lang)
verhalend gedicht van De Genestet.
Een paar verduidelijkingen

fiat voluntas – uw wil geschiede
zocht weer naar ’t kruid – zocht een geneesmiddel (vergelijk: er is geen kruid tegen
gewassen)
Levenslust – bijnaam voor de hoofdpersoon
naar boven – naar de hemel
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Het haantjen van den toren

Fiat voluntas.
November ’t laatst, maar even toch,
door storm en sneeuwjacht heen,
Was ze uitgewipt naar Moeders huis
met overhaaste schreen.
Men knorde op ’t onvoorzichtig kind
zij - kuchte, met een lach ...
Doch ’s avonds van dat wit gelaat
ontroerde wie haar zag.
En sedert ving haar lijden aan;
de kiem der wrede kwaal,
Die langzaam moordt, als sluipend gif,
en wis, als ’t grievend staal,
Schoot wortlen in heur jonge borst...
een blijde lentegaard.
En de arme kunst zocht weer naar ’t kruid,
dat nergens wast op aard.
Het einde was beslist; doch zij
verdroeg haar kruis, als meest
Haar kruisgenoten, ’t hart vol hoop,
met plannenrijken geest.
Zij leed, met lieve lijdzaamheid,
ook waar van week tot week,
Trots korte vleugjes van herstel,
haar teedre kracht bezweek.
Toch, dat eentonig leventje,
met zorg bewaakt, verdeeld,
Was ze ook niet moe als nichtje een uur
had aan haar zij gespeeld? Dat dobbren tussen hope en vrees,
die voorgeschreven rust,
’t Was wel een kruis, een bitter kruis,
voor lieve “Levenslust"
Ach Levenslust!.... in beter tijd,
Zo schertsend, noemden haar
De vrienden van haar schone jeugd,
een teedre vriendenschaar,
Die zij, een zonnetje in haar huis
en feest van ’t huislijk feest,
Bezielde door haar lieflijkheid
en rijke, dartle geest.
Want levenslustig was heur aard,
zij lachte nimmer moe,
De jonge vrouw, vol kinderzin,
het lieve leven toe.
Geen zorg boog licht dat hoofdje neer ;
en niets, een rozeknop,
Een zonnestraal, een lief gelaat
wond haar jong hartje op.
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Daar geurden rozen in haar ziel,
een nachtegalenkoor
Sloeg in haar reine borst, en sloeg temet eens vrolijk door
Zij kon vertellen als een fee,
vol dartle fantazij,
En op haar lippen zweefde graag
de schalke plagerij.
Toch was ze ook ernstig ja en vroom doch somber was zij nooit!
Haar ernst was in geen rimpel, neen,
Maar in een lach geplooid
Dat vrolijk hartje was ook diep,
doch in zijn diepte scheen
Een Licht van Liefde en Hoop! dus wierp
het stralen om zich been.
Zij bloeide in de eerste huwlijksjeugd,
als ’t bloempje in mooi-weer
Zij tooide met haar blijde zin
haar leven en verkeer;
Zij schiep een wereldje om zich heen,
vol geest en vol geluk,
Waarin haar geestje zich bewoog,
gezellig, vrolijk, druk.
Hoe deelde ze aller lief en leed
haar handdruk was een troost,
Haar zilvren stem een feestgezang!
haar vriendschap, onverpoosd
Was hier en daar en overal,
waar voor die gulle ziel
Een jarig kind te omhelzen, of een traan te drogen viel,
Want zij liep uit vast iedre dag
zij stak, door weer en wind,
Het zorgloos neusje in de lucht,
dat onvoorzichtig kind.
En plaagden haar de vrienden soms
om haar uithuizige aard,
Dan zuchtte zij: het blijft ook nog
zo eenzaam aan mijn haard!
Doch waar ze kwam, zij deed u goed,
zij sleepte u, kozend, mee;
Zij spreidde lichtjes om zich heen
van vrolijkheid en vree;
Zij tierde en bloeide: een schone bloem
in ’s levens lentehof ...
Totdat op eens de Noordewind
haar ranke stengel trof!
Nu denk u dartle Levenslust
gevangen in haar kluis,
Van week tot week, van maand tot maand,
en weeg haar bitter kruis!
Men hield haar stil, men hield haar klein,
lang praten leek haar niet,
En menigeen klopte aan haar deur,
die men niet binnenliet.
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Weleer, hoe vlood die winter om,
die ons haar frisse lach,
De Lente der gezelligheid,
zo vaak te prijzen plag;
Nu, ’t was haar drukste feest wanneer
haar kleene naamgenoot,
Van tijd tot tijd, een mooie dag,
mocht spelen aan haar schoot.
Haar woning was niet vrolijk ook
door kleine vensterruit
Zag ’t ruim, maar somber ziekvertrek
op ’t stille kerkplein uit.
slechts was daar Zondags wat te zien,
en dikwijls vraagde zij:
‘Och wandel soms een stapje om
en ga dan hier voorbij!’
En wie het deed, die werd beloond
met d’ allerliefste knik;
Zij stond een schree van ’t venster af
en volgde u met haar blik
Zover zij kon! maar somtijds ook
dan zocht men, dagen lang,
Vergeefs de lieve schim voor ’t raam ...
en menig hart sloeg bang.
Doch straks weer zat ze op de oude plaats
en gluurde door de ruit.
Het ging met haar al op en neer
en langzaam achteruit,
November was ’t de laatste maal
dat zij haar kluis verliet;
Het werd al Maart, het werd April,
en beter werd zij niet.
Zij voelde ’t wel, zij vreesde ’t wel,
doch vleide zich nog meer De Hoop voor de arme kranken voedt
een liefde wreed en teer En was maar eens de Mei in ’t land
en gure April voorbij,
Dan werd ze ook beter, sprak haar wens,
en dat geloofde zij.
‘Ik sterf hier in mijn duf vertrek;
maar lucht en lentegloed,’
Dus dacht zij, stil of luid, ‘ziedaar
wat mij genezen moet!
Ze weten ’t niet, ze weten ’t niet,
met al hun medicijn,
God heeft de beste: bloemengeur
en warme zonneschijn!’
‘Naar buiten wil ik, de eerste week,
de tweede week van Mei,
Liefst naar mijn duinen, zo het mag;
daar ademde ik zo vrij,
Daar was ik iedre zomer toch
altijd zo heel gezond;
O, ’k zal genezen in die lucht
en op die dierbre grond.’
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‘Ben ik maar eenmaal daar, gewis
dan sterk ik langzaam aan,
’k Zal met een steuntje dag aan dag
een eindje verder gaan;
En ben ik moe, dan ruste ik uit
aan onzer heuvlen voet ...
’t is ook versterkend, ’t lekkre zand,
gestoofd door zonnegloed ...’
En al haar dierbren, om de beurt,
herhaalden trouw en teer
‘Gij moet naar buiten! zeker, daar
vindt ge al uw krachten weer.
En was het nu maar warm en zacht,
licht deed een toertje u goed,
In maklijk open rijtuig, kind!
geduld maar! en houd moed!’
Een open rijtuig! en het oog
der zwakke glom van vreugd
Bij deez’ gedachte, die altijd
haar zinnen had verheugd.
‘Een open rijtuig!’ riep zij uit ...
‘En lucht en lentegeur ...
Hoor, ’k ben genezen, Moederlief,
als ’t stilhoudt voor mijn deur.’
En Meimaand kwam! en met haar, zie,
een vleugje van herstel ;
Vals zonnetje in een droeve lucht ;
doch zij: ‘ik wist het wel,
Gods Lente brengt me al redding aan;
zo nu de zon maar scheen,
’k Geloof - ik liep mijn kerker uit
zo luchtig als voorheen!’
Doch onze Noordse Mei, helaas,
is arm aan zonneschijn,
Hij kan zo koud, zo droef, zo guur,
hij kan November zijn.
En zo was ’t nu: de Noordewind
blies langs de kale gracht,
En dicht bij Pinkster werd nog steeds
‘de lieve Lent’ verwacht.
Dat griefde haar; dat deed haar pijn;
die borst, van hoop vervuld,
Nu dat haar zoetste hope loog,
verging van ongeduld.
Mistroostig werd zij voor het eerst,
en, meer dan vroeger ooit,
Verveelde ’t somber uitzicht haar,
met boom noch mens getooid.
Toch iedre morgen, dag aan dag,
was ’t nu haar eerste werk,
Te staren over ’t plein en dan naar ’t Haantje van de kerk,
Met vragend, mijmrend, nieuwsgier’ oog,
een spiegel van dat hart,
Vol scherts en weemoed tegelijk,
en spelend met zijn smart.
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Want op haar hunkren naar de lucht
was ’t antwoord keer aan keer
‘De wind is Noord, de wind blijft Noord,
’t is guur, ’t is nog geen weer
Kijk, lieve, als ’t Haantje van de kerk
zich zo - naar ons toe - draait,
Dan ruist het koeltje dat u zacht
als balsem tegenwaait.’
Zo werd gezegd, gevleid, getroost ...
en iedre morgen stond
Zij nu voor ’t raam en tuurde en keek,
een lachje om de mond,
Een traan in ’t oog; zij schudde straks
haar kopje, reis op reis,
En dacht en sprak dan bij zichzelf
in vreemd en droef gepeis:
‘Ach, ’t is weer de oude boodschap, ja,
en ’t Haantje zegt: blijf thuis,
En weer een koude, lange dag
verkwijne ik, in mijn kluis.
Hoe anders was ’t een vorig jaar,
hoe zorgloos liep ik uit ...
’k was toch recht gelukkig toen;
ik wist van Noord noch Zuid.’
‘Neen, ’k schonk U vroeger nooit een blik,
ik liep door weer en wind!
Zeg, hoofdig Haantje, wreekt ge u thans
op ’t onvoorzichtig kind?
En houdt ge u dan maar doof, steeds doof,
voor al mijn geestigheen ....
Als -‘ volgde er bitter, na een poos ‘als - God voor mijn gebeen!’
En weemoed overstelpte haar,
zij wrong in diepe smart
De bleke, lange handen saam,
met angstig jagend hart,
Tot ze eindlijk schreien kon en riep;
‘Te leven is toch zoet!
Neen, vrienden, arme Levenslust
heeft nog geen stervensmoed ...’
Doch straks verhief zij ’t hoofdje weer
en ’t leliewit gelaat:
‘Ik meen dat zulk een droeve bui
mij gans niet vriendlijk staat.’
Zo dacht ze en sloeg het kalmer oog
weer naar de torentop,
En dreigend met de vinger was ’t:
‘Pas morgen beter op!’
Maar morgen, ach, ’t was de eigen strijd
in ’t somber ziekvertrek;
Zij voerde met haar torenspits
een dagelijks gesprek;
Zij schonk haar nu wel menig blik
en menig vleiend woord,
Maar ’t baatte niet: heur onheilsboo
wees onverbidlijk: Noord!
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Maar morgen stond ze weer en dacht:
‘De dagen gaan voorbij
En lijken op elkaar - het wordt
geen zomer meer voor mij ...
Genezing wachtte ik van de lucht,
de buitenlucht alleen
Maar ’t Haantje wijst naar Buiten niet,
het wijst naar Boven heen!’
‘’k Wou toch alleen zo graag dat God,
eer Hij mij tot zich nam,
Nog eens een zoeler luchtje gaf
voor zijn geschoren lam;
’k Wou nog zo graag het groen eens zien,
de blijden zonneschijn En dan, zo ’t warmer was, wellicht
zou ik ook beter zijn ...’
‘O Gij, die Liefde en Almacht zijt,
Gij, als mijn Bijbel leert,
Die met een wenken van Uw hand
en wolk en wind regeert!
Zo toch Uw hand, o Heer, voor mij,
dat Haantje eens keren wou
naar ’t Zuiden heen, Gij kunt het toch!
hoe ik U danken zou ...’
Wat omging in haar ziel?... Zij stond
en staarde, als wachtte ze af
Of ook haar bede werd verhoord
en God een teken gaf!
Ze ontwaakte op eens: ze ontroerde zelf
van ’t spel der fantasie;
Keek naar de lucht, keek naar de kerk,
en zei: ‘Uw wil geschie.’
Des andren daags maar even wierp
ze een blik naar buiten toe,
Half zegevierend, kalm, beslist,
half strijdens-, hopens-moe,
En toen - niet meer! Zelfs dagen lang
ging nu ’t gordijn niet op Intussen wachtte op zonneschijn
nog steeds de rozeknop.
Maar eindlijk op een Junidag
Vol zomerglans en geur,
Daar rolde een open rijtuig aan,
dat stilhield voor haar deur ...
En zij? Ze was genezen ook,
de lieve Levenslust
Zij ging ... haar bracht de zwarte koets
naar Buiten, in de rust.
Een jonge man, geknakt van rouw,
een kleene vriendenschaar,
Volgde - en hun ziele volgde mee! de aandoenelijke baar;
Naar ’t Haantje van de toren keek,
met droeve glimlach, één
’t Blonk in de blauwe lucht en wees naar ’t zoele Zuiden heen.
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December 1857.
Opdracht 13
1
P.A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2

7
A

Vul het schema in.
de Genestet – Het haantjen van de toren
Waar speelt dit verhaal zich af?
Wie is de hoofdpersoon?
Wat zijn de belangrijkste
karaktereigenschappen?
Heeft ze zelf schuld aan wat haar
overkomt?
Waar hoopt ze op?
Hoeveel tijd verloopt er in dit verhaal?
Wat heeft het motto met de afloop te
maken?
Wat is de afloop?
Wat vind je van dit verhaal?
Wat vind je van de gedachte die achter
dit verhaal zit?
Vorm een groepje van vier en bespreek jullie uitwerking. Je moet elkaar je
invulling en je mening duidelijk kunnen maken. Misschien moet je na de
bespreking iets corrigeren of aanvullen.

De Schoolmeester – De boterham en de goudzoeker
De dichter

Gerrit van de Linde (1808 - 1858) maakte van zijn studententijd een groot feest. Maar
het gevolg was dat hij Nederland moest ontvluchten. In Engeland werd hij opgevangen
en door o.a. Jacob van Lennep geholpen. Na een aantal jaren kocht hij een kostschool.
Dat werd een tamelijk succesvolle onderneming. Al in zijn studententijd was hij
begonnen met dichten. Na zijn vlucht schreef hij door, maar publiceerde niet meer,
totdat Jacob van Lennep hem weer overhaalde. Hij publiceerde toen onder het
pseudoniem De Schoolmeester. Na de dood van Van de Linde stelde Jacob van Lennep de
zeer succesvolle bundel Gedichten van den Schoolmeester samen, waarin hij ook in een
aantal bladzijden Iets over den Schrijver en zijn Dichttrant schreef. Daarin legde hij sterk
de nadruk op de oorspronkelijkheid van deze gedichten: met niets of niemand te
vergelijken.
Meer informatie
https://www.literatuurgeschiedenis.nl/19de/auteurs/lg19032.html
https://www.literatuurgeschiedenis.nl/19de/tekst/lg19047.html
https://www.kb.nl/themas/nederlandse-poezie/dichters-uit-het-verleden/deschoolmeester-1808-1858
https://literatuurmuseum.nl/overzichten/activiteiten-tentoonstellingen/pantheon/deschoolmeester
https://www.bibliotheek.nl/eregalerij/de-schoolmeester/de-schoolmeester-biografie.html
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=scho082
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Schoolmeester
Opdracht 14
1
2

Waarom zou Van de Linde onder pseudoniem hebben willen publiceren?
Zijn verzen worden wel knittelverzen genoemd. Wat zijn dat?
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De Schoolmeester werd ook bekend door zijn grafschriften. Wat is zijn bekendste
grafschrift?
De Schoolmeester wordt uniek voor de negentiende eeuw genoemd. Waardoor
was hij uniek?
Veel later werd Van de Linde niet alleen bekend door zijn gedichten, maar ook
door een ander genre. Welk genre was dat?
Een paar verduidelijkingen

auri sacra fames – de vervloekte honger naar goud (een citaat van Vergilius)
geen post – geen ambt, betrekking
zwart zaad – zonder geld
bij provisie – voorlopig
foerier – militair die de voorraden beheerst en verdeelt
Zest’half – munt (vijf en een halve stuiver, een stuiver was 5 centen)
duit – muntje, het achtste deel van een stuiver
dubbeltjen – munt ter waarde van twee stuivers
beren – schuldeisers
hypocras – bruiloftsdrank
met consent – met toestemming

C

De boterham en de goudzoeker. Een verhaal in de geest des tijds.

Auri sacra fames.
Te Wormerveer
Woonde eens een Heer,
En te Overschie
Een Juffrouw die
Die Heer zijn hert
En hand aanvaardde en mijn moeder werd.
En Moeder liep wat met haar eersteling heen.
En Grootvader zei: ‘kijk! hij loopt haast alleen.’
Maar Vader zei droogweg: ‘dat’s numero een.’

© THIEMEMEULENHOFF, 2020

32

Lesbrief literatuur ‘Dichterlijke vertellingen’

januari 2020

En zo leefden mijn ouders en ik alle drie
Als fatsoenlijke lieden op Overschie,
En wij hadden er ieder zijn boterham
Die ons alle drie smaakte en ons wel bekwam.
En toen er nu fluks - wat overdaad
In hun echten staat! Gelijk het wel meer in het huwelijk gaat,
Een tweede kwam
Om zijn boterham,
Toen sprak mijn vader: ‘ik ben niet rijk,
Ofschoon ik reeds met een paar stamhouders prijk.
Ik heb geen post of geen landspensioen,
Wat zal ik hier met die twee spruiten doen?
Hoe hou ik op Overschie mijn fatsoen?
Is één niet genoeg voor een burgerman?
Wat doe ik met twee? - Wat heb ik er an?
Zo’n tweede sieraad
Van mijn huwelijksstaat,
Die in ’s levens ontlokenen dageraad
Zich reeds tweemaal alhier te verslikken staat,
Terwijl hij, in toomloze overdaad,
Zijn buik als een pakschuit op marktdag laadt,
En zijn ouders vertroost met de hoop op zwart zaad,
Pak jij, kameraad!
Maar spoedig je biezen en poets me de plaat.
Jij, klaploper, voort! of wij krijgen ’t te kwaad.
Hij eet meer dan twee
En hij drinkt als de zee!
Met zo’n tweede letter in ’t Echt-A-B-C
Mijns huwelijkslevens, wat doe ik er mee?
Is A niet genoeg? en wat heb ik aan B?’
Mijn moeder zei lachend; ‘op Wormerveer
Sprak iemand heel anders: niet waar, mijn Heer?
Kom, geef vrouwlief een zoen, en zeg het niet meer.
Zo’n zeggen doet mij en mijn kindtje te zeer.’
Maar toen er nu - weêr om zijn boterham Op nieuw een produkt uit de bloemkool kwam,
Toen bromde mijn vader: ‘Wel Heerejee!
Daar is numero vijf! wat doe ik er meê?
Wat heb ik hier aan zo’n mutsebol?
Mijn zak loopt leêg en mijn huis loopt vol,
En de affaire gaat slecht en mijn kop is op hol.
Op het Hof in Den Haag
Heb ik vrind noch maag,
En op Overschie heb ik maag noch vrind.
Wat doe ik hier met zo’n vijfde kind?
- ’t Heeft nu reeds van ’t zuigen een stuk in zijn kraag Zo’n jeugdige haai met zijn volle maag,
Zo’n zuigend zoogdier, zo’n lik-in-de-pan,
Zo’n etende tering, wat maak ik er van?
Zo’n vijfde kwajongen, wat heb ik er an?’
Ons kroost was maar drie, en geen sterveling meer;
Maar ’t reek’nen ging slecht op Wormerveer.
Mijn moeder zei niets voor ’t ogenblik;
Want mijn jongste broêrtje had juist de hik.
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Doch toen uit de kool nu een tweetal kwam,
En vroeg om een dubbele boterham,
Toen riep mijn vader, geweldig boos:
‘’t Lijkt de postwagen wel van Van Gend en Loos.
Ben je daar alle drie? wel dat doet mij plezier,
En de baker er ook bij, en alles bij nacht,
Waarom kom je in eens toch maar niet alle vier?
Een meer of minder zeit niets op zo’n vracht,
Haal het restje nu ook maar, dan heb je net acht.
Goddeloos! wie had ooit zo’n famielje verwacht?’
Vader dacht aan een drieling: doch ’t was er maar twee,
En hij telde in der haast onze baker nog mee;
Maar de man in zijn drift wist niet best wat hij dee.
Maar moederlief zei: ‘wel heden mijn tijd!
Hoe raak je nu, Vader! de klus zo kwijt?
Daar is er geen een, die nog honger lijdt.
En heb je dan geen overleg en vlijt?’
‘Ja wel,’ zei mijn vader: ‘maar acht is te veel,
En daar kijken er zeven van honger al scheel.
- Een ouderlijk dak en een huislijke haard
En ons negental kind’ren en allen gespaard!
Vier gespeend, vijf aan ’t zuigen, en één met een baard.
En die beeldfraaie brieven, als Vader verjaart!
En ons leven is waarlijk een hemel op aard! Dat zijn allemaal praatjens, de moeite waard
Voor een Heer, die een koets houdt, een knecht en paard.
Dan is ’t hemels aandoenlijk en machtig fijn; Maar daar moet in zo’n hemel een boterham zijn.
En voor boterhammen, in aantal zo groot,
(Want wij zijn met ons tienen en niemand nog dood)
Heb ik in zo’n hongrige hemel geen brood.
Ik ben op dit punt licht zo knap niet als Poot,
En wat hebben wij hier aan een hongersnood?
Zo’n hemel heeft veel van een ravennest.
Maar eventjens elf ... en ik schenk je de rest.’
Mijn vader was weêr in zijn rekening mis; Doch wat zeit niet een man al, die driftig is.
‘Wel, Vader!’ zei Moederlief: ‘jij weet het best:
Maar ik heb geen vrees voor ons ravennest.’ ‘Hoort, kindren!’ zei Vader op ’t lest; ‘weet je wat?
Het enige, dat er nog opzit, is dat
Eerst je broêr met zijn baard, en jelui daarna,
Dat elk uwer enfin eens uit reizen ga!
En dat je maar, elk als je gaat en staat
(Want veel plunje is op reis maar overdaad)
Het ouderlijk huis bij provisie verlaat,
Tot het kindervertrek weer wat lediger staat.
Want al ben jelui klein, jelui bent niet zo mal
Te denken, dat ik zo’n vervaarlijk getal
Voor kost en voor inwoning vrijhouen zal.
’t Is hier ’t leger, de vloot en de schutterij
Bij mekaar en je maakt den foerier van mij.
Nommer éen snij dus uit!
Hier heb je mijn zegen en verder geen duit,
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En ik wou,
Dat, met jou,
De rest van die bengels reeds zat in de schuit.’
’t Was Vader die sprak en Vader alleen;
Want Moeder was ziek en sloop stilletjens heen.
En toen ik nu zag, dat ik d’oudste was,
Toen ging ik aan ’t pakken en haalde mijn pas,
Als of het een reis naar Sebastopol was.
Mijn pakje was licht, en mijn beurs woog nog min;
Doch Moederlief stak er een boterham in.
En toen eindelijk ’t uur van het afscheid sloeg,
En de Schipper - of Jantje haast klaar was - vroeg,
En Moeder hem zond wat de vracht bedroeg,
Met een brief en een fooitje, meer dan genoeg,
En voor ’t laatst op haar ziekbed in de armen mij nam,
Terwijl er een beek langs mijn wangen kwam,
Toen zei zij: ‘hier is een zest’half of twee,
En een dubbeltjen, wees er maar zuinig mee.
En daar komt uit mijn zak, jongelief! nog een duit;
Maar, Jantje, och! geef hem niet roekeloos uit.’
‘Wat of toch dat snikken en snott’ren beduidt,
Dat hees en dat krijtend hyenegeluid?
Dat neusdoekverslindende neuzengesnuit?’
Riep Vader omlaag met een stem als een fluit;
‘Zeg, is dat gezanik daarboven haast uit?
Met huilen verschiet je maar nutloos je kruit.
Zo Jantje niet oppast, mist Jantje de schuit,
En wij zijn nog twee uren langer gebruid
Met onze geknevelde huwelijksspruit;
Want de bel heeft al tweemaal voor de afvaart geluid.’
Zoo sprak hij, en ik zei: ‘dag, Vader, adieu!’
‘Nou! niets van je Frans hier,’ zei Vader: ‘mosieu!
Blijf mij maar van ’t lijf met die uitlandsche zeu
En zeg op zijn Hollands eenvoudig: hadie!
En kom je nog eens weer op Overschie,
Dan hoop ik, dat ik je in je rijtuig er zie,
Met een dubbele, dikke boterham;
Want anders waar ’t best, dat je nooit hier weer kwam.’
Ik had in de reis volstrekt geen zin;
Doch de Schipper riep luid: ‘kom maak een begin,’
En zo stapte ik de schuit en de wereld in.
Maar eer ik nog was aan de Leydsen Dam,
Toen dacht ik reeds meer aan die boterham,
Die ik in de gedaante ener schatrijke vrouw,
Aan mijn vader, bij ’t keren, eens brengen zou,
Dan, ach! aan de tranen van tederheid,
Bij ’t afscheidnemen door Moeder geschreid.
In de roef vond ik daadlijk een meisje, dat,
Op liefde prat,
Zo aardig en poezelig bij mij zat,
Dat ik Vader zijn boterham bijna vergat,
Wanneer ik gelukkig een waarschuwend blad,
Een naamloos briefje, van Vader bekwam,
Waaruit ik de droevige tijding vernam,
Dat ze een weesdochter was zonder boterham.
Dat doofde zo aanstonds mijn liefdevlam,
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Zodat ik subiet van haar afscheid nam
En in ‘t ruim der schuit nog eens stilletjes dacht
Aan de les, in mijns Vaders post-scriptum gebracht:
‘Hoe lieflijk de sexie u tegenlacht,
Het schoonste produkt van het schone geslacht,
Zonder boterham, Jan! is een weergase vracht.
Je twee broêrtjes zijn dood. Nu, dag Jan, goede nacht.’
Doch toen ik nu reizende verder toog,
Toen viel al spoedig, op Schiermonnikoog,
Mijn rechter zo wel als mijn linker oog
Op een keurlijk sieraad van een maagd, zo fraai,
Met zo’n Fransche toernour en zo’n smaakvolle draai,
Zo’n zwierigen zwaai,
Dat elk een zei: ‘o Najade! o Syreen!
O Trojaanse Heleen!
O Penelopé! gooi dat korpetje toch heen!
En baad ons, Melpomeen!
Niet langer in treurspel en dolk en geween.
Heb medelij toch met een blauwe scheen,
En leg ons wat zalf of wat kaarsvet op ’t been,
Of wind er wat Engelse pleister om heen:
Ik meen,
Lieve Leen!
S’il vous plait, permitteer
Dat ik over u thans fatsoenlijk verkeer,
Dat ik vrij
Over u, en dat gij,
Van uw zij,
Ook vrijt over mij,
En dat wij
Ons gelukkig bevinden in die vrijerij,
Tot ik ras u aanschouw
Aan dees borst als mijn vrouw,
En dat niets ons dan schei in de ganse natuur
Tot de leste minuut van ons levensuur,
Noch van u noch van mij,
Steeds voor wind en voor tij ...’
Doch niet steeds is de liefde bestendig van duur;
Want: ‘die bruid
Heeft geen duit.’
Riep eens op een wand’ling een schoenpoetser uit,
En die maar klonk me in de oren als dondergeluid, - En geblust was op eenmaal mijn liefdevuur;
’t Was basta hiermee en mijn vrijen was uit;
Want ik dacht bij geluk
Aan den boot’ram van Vader, dat waarschuwend stuk.
En op ’t slot van de zaak was mijn hiel zelfs niet blauw
En genas heel gauw,
Zonder kaarsvet of pleister of zalf, en ik vloog,
Als een pijl uit een boog,
Van Penelopé weg en van Schiermonnikoog.
Doch toen ik vervolgens de reis hernam
En t’ Edam
Op de kaasmarkt kwam,
Toen vond ik zo’n tros
Van een deern, met zo’n blos
En zo beelderig haar,
Het enige kind van een kaas-makelaar
In kazen, een schatrijk Edammenaar,
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Dat ik daad’lijk tot haar
Zei: ‘ach, dierbare Saar!
Maak uw Zondagspak klaar
Om terstond met mekaar
Naar het huwlijksaltaar,
En te samen van daar
Hand aan hand naar ’t Edammer Stadhuis te gaan.’ –
En de volgende dag was ik vroeg op de baan
En ik belde aan het huis van mijn schoonvader aan,
Zoo netjes gekleed als een haan
Pas gebraan,
Toen ik juist hallef acht op ’t Stadhuis hoorde slaan,
Doch hier zag ik een beer - met laarzen aan
En zo bleek als een roomkaas - in ’t voorhuis staan
En die zei: ‘je moet nimmer die gekheid begaan;
Want die maaklaar in kaas is op reis naar de maan,
En van middag nog slaan
Wij beren Zijn Edeles boeltje aan.’
En ’k zei hierop: ‘dankje, Chinese schim!
Geen maaklaar zegge ooit; hy was Jantje te slim.
Lief Saartje, ik snij uit en ik laat je maar staan,
En ’t is met mijn vrijaadje te Edam gedaan.’
En toen ’t met mijn trouwen dus over was,
Zo kwamen de bruidsuikers minder te pas
En ik stopte ze dus, met mijn hypocras,
Maar stilletjes weg in mijn overjas
En haastte mij straks uit Edam vandaan
Nog zo ongehuwd als een Kapelaan.
Maar nu kwam ik te Sneek
In de kermisweek
En ik raakte er zo bleek
En dan weder zo rood, zo geheel van mijn streek,
En ik voelde in mijn hart zo’n doorborende steek;
Terwijl ik in Sneek
Naar niets anders keek,
Dan alleen heel de dag naar een Sneekse apotheek;
Want hier zag ik een lijn
Van een meiske, zo fijn,
Met een hand als satijn,
En een kleur als een roos in de maneschijn;
En dat maagdelijn
Gaf m’ een zoentje als suiker of ambrozijn
Of malaga-wijn,
En ik riep in vervoering: ‘o liefste mijn!
Ik verkwijn
En verdwijn
Uit het land van de levenden, lief Colombijn!
Of gij moet pardoes de mijne zijn.
Ach! zeg: ja,
Lieve Na!
En niet spaê
Wees mijn gaê.’ En het meiske zei: ‘ja,
Met consent van mama;
Want ik heb geen papa.’ En straks zijn wij de bruid
En niet langer een buit
Van het snood celibaat, dat een vrijgezel bruit,
En wij roeien te saam in de huwelijksschuit,
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En mijn Naatje die ziet er zo snoeperig uit.
(Als je durfde, dan stal je haar weg van mijn zij;
Maar laat dat maar liever; want ik ben er bij).
En zo gaan we in de wittebroodsweken vooruit.
En ik zeg tot besluit,
Dat mijn lief gezin
Met zo’n Engelin
Van een hartvriendin,
En een jeugdig paar tweelingen, tot een begin,
Een toneel is van trouw en van Sneekse min ...
... Maar haar moeder te Sneek zit er warmpjes in.
En toen ik nu over de Leydsen Dam
Met Na te Overschie bij mijn vader kwam,
Toen zei ik: ‘hier heb ik mijn boterham.’
Doch Vader was, och! helemaal van zijn streek,
En zag dodelijk bleek,
Als of hem de dood uit zijn ogen keek,
En Na dacht: ‘ik wou maar ik zat weer te Sneek.’
Doch eindelijk sprak hij: ‘wel Jan! dat is goed;
Maar zie, in mijn huis is thans overvloed;
En ’k behoef mij niet langer te kwellen om brood:
Want de kinders zijn weg en je moeder is dood.’

Opdracht 15
1

Vul het schema in.

De schoolmeester – De boterham en de goudzoeker
1 Wie is de hoofdpersoon?
2 Wat zijn de belangrijkste
karaktereigenschappen?
3 Hoe zijn zijn omstandigheden?
4 Welke opdracht krijgt hij?
5 Hoe probeert hij die opdracht concreet te
maken?
6 Welke problemen ontmoet hij?
7 Bereikt hij uiteindelijk zijn doel?
8 Wat vind je van dit verhaal?
9 Wat vind je van de gedachte die achter dit
verhaal zit?
2

Vorm een groepje van vier en bespreek jullie uitwerking. Je moet elkaar je
invulling en je mening duidelijk kunnen maken. Misschien moet je na de
bespreking iets corrigeren of aanvullen.
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Eindopdracht

Rick Honings en Lotte Jensen gaven hun boek over
literatuur in de achttiende en negentiende eeuw de titel:
Romantici en revolutionairen (uitgave Prometheus,
Amsterdam, 2019). In hun inleiding schrijven ze:
Als titel hebben we voor Romantici en revolutionairen gekozen,
omdat daarin twee polen tot uitdrukking komen waartussen
auteurs zich bewogen: sommigen gaven gehoor aan hun
romantische vrijheidsdrang, anderen verbonden zich aan
maatschappelijke idealen. Uiteraard waren er allerlei
tussenposities mogelijk.
Om met de revolutionairen te beginnen: velen richtten de blik
naar buiten en wilden met hun geschriften de samenleving
verbeteren. Sommigen namen daarin een uitgesproken radicale
positie in, zoals Jacobus Bellamy of Multatuli. Het gros van de
schrijvers was minder uitgesproken en ondersteunde juist de
heersende normen en waarden. Of schrijvers nu voor of tegen de
bestaande orde waren, ze toonden zich in beide gevallen
geëngageerd. Als men auteurs als Hendrik Tollens of Jan Jacob
Lodewijk ten Kate had gevraagd wat volgens hen de functie was
van de letterkunde, dan zouden zij zonder meer hebben
beklemtoond dat deze een nuttige, utilitaire functie te vervullen
had. Literatuur moest goed burgerschap, godsdienst en vaderlandse gevoelens stimuleren. Die
opvatting was ook niet zo vreemd want de politieke actualiteit vroeg daarom.
De periode 1750-1900 werd gekenmerkt door revolutionaire omwentelingen, partijstrijd,
nationalistische tendensen en emancipatiebewegingen. Schrijvers betoonden zich in zulke kwesties
zeer geëngageerd en droegen bij aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals de patriottenbeweging,
de katholieke emancipatie, de ondergraving van het kolonialisme en de emancipatie van de vrouw. De
meeste auteurs waren er echter bepaald niet op uit de burgerlijke samenleving te ondermijnen, maar
propageerden juist de normen en waarden van de maatschappij. [...]
Tegenover de revolutionairen staan auteurs die zich afwendden van de samenleving en de blik naar
binnen richtten: de romantici. Al decennialang wordt er een discussie gevoerd over de vraag of ‘de
Romantiek’ wel in Nederland heeft bestaan. Vergeleken met landen als Duitsland, Engeland en
Frankrijk leek die hier nauwelijks van de grond te komen. Er heerste in Nederland een conservatief en
burgerlijk klimaat, waardoor er weerstand was tegen de romantische vrijheidsdrang. Bovendien was er
zo veel politieke onrust dat auteurs onvermijdelijk in een utilitaire, aan de maatschappij dienstbare rol
werden gedrukt.
Het is waar dat de Romantiek aanvankelijk alleen in een gematigde variant in Nederland doordrong.
Bilderdijk stond nog met één been in de achttiende eeuw, de student-auteurs die Lord Byron en Victor
Hugo introduceerden profileerden zich als gematigd. Ze pleitten weliswaar voor een nieuwe
romantische literatuur, maar konden nog geen afstand nemen van de burgerlijke samenleving en het
geloof. Dat zou pas tegen het einde van de negentiende eeuw gebeuren.
Het is verleidelijk om de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur als een rechtlijnige ontwikkeling te
beschouwen, waarbij schrijvers zich aanvankelijk dienstbaar opstelden ten opzichte van de
maatschappij, om zich vanaf de jaren 1880 - met de komst van de Tachtigers en hun principe van I’art
pour l’art – radicaal van de samenleving af te keren. Deze groep jonge dichters predikte een
romantische poëtica: ze richtten zich niet op het verbeteren van de zeden, maar schreven poëzie om
de poëzie vanuit de hyperindividuele noodzaak om hun gevoelens te uiten. Daarmee brachten de
Tachtigers iets nieuws, al was het maar omdat ze het morele karakter van de literatuur verafschuwden
en voor het eerst openlijk de christelijke religie afzwoeren.
Romantische tendensen waren er echter al veel eerder. Dat blijkt niet alleen uit het oeuvre van
Bilderdijk, maar ook uit aspecten van het romantische dichterschap bij andere prototypen auteurs,
zoals de sentimentalist, de verzetsdichter, de byroniaan en de idealist. Auteurs als Rhijnvis Feith,
Hieronymus van Alphen, Elisabeth Maria Post, Jacobus Bellamy, de vroege Nicolaas Beets en
Multatuli hadden ruim voor de Tachtigers al zeer verheven opvattingen van het schrijverschap: ze
gaven ruim baan aan het uiten van gevoel en hun verbeeldingskracht, ze geloofden in artistieke
inspiratie en vrijheid en in het bestaan van genieën, en experimenteerden volop met allerlei
kunstvormen. (p. 8 - 10).
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Opdracht 16
In dit gedeelte in hun inleiding gebruiken Honings en Jensen nogal wat termen en
begrippen die van toepassing kunnen zijn op literatuur. Kijk of je achter al die begrippen
een of meer van deze zeven versvertellingen kunt plaatsen.
Let op: Al die verzen vertonen meer dan een van al deze aspecten, je kunt ze dus vast
vaker invullen.
Begrip
romantische vrijheidsdrang
maatschappelijke idealen
de samenleving verbeteren
de heersende normen en
waarden ondersteunen
geëngageerd
nuttige functie
goed burgerschap stimuleren
godsdienst stimuleren
vaderlandse gevoelens
stimuleren
l’art pour l’art
afkeren van de samenleving
hyperindividuele gevoelens
uiten
afschuw van het morele
karakter
sentimentalist
verzetsdichter
byroniaan
idealist
verbeeldingskracht
geloof in artistieke inspiratie
geloof in artistieke vrijheid
experimenteren met
kunstvormen
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